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Atos do Executivo

DECRETO Nº 152, DE 14  DE JULHO DE 2017 

Revoga o Decreto nº 560, de 04 de setembro de 2015, que dispõe sobre os representantes do Conselho Municipal do Idoso de Contagem - COMIC

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 revogado o Decreto nº 560, de 04 de setembro de 2015.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 09 de maio de 2017.

Palácio do Registro, em Contagem, 14 de julho de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

DECRETO Nº 153, DE 14 DE JULHO DE 2017 

Altera o Decreto nº 1.355, de 11 de maio de 2010, que regulamenta a concessão de diária de viagem a agentes públicos dos órgãos da administração pública direta e 
indireta e dá outras providências.

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

DECRETA:

Art. 1º O §2º do art. 1º do Decreto nº 1.355, de 11 de maio de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

“ Art. 1º (...)

§ 1º (...)

§2º O valor da diária de viagem custeará as despesas realizadas em viagens nacionais e internacionais, conforme previsto no §1º deste Decreto, não cabendo nenhum 
reembolso de despesas de viagem.”. (NR)

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

Palácio do Registro, em Contagem, 14 de julho de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
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Secretaria Municipal 
de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONCORRÊNCIA NÚMERO 004/2017 – PROCESSO ADMINIST. NÚMERO 082/2017
EDITAL NÚMERO 030/2017
OBJETO: Contratação de agência de propaganda para dar publicidade a ações ligadas aos produtos, serviços e projetos institucionais do município de Contagem/MG.

ERRATA AO EDITAL

Senhores Licitantes,

Tem o presente a finalidade de informar que o edital da Licitação acima referenciada sofreu as seguintes alterações.

Os itens abaixo passam a conter a seguinte redação:

PRIMEIRA ALTERAÇÃO:
8. DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
QUARTA SESSÃO
8.39. Não havendo interposição de recurso ou manifestado a desistência deste, ou ainda sendo julgados os recursos interpostos, a Comissão Permanente de Licitações 
procederá ao julgamento final, conforme abaixo:
8.39.1. A classificação das licitantes far-se-á, de acordo com a média ponderada das valorações das Propostas Técnica e de Preços, considerando que a Proposta Técnica 
terá como pontuação máxima 70% (setenta por cento) do total possível de pontos e a Proposta de Preços terá como pontuação máxima 30% (trinta por cento) do total 
possível de pontos.
8.39.2. As notas das Propostas Técnicas terão peso 7 (sete) e as notas das Propostas de Preços terão peso 3 (três), sendo classificadas as licitantes segundo a ordem 
decrescente da nota média ponderada, obtida com a aplicação da seguinte fórmula: 
NMPF = {(7xNPT) + (3xNPP)} / 10
ONDE:
NMPF = Nota Média Ponderada Final 
NPT = Nota da Proposta Técnica
NPP = Nota da Proposta de Preços
8.39.3. O prazo para interposição de recursos quanto ao julgamento final será de 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação do resultado no DOC – Diário Oficial do 
Município, Órgão Oficial de Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais e Institucionais do Município de Contagem.

SEGUNDA ALTERAÇÃO:
14. DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE
14.1. Será desclassificada a proposta da licitante:
.
b) cuja Proposta Técnica não atingir a pontuação mínima de 60 (sessenta) pontos;
.
.
TERCEIRA ALTERAÇÃO:
20. DOS PAGAMENTOS
20.1. O pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias contados da apresentação dos documentos fiscais devidos, através de pagamento em carteira, ou seja, crédito 
em conta bancária.
20.2. O pagamento estará condicionado a comprovação do atendimento das exigências contidas no EDITAL e seu termo de referência.
.
.
20.9. Demais condições de pagamento, quando for o caso, previstos no edital e Termo de Referência.

QUARTA ALTERAÇÃO:
ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA)
12.2 DA PROPOSTA TÉCNICA
INVÓLUCRO 3
Q) Será desclassificado o licitante que descumprir o disposto nos subitens H e P e demais disposições do  instrumento convocatório.
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QUINTA ALTERAÇÃO: 
12.3 DA PROPOSTA COMERCIAL

e.3) A pontuação da Proposta de Preços será apurada conforme a seguinte tabela:

Subitem Valores percentuais de honorários permitidos Pontos obtidos

5.1.1 De 10% a 50%

P1 = 40 – (1,0 x Valor 
percentual de
 honorários proposto)

5.1.2 5% P2 = 20

5.1.3 10% P3 = 20

5.1.4 15% P4 = 20

*O item 5.1.1 foi valorado em 40% da nota total final, ao passo que os outros 3 itens têm, cada um, peso de 20% da nota total final.

SEXTA ALTERAÇÃO:
ANEXO VII
CONTEÚDO DA  PROPOSTA TÉCNICA
1) INVÓLUCROS 1  E  2  –  PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA
1.4) Estratégia de Mídia e Não Mídia – Texto apresentado em formato A4, de até  5 (cinco) laudas, com 25 linhas, com espaçamento de 2 cm das margens esquerda e  
direita a  partir da  borda, com fonte Arial corpo 12, em  que a  explicitará e  justificará a estratégia e as táticas por ela sugeridas, em função da verba disponível para 
a campanha apresentada, incluindo seleção de  meios e  considerando a  necessidade de atingir o público de todo o Município de Contagem; alternativas de mídias 
segmentadas; planilhas e quadro - resumo que identificarão as peças a serem veiculadas ou distribuídas e suas respectivas quantidades, inserções e custos nominais de 
produção e de veiculação, em função da verba disponível  para  a  campanha apresentada. As planilhas e quadro- resumo não fazem parte do limite estabelecido de  
cinco laudas para este  item.
Na formulação das planilhas de investimentos deverão ser consideradas as tabelas cheias dos veículos de Mídia e Não Mídia vigentes no período de publicação deste 
edital. Deverá ainda ser considerada a Lista de Custos Internos do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de Minas Gerais.
Deverá ser considerada, para efeito de honorários neste  Concorrência, o  disposto nas normas padrão do CENP (Conselho Executivo das Normas Padrão), sendo hono-
rários de  15 %  para produção.

SÉTIMA ALTERAÇÃO:
ANEXO VIII
PROCEDIMENTO PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
2.12) Se houver desclassificação de alguma proposta técnica por  descumprimento   de disposições do instrumento convocatório, ainda assim será atribuída pontuação 
a seus quesitos, a ser lançada em planilhas que ficarão acondicionadas em invólucro fechado e rubricado no fecho pelos membros da Subcomissão Técnica, até que ex-
pirem os prazos para interposição de recursos relativos a essa fase da licitação, exceto nos casos em que o descumprimento resulte na identificação  da  Licitante antes 
da abertura do invólucro de que trata o  subitem M do item 13.2.
2.13) Após identificada a autoria do Plano de Comunicação Publicitária pela Comissão de Licitação, serão desclassificadas as  Proponentes  que  não obtiverem  no 
mínimo, 60 % (sessenta por cento) do total dos pontos no conjunto da Proposta Técnica (Invólucros 1  e 3).

OITAVA ALTERAÇÃO:
FICAM EXCLUÍDOS OS SEGUINTES ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA:
ANEXO XI – Proposta Técnica – Orientações para elaboração, critérios de julgamento
ANEXO XIII – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
ANEXO XVIII - PLANILHA DE APURAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA (A)
ANEXO XIX - PLANILHA DE APURAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA (B)
ANEXO XIII - PLANILHA DE APURAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

As demais condições permanecem INALTERADAS.

Visto que as alterações acima não interferem na elaboração das propostas por parte das empresas interessadas, fica mantida a data de 18/08/2017 para e entrega dos 
envelopes.
Contagem, 13 de julho de 2017.
Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA DE CONTAGEM/MG – AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 020/2017 – PROCESSO Nº. 058/2017 –  OBJETO: OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS 
PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DE ZERO A 03 ANOS, 04 E 05 ANOS, 1º, 2º E 3º CICLO, PARA ATENDIMENTO AOS ALU-
NOS DA REDE MUNICIPAL DE CONTAGEM. marcado para as 09h00min do dia 31/07/2017, NO SITE  - www.licitacoes-e.com.br 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 013/2017 – PROCESSO Nº. 039/2017 –  OBJETO: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE 
DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO – SMDU E ÁREAS DE ATIVIDADES SIMILARES, DE FORMA ABRAN-
GENTE, FORNECENDO 48 AUXILIARES DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E 02 SUPERVISORES DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS E EQUIPADOS COM EPIS. marcado para as 
14h00min do dia 31/07/2017, NO SITE  - www.licitacoes-e.com.br 
A Prefeitura de Contagem/MG torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitações, conforme acima. O edital poderá ser obtido através dos 
sites www.contagem.mg.gov.br e www.licitacoes-e.com.br, Informações: (31) 3356.6658. (31) 3352.5135 Contagem, 17/07/2017 – Equipe de Pregões.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 17/07/2017

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 126/2015/SRP, PA. 095/2015, PP. 020/2015 ATA 048/2015
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
CONTRATADA: LUIZ VIANA TRASNPORTES LTDA
OBJETO: ACRÉSCIMO DE 23,63% AO VALOR MENSAL CONTRATADO; REAJUSTE CONFORME IGP-M/FGV PERÍODO (JUNHO/2016 À ABRIL/2017); E PRORROGAÇÃO DA 
VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES
DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA: 1171.06.122.0001.2021 – 33903913 – 010000
VALOR MENSAL: R$ 85.576,10
VALOR GLOBAL: R$ 1.026.913,20
VIGÊNCIA: DE 07/07/2017 ATÉ 06/07/2018
ASSINADO: 04/07/2017

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.111
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, em especial, o disposto no Artigo 14 da Lei Complementar nº 062, de 12 de maio 
de 2009; e, nos termos dos despachos exarados no Processo nº 2016-0476/PreviCon; CONCEDE o ABONO DE PERMANÊNCIA, previsto no §1º, inciso III, aliena “a", do 
Artigo 40 (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003), à Servidora CINTIA SANTANA DE OLIVEIRA, titular do cargo efetivo de Pedagogo, Nível XIIIA, Padrão 
“P10”, matrícula nº 01131490, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 12 de junho de 2017 até, no máximo, completar as exigências para a aposenta-
doria compulsória contidas no §1º, inciso II, do Artigo 40, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de julho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.112
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, em especial, o disposto no Artigo 14 da Lei Complementar nº 062, de 12 de maio 
de 2009; e, nos termos dos despachos exarados no Processo nº 2016-0497/PreviCon; CONCEDE o ABONO DE PERMANÊNCIA, previsto no §1º, inciso III, aliena “a", do 
Artigo 40 (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003), à Servidora CINTIA SANTANA DE OLIVEIRA, titular do cargo efetivo de Pedagogo, Nível XIIIA, Padrão 
“P10”, matrícula nº 01131490, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 12 de junho de 2017 até, no máximo, completar as exigências para a aposenta-
doria compulsória contidas no §1º, inciso II, do Artigo 40, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de julho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.113
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, em especial, o disposto no Artigo 14 da Lei Complementar nº 062, de 12 de maio 
de 2009; e, nos termos dos despachos exarados no Processo nº 2016-0158/PreviCon; CONCEDE o ABONO DE PERMANÊNCIA, previsto no §1º, inciso III, aliena “a", do 
Artigo 40 (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003), ao Servidor VICENTE WILSON SANTIAGO, titular do cargo efetivo Diretor de Escola Municipal, Nível 
VI, Grau “Z”, matrícula nº 01094587, lotado na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 23 de março de 2016 até, no máximo, completar as exigências para a 
aposentadoria compulsória contidas no §1º, inciso II, do Artigo 40, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de julho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.114
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 20.096, datado de 10 de julho de 2017, no que tange ao 
nome do servidor designado para a Função de Confiança de Auxiliar Técnico, FE-6, CFC-230, lotado na Secretaria Municipal de Defesa Social.
Onde se Lê: “[...]CLAUDIO EDUARDO FERNANDO [...]”.
Leia-se: “[...]CLAUDIO EDUARDO FERNANDES[...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de julho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº. 20.120
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, em especial, o disposto no Artigo 14 da Lei Complementar nº 062, de 12 de maio 
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de 2009; e, nos termos dos despachos exarados no OF.PMC/SEAD/DEGP nº 522/2017; RESOLVE:
Art 1º CONCEDE O AFASTAMENTO PRELIMINAR, previsto no §14º do Artigo 52 da Lei Orgânica do Município de Contagem (redação dada pela Emenda a Lei Orgânica 
nº 019, de 31 de janeiro de 2000), COM PROVENTOS INTEGRAIS, aos servidores titulares dos respectivos cargos de provimento efetivo, lotados na Secretaria Municipal 
de Educação, até que seja finalizado o processo de pedido de aposentadoria.

SERVIDOR MATRÍCULA CARGO DATA DE CONCESSÃO

GISLAINE CONCEIÇÃO FERNANDES 01128775 Encarregado de Serviços Gerais 03/07/2017

UDEMISSON MELO SANTOS 01113247
Professor de Educação Básica 
Peb2 03/07/2017

LUIZ DOS SANTOS 01312665 Assistente Escolar 03/07/2017

ART. 2º - CONCEDER O AFASTAMENTO PRELIMINAR, previsto no §14º do Artigo 52 da Lei Orgânica do Município de Contagem (redação dada pela Emenda a Lei 
Orgânica nº 019, de 31 de janeiro de 2000), COM PROVENTOS INTEGRAIS, a servidora CINTHIA GONÇALVES GAMA, matricula 01077542, titular do respectivo cargo 
de provimento efetivo de Telefonista, lotada na Secretaria Municipal de Administração, a partir de 03 de julho de 2017 até que seja finalizado o processo de pedido de 
aposentadoria.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de julho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.121
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando disposto na Lei Complementar nº 138, de 04 de julho de 2012; combinado com o art. 12, 
inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; EXONERA, a pedido, do cargo de provimento em comissão de Gerente Administrativo, Nível III, CPC-
06, a servidora ADIRCE MARIA LOPES, lotada na Fundação Cultural do Município de Contagem - FUNDAC, a partir de 10 de julho de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 17 de julho de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.122
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas especialmente pelo Artigo 92, Inciso II, da Lei Orgânica do Município de 
Contagem; e, nos termos do Artigo 26, da Lei 4.043 de 1º (primeiro) de novembro de 2006, combinado com o disposto na Lei Complementar nº 149, de 28 de agosto 
de 2013, e Decreto 215 de 19 de novembro de 2013, que altera a estrutura organizacional da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes - TransCon, entidade que 
compõe a Administração Indireta do Município de Contagem; combinado com o 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 Chefe de Divisão de Operações de Transito, Nível II, CPC-03, a Servidora MARIELE MARILIA CARLOS SANTOS, 
a partir de 17 de julho de 2017.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Chefe de Divisão de Operações de Transito, Nível II, CPC-03, o Servidor THIAGO RAPHAEL SILVA, a partir de 
17 de julho de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 17 de julho de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.123
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; RESOLVE:
Art.1º DISPENSAR da designação para o exercício da Função de Confiança de Supervisor, Referência FC-4, CFC-173, a servidora MARIZA MARIA LUCIO MENDES, matrícu-
la 01127140, lotada na Secretaria Municipal de Administração, a partir de 17 de julho de 2017.
Art.2º DESIGNAR para o exercício da Função de Confiança de Supervisor, Referência FC-4, CFC-173, a servidora ALESSANDRA ANGELINI GERHARDT, matrícula 01148997, 
lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a partir de 17 de julho de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 17 de julho de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.124
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 NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Diretor Técnico Administrativo Financeiro, Nível VI, CPC-464, a servidora MARIZA MARIA LUCIO MENDES, 
lotada na Secretaria Municipal de Administração, a partir de 17 de julho de 2017.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Diretor de Proteção Social de Alta Complexidade, Nível VI, CPC-491, a servidora CLAUDIA REGINA DA 
COSTA GUIMARAES DE CARVALHO, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, a partir de 17 de julho de 2017.
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Palácio do Registro, em Contagem, aos 17 de julho de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.125
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 comissão de Gerente de Proteção Patrimonial, Nível III, CPC-254, a servidora RAIZZA IMPELLIZIERI SANTOS, 
lotada na Secretaria Municipal de Defesa Social, a partir de 17 de julho de 2017.
Art.2º EXONERAR do cargo de provimento em comissão de comissão de Diretor de Fiscalização de Habitação, Nível VI, CPC-507, o servidor GLAUCO JOSEPH RIBEIRO DE 
MATOS, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a partir de 17 de julho de 2017.
Art.3º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de comissão de Diretor de Fiscalização de Habitação, Nível VI, CPC-507, o servidor ALAN MAGALHAES PASSOS 
GUEDES, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a partir de 17 de julho de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 17 de julho de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.126
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, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 05377/2017-
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, o servidor LUCIANO RODRIGUES LEANDRO RAAD, titular do cargo de provimento efetivo de Guarda Municipal, Nível X, Padrão “P3”, matrícula nº. 01423475, 
lotado na Secretaria Municipal de Defesa Social, pelo período de 1º(primeiro) de agosto de 2017 a 31 de agosto de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 17 de julho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.127
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, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 01759/2017-
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, o servidor NATALINO DE MELO FARIA, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços III, Nível III, Grau “F”, matrícula nº. 01143600, lotado na 
Secretaria Municipal de Defesa Social, pelo período de 1º(primeiro) de agosto de 2017 a 31 de agosto de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 17 de julho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.128
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, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 06829/2017-
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, o servidor DANIEL NEVES DA CRUZ, titular do cargo de provimento efetivo de Guarda Municipal, Nível X, Padrão “P2”, matrícula nº. 01423025, lotado na 
Secretaria Municipal de Defesa Social, pelo período de 1º(primeiro) de agosto de 2017 a 31 de agosto de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 17 de julho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.129
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, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 02729/2017-
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, o servidor HEITOR FREDERICO SIQUEIRA DUTRA, titular do cargo de provimento efetivo de Guarda Municipal, Nível X, Padrão “P3”, matrícula nº. 01362441, 
lotado na Secretaria Municipal de Defesa Social, pelo período de 1º(primeiro) de agosto de 2017 a 31 de agosto de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 17 de julho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.130
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, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 05214/2017-
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 Mu-
nicípio, a servidora NATIVIDADE FERREIRA DO NASCIMENTO, titular do cargo de provimento efetivo de Guarda Municipal, Nível X, Padrão “P8”, matrícula nº. 01362905, 
lotada na Secretaria Municipal de Defesa Social, pelo período de 1º(primeiro) de agosto de 2017 a 31 de agosto de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 17 de julho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.131
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, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 09731/2017-
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 SHEILA CAPITA LOPES, titular do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo I, Nível IV, Grau “N”, matrícula nº. 01099198, lotada 
na Secretaria Municipal de Defesa Social, pelo período de 1º(primeiro) de agosto de 2017 a 31 de agosto de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 17 de julho de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Educação

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE

EXTRATO DO EDITAL DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO - CARTA CONVITE Nº 001/2017 - A Presidente da Caixa Escolar Carlos Drummond de Andrade, através da 
Comissão de Licitação, torna público, para conhecimento de quaisquer interessados, que a licitação do dia 14/07/2017 foi declarada fracassada, nos termos do art. 48, 
§ 3º da Lei nº 8.666/93, em decorrência de inabilitação de proponente (restando apenas dois habilitados), ficando remarcada a nova sessão para o dia 21 (vinte e um) 
de julho de 2017 às 09h (nove horas), sendo o objeto da Carta Convite nº 001/2017, a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL 
PARA REPARAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR JOSÉ DE ALENCAR GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA CRISOPÁCIO, 27, BAIRRO SAPUCA-
IAS II, CONTAGEM/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO I DESTE EDITAL. A entrega dos envelopes de Habilitação e Proposta será até as 9h25min 
(nove horas e vinte minutos) do dia 21/07/2017. A abertura dos envelopes com os documentos e a proposta comercial será realizada em sessão designada para o dia 
21/07/2017 às 9h30min (nove horas e trinta minutos). O edital e seus anexos poderão ser adquiridos por quaisquer interessados, com a Comissão de Licitação na Sec-
retaria da Escola Municipal Senador José Alencar Gomes da Silva, localizada na Rua Crisopácio, nº 27, Bairro Sapucaias II, Contagem/MG, CEP 32071-174, no horário de 
08:00 12:00 horas e das 13:00 às 16:30 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, quando o interessado deverá apresentar PEN DRIVE ou CD para a sua gravação. 
Maiores Informações pelo telefone (31) 3911.7038. Contagem, 03 de julho de 2017 - Keila Valadares Fagundes  - Presidente da Comissão de Licitação - Luiz Fernando 
Costa Miranda - Vice-Presidente da Comissão de Licitação

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade

ATA DA 214.ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAC – 2017
No dia 13 de fevereiro de 2017 no Auditório da Prefeitura Municipal de Contagem, Praça Tancredo Neves, Nº 200, Bairro Camilo Alves, Contagem, Minas Gerais, às 9:00 
horas, realizou-se a 214ª Reunião Ordinária do COMAC de 2017. Compareceram à reunião o Presidente do COMAC, Wagner Donato Rodrigues; o Diretor Geral de 
Licenciamento e Controle Ambiental da SEMAS, Marcos Antônio Botelho Niemann; o Assessor Jurídico da SEMAS, Fábio Silva Azevedo, os conselheiros: Délzio Santos 
Almeida, representante dos Sindicatos de Trabalhadores de categorias profissionais não liberais, com base territorial no Município de Contagem (SINDISCOM); Cecília 
Rute de Andrade Silva, representante das Entidades Civis criadas com finalidade específica de defesa do Meio Ambiente, com atuação no âmbito do Municíp6io de 
Contagem (Instituto Guaicuy); Fabiana Aparecida Garcia (Titular) e Egmar Pereira Panta (Suplente), representantes da Associação Comercial e Industrial de Contagem 
(ACIC); Eduardo Eustáquio de Morais, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; Dale Dangele S. Fernandes Fialho (Titular) e Henrique Damasio 
Soares (Suplente), representantes do Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais (CIEMG); Renato Ferreira Mafra, representante da Secretaria de Obras e Serviços 
Urbanos;                      os servidores da SEMAS: João Batista de Lima Filho; Túlio S. P. Andrade; Carlos Alberto Rosa Viegas; Leonardo Ziviani; Phillipe R. de Moura 
(estagiário); Rayane Maria Campos Braga (estagiária); Roberto da Silva Souza (técnico); Fernanda Luísa Costa Ferreira (técnica); Lisliene Alcântara (técnica); Felipe Alves F. 
De Alencar (técnico) e Marise de Cássia Gonçalves (Secretária do COMAC). O Presidente deu bom dia a todos dizendo vamos dar início a                1ª reunião do 
Conselho Municipal de Meio Ambiente neste ano de 2017, saudou a todos agradecendo a presença e pedindo desculpas pelo pequeno atraso, mas estávamos 
aguardando a chegada dos conselheiros em número suficiente para o quórum para darmos o encaminhamento a esta nossa 214ª Reunião do COMAC, dizer da nossa 
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alegria em estar podendo participar deste fórum que é tão importante para a nossa cidade, aqui nos vamos estar discutindo, assuntos relevantes para o desenvolvimen-
to da nossa cidade, mas sempre atentos a questão ambiental, a preservação ambiental e sustentabilidade, então vamos pedir a Deus que ilumine nossos trabalhos e 
que sejamos felizes nesta manhã, obrigados a todos pela presença. E a nossa 214ª Reunião Ordinária do COMAC, a convocação foi publicada no DOC no dia 30 de 
janeiro, fazendo a conferência dos conselheiros presentes, nos temos na lista de conselheiros, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, o 
titular é o Sr. Eduardo Eustáquio de Morais, que já se encontra presente; bem vindo; representante da Secretaria Municipal do Obras e Serviços Urbanos, o titular Sr. 
Renato Ferreira Mafra; seja bem vindo; representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ronne Alves de Souza, não esta; representante da 
Câmara Municipal de Contagem, eu estive com o presidente da Câmara Vereador Daniel de Carvalho que ficou de encaminhar ofício com a indicação do vereador titular 
da Câmara deve esta chegando a qualquer momento, vamos esta aguardando; representante da Associação Comercial e Industrial de Contagem, a titular Fabiana 
Aparecida Garcia, seja bem vinda, e o suplente Egmar Pereira; representante das Entidades Civis criadas com finalidade específica de defesa do meio ambiente com 
atuação no âmbito do Município de Contagem, a titular Sra. Cecília Rute de Andrade Silva; seja bem vinda; representante dos Sindicatos de Trabalhadores de categoria 
profissionais não liberais com base territorial no Município de Contagem, o titular Sr. Délzio Santos Almeida; seja bem vindo; representante das Associais Civis 
representativas dos moradores do Município de Contagem, Paulo Roberto da Silva, não esta; e representantes do Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais; titular       
Sr. Dale Dangele Sette Fernandes Fialho, seja bem vindo, e o suplente Henrique Damasio Soares. Antes de iniciarmos aqui os trabalhos, vou me apresentar sou Wagner 
Donato, sou servidor de carreira da Prefeitura de Contagem e com muita satisfação assumi a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade a convite do 
Prefeito Alex de Freitas e agente espera corresponder a altura, ciente da responsabilidade que é conduzir esta pasta que é importante para a cidade e agente pretende, 
o Prefeito já sinalizou isto para nós, a Secretaria de Meio Ambiente não vai ser apenas mais uma secretaria no Município, vai ser uma secretaria com protagonismo 
relevante, e eu espero poder contar com a ajuda de todos vocês, o trabalho de gestão, o trabalho para que a cidade tenha a gestão que merece e que os cidadãos 
esperam, ela só pode se efetivar em forma coletiva e os conselhos, não só o conselho de Meio Ambiente mas todos os conselhos tem um papel muito importante para 
que isto ocorra de fato, para que não seja apenas um discurso. Então nós pretendemos juntos coletivamente estarmos desempenhando o papel que os cidadãos da 
cidade esperam de nós. Gostaria de pedir aos meus companheiros de mesa que se apresentassem, o Fábio que é um colaborador da Secretaria de Meio Ambiente que 
tem feito o assessoramento jurídico e o Marcos Botelho que é o nosso Diretor de Controle e Licenciamento. Então inicialmente vou passar a palavra para o Fábio se 
apresentar. Fábio falou que não tem muito que se apresentar  os colegas já conhecem os nossos trabalhos na Secretaria de Meio Ambiente e o conselho ele é um braço 
consultivo, deliberativo das nossas funções, eu acho que ele vai estar  exercendo um papel muito eficaz nos programas, nos projetos de reformas legislativas que a 
secretaria tem para fazer e como se pode perceber que os conselheiros ultimamente desde novembro tem recebido as pautas com as devidas alterações. Isto é um 
trabalho nosso da assessoria, fico muito satisfeito em estar podendo dar esta contribuição, dar este apontamento, ele esta sendo avaliado aqui no conselho. O 
Presidente agradeceu e passou a palavra para Marcos Botelho que deu bom dia a todos dizendo que já esteve antes pela Secretaria de Meio Ambiente na equipe de 
fiscalização e que esta na Diretoria Geral de Controle, departamento ambiental responsável pelo Licenciamento das atividades econômicas sobre o ponto de vista do 
meio ambiente com a missão de fazer a rediscussão de todo o processo de licenciamento, rediscutir principalmente quando vierem para o conselho, a nossa relação vai 
ser com vocês o tempo todo, estou a disposição na secretaria para contribuir com o dia a dia de vocês nas relações com a secretaria, obrigada. O Presidente falou que 
feito as devidas apresentações vamos dar inicio ao complemento da nossa pauta, 1.º Ponto de Pauta: Aprovação da Ata da 213ª Reunião Ordinária do COMAC. Os 
conselheiros devem ter recebido foi encaminhado a ata e colocamos em votação a aprovação da ata, se ninguém tiver nenhuma consideração, observação a fazer nos 
vamos considerar então a ata aprovada. 2.º Ponto de Pauta: Montele Indústria de Elevadores Ltda. - Julgamento do pedido de prorrogação de prazo de cumprimento 
de condicionantes. Processo Nº 8329/01-15. O Presidente convidou o técnico Felipe, para fazer análise e apresentação do parecer. O técnico Felipe deu bom dia e falou 
que a questão é sobre a prorrogação de prazo das condicionantes da Montele,  o item 1- no que diz em relação ao cumprimento de apresentação do contrato da 
Copasa, foi apresentado um ofício que a empresa vem cumprido todas as obrigações constantes no contrato, o item 2- que foi motivo da sugestão para a prorrogação 
de prazo, nós do Meio Ambiente sugerimos esta prorrogação de 90 dias para a apresentação do AVCB, o item 3- Não foi apresentado licença ambiental da Gersol, 
porém como teve a apresentação de documentos no período de 1(um) ano e não constatamos este encaminhamento de resíduo Classe 1, que são embalagens de 
tintas, tecidos contaminados com óleos, cartuchos, etc., não foi apresentado também o certificado de registro junto ao IEF, foi apresentado apenas da Montele, porém 
no licenciamento anterior da empresa foram apresentados outras empresas que também destinam os palets para empresa embalar os equipamentos. Destes itens que 
ficou parcialmente cumprido eu sugiro também encaminhamento a diretoria de fiscalização para esclarecimento e demais providências, é o meu parecer. O assessor 
jurídico Fábio falou que quando o parecer técnico foi encaminhado ao jurídico, o parecer jurídico acompanha as anotações e apontamentos do parecer técnico do 
Felipe, recomendamos e sugerimos a prorrogação uma vez que os itens que foram pedidos de prorrogação foram tempestivos, o empreendedor solicitou a prorroga-
ção, destes itens dentro do prazo de validade, são prazos que não acarretam a sua prorrogação, não traz nenhum prejuízo ao meio ambiente, são pedidos giratórios 
em razão da mora de órgãos públicos, Copasa, AVCB e um ponto secundário que acompanhamos no parecer técnico, os apontamentos do Felipe em razão do não 
atendimento integral às condicionantes, isto constitui uma infração ambiental, uma vez identificado no processo tem que dar- se- a a devida apuração. Todavia a 
questão de sansão, a questão se vai ser uma penalidade de multa ou de advertência, ela vai ser avaliada em processo apartado, uma vez que houve uma moda mas o 
empreendimento ele apresentou boa parte dos cumprimentos, mas o seu cumprimento integral de fato constitui infração ambiental dada a relevância de se estipular 
condicionantes. As condicionantes é como o próprio nome já diz, condições de validade da licença. Uma vez concedida a licença, não significa que o empreendedor não 
tem mais papel de cumprir com as obrigações ambientais. É uma condição para validade da licença. E, quando o Poder Público concede, ele espera que haja assim o 
cumprimento integral da condicionante. Claro, não sendo viável por ordens técnicas, cabe a ele, como fez nos itens 3 e 5, se eu não me engano, pedir a prorrogação de 
prazo dentro do prazo de validade. Como o objeto é essa prorrogação, nós sugerimos sim a concessão. É o parecer jurídico. Ah, sim. Os itens 2, 4, no prazo máximo de 
90 dias, é um prazo razoável, comparando-se ao prazo estipulado original, este foi o parecer jurídico. O Presidente falou nós vamos colocar em discussão e perguntou 
se a Cecília quer se manifestar, só um minutinho viu Cecília, porque como a reunião é gravada, estão providenciando um microfone para que você possa estar fazendo 
sua consideração e só perguntar também os representantes da empresa estão presentes? Se vocês também quiserem se manifestar? Antes do conselho? Se a empresa 
quiser falar antes, não. Então por favor Cecília. A conselheira Cecília deu bom dia a todos e falou que é de praxe os conselheiros falarem e depois a empresa responder 
as dúvidas, desculpem mas é só um lembrete. O Presidente respondeu sem problemas. O Diretor Marcos Botelho disse que pelo contraditório, temos que permitir que a 
empresa fale logo em seguida, por mais que ela volte a se manifestar respondendo suas dúvidas. Mas antes é o direito dela se manifestar logo após o parecer técnico. A 
conselheira Cecília, perguntou ao técnico Felipe, a empresa esta só prorrogando? ela deve estar em funcionamento, onde ela está jogando seus efluentes? e outra coisa, 
a questão também das outras empresas na qual será licenciadas para receberem estes efluentes? Gostaria de saber. O técnico Felipe respondeu que na licença anterior 
foi pedido o contrato junto a Copasa e a empresa apresentou, e inclusive apresentou também um ofício encaminhado pela Copasa mesmo que a empresa vem 
cumprido todas as obrigações do contrato em relação aos efluentes que são gerados lá não domésticos está tudo OK. O conselheiro Dale, representante da CIEMG, 
perguntou a respeito do Precend. O técnico Felipe respondeu que teve um contrato que devido ao ingresso da empresa ao Precend.            O Presidente colocou em 
votação, aqueles que concordam permaneçam então como se encontram. Aprovada então a prorrogação. 3.º Ponto de Pauta: Gerdau Aços Longos S/A - Julgamento do 
pedido de Revalidação de Licença de Operação. Processo Nº 6864/01-13.        O Presidente falou que a apresentação do parecer será apresentado pela técnica Lisliene 
que deu bom dia a todos e falou vamos tratar então do pedido de revalidação da Licença de Operação Corretiva da Gerdau Aços Longos S/A. Processo Nº 6864/01-13. 
O empreendimento situa-se na Rua Manoel Pereira Mendes, Nº 85, Bairro Galoca, instalado em Zona de Usos Incômodos 1, ZUI 1, na Bacia Hidrográfica da Pampulha. A 
área útil do empreendimento é aproximadamente 19.000m². Mostrou Slides, falou que a atividade da empresa refere-se ao depósito de sucata metálica, papel, 
papelão, vidros e plásticos para reciclagem o foco é a sucata metálica contaminados ou não com óleos, graxas ou produtos químicos, exceto embalagens de agrotóxi-
cos. Atualmente conta com 12 funcionários, na época da formalização do processo este número era bem maior. Numa vistoria já foi 19 a 20 funcionários, está em 
operação desde 1996 no local. Ela já possui a licença e a classificação dela conforme a lei complementar municipal 82/2010 e o comércio atacadista de resíduos e 
sucatas metálicas, conforme a DN 74, ela se enquadra em 2 códigos, a única diferença entre eles e a questão de não contaminadas e contaminadas. Então de acordo 
com a classificação deste código F-01-01-5, e o potencial poluidor degradador é P e o porte seria o médio pelo número de funcionários e a área útil é pelo código 
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F-01-01-6, o potencial poluidor degradador já é M, por causa da questão de ter o resíduo contaminado, desta forma de acordo com a tabela da DN 74, nos temos que 
para a 1ª classificação o potencial poluidor degradador é P e o da empresa seria M. Então nós teríamos uma classe 2, porém o código que refere-se ao resíduo 
contaminado. O empreendimento foi enquadrado em classe 3. Como agente adota sempre aquele que é a maior classificação, o empreendimento foi enquadrado em 
classe 3. A empresa já possuía o certificado de Licença de Operação Corretiva 05/07, iniciou o procedimento de revalidação em janeiro de 2013, recebendo o FOB em 
julho, formalizou o processo também em julho e o processo foi encaminhado para análise técnica em 06/12/2013, tendo a 1ª vistoria em 16/04/2014. A morosidade de 
finalização do processo é porque vários técnicos passaram por este processo, então eram pessoas contratadas e com a finalização do contrato, foi reencaminhado a 
outro técnico. Então acabou demorando um pouco para conclusão. Quanto ao cumprimento das condicionantes da licença anterior, os itens são o seguinte; 1- Apre-
sentar a liberação da Copasa para recebimento dos efluentes domésticos e não domésticos na rede pública coletora, então foi firmado o contrato Precend com a 
Copasa, a empresa tem cumprido o que foi solicitado. 2- Adequação da rede de drenagem pluvial com a implantação do sistema de gradeamento, desobstrução de 
canaletas, manutenção das caixas de passagem, também cumprido. 3- Baias de cavaco e sucata miúda que teriam que construir conforme o projeto que foi proposto 
no plano de controle ambiental foi atendido. Execução do sistema de tancagem para prensa de óleo hidráulico, também atendido. Contrato de licenças das empresas 
receptoras  de resíduo, óleos e graxas,  lodos das caixas separadoras e baias de cavacos e sucata miúda, também atendido. Também atenderam a Transcon, o laudo de 
liberação do sistema viário. O processo produtivo da empresa seria mesmo a compra da sucata. A sucata chega, ela é classificada, pesada, classificada e armazenada, 
conforme esta classificação, sucata mista, cavaco e sucata miúda, este material é prensado e armazenado temporariamente no pátio até que haja carregamento dos 
caminhões e transporte para outras unidades. Quanto a avaliação ambiental, a geração de ruídos, pela movimentação dos caminhões principalmente, as atividades de 
carga e descarga e da prensagem da sucata, porém a empresa está em uso de incômodos e também este ruído fica restritos a área interna da empresa. Mostrou slides, 
ela possui uma cortina arbórea que faz um isolamento deste ruído, então acaba não fazendo incomodo para vizinhança, não. E quanto a emissão atmosférica já tinha 
sido avaliado no processo anterior, porque tem aquela poeira que é mesmo do processo operacional deles e por isto é feito a inspeção de água sobre o piso por meio 
de caminhão pipa. Este procedimento será mantido durante a vigência da licença e isto foi solicitado nas condicionantes. O efluente líquido deles, tem os efluentes 
domésticos que é utilização de instalação sanitária destinada à Copasa e o não doméstico que é a área de manutenção e abastecimento, para isto eles já estão com o 
contrato firmado junto à Copasa. Os resíduos sólidos, Classe I, perigosos são óleo usado, embalagens contaminadas, borra da caixas separadoras na média de 130 
quilos por mês e atualmente destinado para a Luart, Classe II, não perigosos e não inertes são provenientes de sanitários e cozinha, seria o resíduo doméstico comum, e 
este é feito coleta própria da Prefeitura. O II B que são os não perigosos e inertes como madeira, plásticos e papelão que eventualmente chegam junto às sucatas são 
segregados na média de 40 k por mês. Então como condicionantes deste novo processo de licenciamento ficou: 1- realizar a aspersão de água sobre piso para 
minimizar emissão de material particulado. Durante toda a vigência da licença ambiental, quanto ao automonitoramento dos resíduos sólidos, conforme o Programa de 
Automonitoramento que vai no anexo 2, devendo as planilhas serem encaminhadas semestralmente a SEMAS.                 3- a cópia do Certificado de Regularidade de 
inscrição no Cadastro Técnico Federal, revalidado, porque eles já tem este cadastro porém anualmente ele precisa ser revalidado até o mês de março, por isto eu 
coloquei anualmente para apresentar no mês de abril. Apresentar semestralmente a SEMAS o automonitoramento dos efluentes líquidos apresentados à Copasa. Seria 
durante a vigência da licença. Esse monitoramento junto a Copasa, ele é em período menor, mas eu estou pedindo semestralmente. O item 5- tinha solicitado durante 
uma das vistorias, que é o controle de pragas e vetores no empreendimento, como eles tem uma área com armazenamento de sucata e tudo para evitar atração de 
vetores e outros problemas para a região, e este controle tem sido realizado, tem sido muito positivo inclusive pela empresa e o item 6- que foi relatório fotográfico 
com implantação do projeto de cobertura da área de triagem da sucata metálica, é um projeto caro esta cobertura, exige um pé direito muito elevado e a empresa 
justificou tecnicamente o porque deste prazo. Atualmente é feito numa área sem cobertura mas com todo o sistema de drenagem funcionando e tinha sido uma 
solicitação de uma das vistorias que se fizesse nesta cobertura, apresentaram projeto, mas exige uma fundação que onera muito. Então a empresa justificou e solicitou 
este prazo de 365 dias. Diante do exposto somos favoráveis na revalidação da licença pelo prazo de 6 (seis) anos, para atividade de comércio e atacadista de sucatas de 
ferro e aço, considerando cumprimento de condicionantes preposta e ouvida a assessoria jurídica. O assessor jurídico Fábio falou que bem vieram os autos para o 
parecer, na análise nós constatamos que foi desobedecido o prazo com antecedência de 120 dias no requerimento da revalidação, porém dentro do prazo da validade 
da licença. Isto não tem como impedir a perda do direito de revalidação mas tão logo deu-se o vencimento da licença posterior, mesmo com o processo de revalidação 
em curso, a empresa não obteve a vantagem de ter a prorrogação automática da licença ou seja até hoje, até a data da concessão da nova licença, ela estava operando 
sem a licença, o que constitui infração ambiental. Nestes termos a assessoria jurídica opinou pela revalidação da licença em razão de não ter perdido o prazo, o prazo 
de validade da licença e a posterior encaminhamento para fiscalização para serem lavradas os autos apartados, daí deflagar-se o processo em analisar as questões, 
períodos contraditórios defesas, e no final combinar a decisão administrativa e adversa assessoria jurídica no parecer que a concessão da licença não exclui o empreen-
dedor de cumprir outras obrigações legais, inclusive as condicionantes, o parecer foi pela concessão da revalidação. O conselheiro Egmar perguntou, uma dúvida, ele 
renovou nos 120 dias, estava com a licença vigente. Não entendi porque estava considerando infração? sendo que a licença estava válida. O assessor jurídico Fábio 
respondeu que a infração ocorreu em razão da operação do empreendimento após a validade da licença. Para a empresa ter a prorrogação da licença prorrogada ela 
deveria ter requerido a revalidação em 120 dias antes, aí houve o requerimento em apenas 90 dias, em desentendimento ao prazo mínimo de 120 dias. Aí venceu a 
licença, não correu a prorrogação como a licença venceu em 02/04/2013 desde então, ela está operando sem a licença. O conselheiro Egmar perguntou venceu o 
prazo? O assessor jurídico respondeu, isto. O conselheiro Renato falou: uma correção do erro material, uma data da 2ª página 21/104 de 2014 do parecer jurídico. O 
conselheiro Egmar perguntou até hoje a empresa esta operando sem a licença? O assessor jurídico respondeu até a concessão da licença, desde a data do vencimento 
da licença de operação corretiva.                O conselheiro Egmar perguntou em 2013, porque esta demora em renovar a licença?                 O assessor jurídico 
respondeu que é o tramite processual. O conselheiro Egmar perguntou?        4 anos. O assessor jurídico Fábio respondeu que tecnicamente a Lisliene pode responder.          
A técnica Lisliene falou que eles entraram com o pedido de revalidação neste espaço de 90 dias, porém foi o que eu expliquei, o processo foi encaminhado para uma 
técnica que foi desligada da Prefeitura, foi passado para outra técnica que também foi desligada, e este processo foi se alongando. O conselheiro Egmar falou que nós 
temos que concordar que a culpa não é da empresa, e frequentemente deparamos que tem prazo para o empreendedor, mas para o executivo nunca tem prazo. Talvez 
seja um momento para pensar nisto, não se cumpre o processo em prazo X, a licença se renove automaticamente. O conselheiro Délzio falou que o fato dele não entrar 
dentro de 120 dias, impede a ele de receber as prerrogativas de revalidação automática, porque quando ele entra dentro de 120 dias e não houve nenhuma modifica-
ção no seu processo produtivo, ele é automaticamente revalidado. Então se ele fez o processo dentro de 90 dias, já tinha se passado 30 dias interfere que ele vai 
receber um auto de infração, onde ele pode apresentar defesa e a partir do momento que ele se licenciou e esta regular conosco, ele recebe 50% de desconto desta 
multa e dependendo do valor, ele pode parcelar em 10 vezes. O conselheiro Egmar falou entendi, mas descordo. O Dr. Botelho falou que entendeu o posicionamento 
do conselheiro, agente tem que considerar que realmente o corpo técnico da secretaria ficou deficiente durante um período com uma substituição muito forte de 
técnicos dentro de um mesmo processo que não é satisfatório. Agente vai colocar em pauta daqui a pouco discussão para tentar melhorar isto, mas o fato de nós 
termos uma conduta que é apontada como infração, a empresa terá o direito a contraditório e estes argumentos serão apresentados. Não estamos dizendo que há 
uma condenação, veja bem para o contraditório, o processo apartado, e esta discussão que vai ser feita pode ser uma atenuante para a empresa, que se tivesse 
apresentado dentro do prazo, seria outra situação. Mas o fato que o conselheiro colocou tem que ser considerado por nós, pelo corpo técnico e também pela secretaria 
e agente ao longo da pauta, vamos colocar umas questões a deliberação do conselho. O Presidente perguntou se havia representante da empresa que quisesse se 
manifestar, não havendo colocou em votação. Um voto contra da conselheira Cecília, aprovado. 4º Ponto de Pauta: Precon Engenharia S.A – Discussão e anuência sobre 
a descaracterização de Área de Preservação Permanente (APP) em processo de autorização de movimentação de terra. O técnico Roberto deu bom dia a todos e falou 
que o empreendimento da Precon está para ser implantado no Bairro (Olinda), no final da Avenida Carmelita Drummond Diniz, o terreno é próximo ao Albert 
Schwaitzer entre os bairros Olinda e Chácaras Califórnia. O que acontece é que o Córrego foi canalizado aproximadamente depois de 83 e foi implantado em uma das 
margens da Avenida Carmelita Drummond Diniz, só que o Código Florestal, ele não isenta, mesmo que tenha implantado a via, de área de APP do meio do rio até 30 
metros, tem que ser respeitado área de APP, mesmo que tenha sido implantado a via. Então existe um trecho dentro do terreno que é considerado como área de APP.                
A questão é que o empreendimento é para ser implantado condomínio residencial de caráter minha casa, minha vida. O CONAMA na verdade, só prevê a descaracteri-
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zação de APP para fins de regularização fundiária, no entanto o empreendimento é caráter social também, só que vai ser implantado ainda, lá não existe casas ainda. 
Além disto no decorrer do Córrego, onde já foi canalizado, a Precon também já implantou um empreendimento residencial e temos também o Bairro Parque Maracanã 
que está bem consolidado, então respeitando assim a área de preservação permanente. Então eu encaminhei ao parecer jurídico para me subsidiar, se eu posso ou não 
aprovar terraplenagem no empreendimento da Precon tendo em vista a existência da APP. Além disto ressentimento o proprietário do imóvel fez um parcelamento do 
imóvel que antes era 5 mil e mais alguma coisa, agora é 2 mil e 800, quase 3 mil, e nela consta gravado em registro de imóvel a existência da APP, vou passar para o 
jurídico. O assessor jurídico Fábio falou que vieram os autos para a assessoria para o parecer, a descaracterização da APP, ela é um pouco tanto controvertida. O COMAC 
já fez um precedente, já discutiu isto, é uma questão, vamos dizer assim, não corriqueira, mas que reclamam da atuação do poder público. O poder público realmente é 
o ente responsável que tem que se manifestar sobre isto, não tem como agente se omitir da análise destas questões pontuais, sobre o aspecto jurídico, já tínhamos um 
precedente. O primeiro parecer nós fizemos uma grande discussão na Secretaria, uma grande busca normativa do que estava sendo discutido, disto, nos Tribunais de 
Justiça que tem as câmaras ambientais especializadas e seguimos o entendimento que as câmaras de São Paulo vem adotando, que descaracteriza a APP em situações 
onde o próprio poder público cuidou de fazer intervenção na APP, fazendo obras públicas, instalando seus equipamentos urbanos, de saneamento canalizando os 
Córregos e isto retirou da função da APP, o seu papel, o papel principal de uma APP delineada no Código florestal dentre outros e a estabilização das margens, o fluxo 
gênico entre fauna e flora. Quando pegamos estes conceitos normativos e coloca numa situação concreta, que agente tem um Córrego no meio urbano com grande 
adensamento populacional, sobre tudo canalizado pelo próprio poder público, isto permite chegar a uma conclusão de que aquela APP perdeu-se a função não tem 
como hoje, o órgão ambiental exigir o respeito a uma APP que não existe, não existe mais o próprio poder público na época para se fazer implantação, ele cuidou-se de 
fazer naquela época, as intervenções em APP, a obra dele considerada como de utilidade pública, saneamento básico, aquele momento foi o requisito para intervenção 
em APP, ele interviu, descaracterizou aqueles elementares que a lei do código florestal hoje, determina proteção. Este Córrego, vale ressaltar que isto não é um 
procedente para todos os outros Córregos. São Córregos nesta situação canalizados, com obra de saneamento feito pelo poder público e que por precaução seria 
análise individual de cada uma pelo conselho. Como na outra reunião, sugeriu o conselheiro que Ribeirão das Neves fez uma deliberação para tratar disto. Eu acho que 
cautelar poderíamos seguir este caminho, mas se o conselho sugerir nós vamos tratar cada caso, cada caso, sinalizamos cada caso. E em razão do apontamento do 
técnico Roberto que identificou que lá ser que o imóvel em questão, está localizado à margem esquerda do Córrego Maracanã sentido montante distante cujo leito 
presente fica próximo ao alinhamento do imóvel da Avenida Maracanã, encontra-se canalizado e cuja a parte da margem encontra-se impermeabilizada pelo asfalto da 
Avenida, então nós temos obras viárias e obras de saneamento já nesta APP. Posto isto, foi o parecer jurídico sugeri pela descaracterização da APP. O Presidente colocou 
em discussão, se alguém quiser se manifestar. O técnico Felipe falou que como Fábio havia tido aí cada caso tem ser avaliado de uma forma e se agente tentar aí evitar 
um decreto agente pode correr um risco de as vezes ir contra uma visão que o estado e até mesmo o ente federado tem, porque tem esta situação que o Fábio citou 
como preservar os recursos hídricos, paisagens, estabilidades geológicas e também o bem estar das populações humanos. Temos visto que as ocupações próximos aos 
Córregos principalmente os que são impermeabilizados estas problemáticas relativas as inundações. Acho muito viável e coerente agente ver cada caso de uma forma, 
porque se coloca isto em lei descaracteriza um tipo de situação agente pode ter problemas com as populações que habitam em torno e adjacentes aos Córregos, 
principalmente os impermeabilizados. A Conselheira Cecília falou ao Dr. Fábio, eu fico muito triste em ouvir o senhor falar isto que as APPS não tem função e em cidade 
nós estamos vendo a situação que estamos passando das enchentes, agora virou moda construir em cima dos Córregos porque estão canalizados não tem função 
nenhuma, estou muito triste, ver que neste fórum as pessoas defenderem que as APP não tem função. Elas tem suas funções sim, agora coloque um prédio em cima de 
uma APP quem mora ali corre muito risco, mas não tem problema não, sabe porque, porque nós vamos ver bacia de contenção depois, não tem problema não nós 
fazemos. Porque Maracanã, não sei se o Sr. conhece, o Maracanã, São João Del Rei que foi uma obra da Copasa, então tem vários efluentes muito forte e é na Bacia da 
Vargem das Flores, e na realidade aonde quer construir tinha mata e mesmo se não tem agente não pode também impermeabilizar e construir prédios nas APPS, 
porque se agente deixar que isto aconteça, isto aqui é futuro. Felipe falou muito bem, nós ambientalista estamos lutando para manter uma humanidade ainda em cima 
da terra. Mas estou vendo que não vai ter jeito, porque o poder econômico ele destrói tudo, ele não pensa no futuro, ele pensa no agora. Eu vou dar um exemplo para 
o Sr., pouquinho construíram no Arrudas, a margem de detenção seria um parque, para que? APP sim,  temos que defender as APPS porque a área de preservação 
permanente ela é necessária para o Córrego, o Córrego não muda o seu destino, ali é o lugar dele. Se agente invadir, se agente construir prédios lá coitado dos 
moradores, amanhã, a defesa civil vai estar tirando este pessoal, porque o Córrego vai encher, pode levar 50, 100 anos, mas um dia ele vai encher. Então as APPS são 
necessárias como as curvas dos Córregos são necessárias. A natureza é muito sabia. Ela já faz isto para evitar o estrago na frente. Então é necessário que mantenha as 
APPS. O conselheiro Renato falou, Sr. secretário, o ano passada nós tivemos várias discussões sobre este tema, ele é muito mais complexo do que esta visão. Primeiro 
que eu queria colocar o seguinte as questões das inundações, Felipe, elas não vem só da APP, a APP são 30 metros no entorno do leito do Córrego. Estas inundações 
são referentes a toda Bacia de contribuição daquele Córrego, onde nós estamos impermeabilizando o nosso solo, não estamos respeitando 20% de área permeável em 
nossas residências então o volume de água, você faz um calculo para a Bacia do rio de X, só que você levava em conta que tanto por cento daquela água ficaria no solo 
antes de chegar ao Córrego, isto não está acontecendo mais, hoje cai uma gota la em cima, ela chega completa la embaixo, com velocidade, com sujeira, com tudo. 
Então esta conta ela é um pouquinho pior do que isto. Quanto a descaracterização da APP, eu entendo que realmente esta APP esta descaracterizada, Cecília, você me 
desculpa, porque ela não faz fluxo gênico.       O que seria fluxo gênico? É dar oportunidade de populações tanto vegetais quanto animais se interagirem, é o famoso, 
aquela cidade pequena, que só casa primo com primo, então os rios se interligam todos entre si agente sabe disto, e teoricamente no mundo perfeito eles seriam 
caminho natural das populações de manejo que se encontrarem com outras populações distintas e ter um cruzamento genético para não ter aquela repetição gênica, 
isto não existe mais. Este córrego em questão, ele nasce aonde, ela vai nascer lá na Vila Itália? nós temos ai 10 quilômetros, 15 quilômetros de Córregos totalmente 
canalizado?  Pois é Cecília, se agente gerar uma jurisprudência aqui dizendo que estes 30 metros lá tem que ser respeitado nós temos que andar 10 quilômetros para 
cima quebrando e tirando todo mundo, agora eu acho que isto não impede da gente ter um ponto de porte e falar assim que daqui para frente, isto vai trabalhar 
diferente, onde ele não esta canalizado, onde ele não esta descaracterizado, a legislação tem que ser rígida e seguida, aí compete a nós aqui fiscalizarmos e também 
acho que cabe a nós no sentido também de meia culpa dar um parecer positivo mas apertar um pouquinho mais na fiscalização e nas condicionantes, talvez aumentar 
a impermeável nestes locais, eu não sei, alguma compensação, exigir uma bacia de contenção, talvez exigir que os próprios empreendimentos façam aqueles projetos 
de infiltração lenta da água de chuva no solo. É o que eu penso. O conselheiro Egmar falou que o Estado reconhece quando o córrego é canalizado a APP se descarac-
teriza, eu já tive 2 casos deste, eu descordo da Cecília porque, eu vou discordar só do ponto final do nosso colega, exigir mais do empreendedor, você está penalizando 
aquele que anda certo, porque nós estamos cheio de ocupações irregulares  às margens dos Córregos sem respeitar APP por conveniência. Aí vem o empreendedor, vem 
empresa séria para fazer uma coisa séria. E hoje a legislação já exige capitação, aí você vai colocar mais rigor ainda na aprovação de projeto ou na exigência, eu acho 
isto absurdo, esta priorizando quem anda certo. E a questão das inundações, tudo isto que acontece, realmente isto acontece mesmo se não houvesse as construções 
irregulares e todas as construções fossem regulares, dentro do que a norma exige, a lei exige, não haveria inundações não. Então nós temos que pensar também o 
seguinte aí nós vamos impedir a empresa que está gerando emprego, que realmente “Minha casa, minha vida”, eu discordo assim da questão social, porque só uma 
faixa que é social, as demais não são. Então assim, nós vamos impedir uma empresa de implantar, já que a legislação nossa permite a implantação, por causa disso? Por 
uma interpretação por pensar que é uma APP ou deixou de ser APP? Eu acho que nós temos que parar de penalizar quem anda certo no município de Contagem. O 
conselheiro Délzio do SINDSCON, nós estamos levando em consideração a carga aluvial do córrego em questão, porém o terreno onde a empresa pretende se implantar 
que tem que ser foco de nossa fiscalização, visto que ano passado por quatro vezes foi pedida essa ocupação desse terreno para esse mesmo empreendimento. E eu 
estive no local, o terreno em si é uma área pantanosa. O terreno é fruto, antigamente, tinha uma lagoa no local; essa lagoa foi aterrada e há vários olhos d’água dentro 
do terreno onde a empresa pretende se instalar. Não é o córrego que vai criar a APP. O próprio terreno onde a empresa pretende se instalar é um terreno pantanoso. Eu 
gostaria que os conselheiros pedissem em vista uma dirigência para que fosse ao terreno e verificasse se as informações que eu estou proferindo aqui são verídicas ou 
não. Meu voto já de antemão é contrário. O conselheiro Egmar falou eu acredito que se for realmente pantanoso, a própria Caixa Econômica Federal, que é a gestora 
do programa, ela não vai permitir a implantação. Isso já é pré-requisito. Que o terreno tem que ter umas condições mínimas, né, o pessoal do PRECON tá aqui e pode 
confirmar isso. Então se passou pela Caixa, eu acredito que não seja. Mas assim, a sugestão dele, eu penso que se criar uma comissão para vistoriar, nós vamos só 
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protelar, atrasar mais o processo que já poderia estar resolvido. O conselheiro Henrique da CIEMG, acompanhando aí o posicionamento da CIEMG, Ô Délzio, eu não 
estou desmerecendo seu trabalho. Eu, pelo contrário, acho você uma pessoa que tem essa visão ambiental muito importante, agrega muito no nosso conselho. Só que, 
porém, hoje o que nós estamos restritos aqui é a descaracterização da APP. A gente não tá julgando, nem tá deliberando um outro processo. Eu posso tá enganado. Se 
eu tiver, por gentileza, a assessoria jurídico me oriente aí, porque meu pensamento pode está equivocado. Então assim, acho que um pedido de vista pra esse 
momento, qual que é a dúvida? Ah, a dúvida é se é ou não APP acabou de ser dirimida. Então assim um pedido de vista, até o regimento interno aqui vai ser revisado, 
não sei se vai ser hoje, eu até algumas dúvidas até, enfim, isso vai ser julgado mais pra frente aqui da reunião. O pedido de vista é se teve um esclarecimento, porque 
senão tá parecendo que, não desmerecendo seu trabalho, acho que o conselheiro que se sentir, que não tá confortável, que não entendeu o processo, que não tá apto 
à votação, claro que ele tem que pedir esclarecimento à dirigência local. Mas, nesse caso aqui, o que nós estamos discutindo é: é APP ou não. O técnico manteve o 
condão aqui de assinar essa descaracterização de APP; levou ao jurídico, acho que é o procedimento adequado, o respaldo jurídico. Juridicamente, essa APP é 
descaracterizada, assim como juridicamente, ambiental tecnicamente. Só pra ficar claro, acho que enfim é prerrogativa do conselheiro pedir vista, eu não tô aqui 
querendo que não peça ou não, enfim, eu tô só esclarecendo. Acho que o pedido de vista tem que ser motivado por uma dúvida. A dúvida foi esclarecida? Esse ponto. 
Agora, outro ponto, como é o terreno, como é que vai ser a intervenção, acredito que esse licenciamento ainda vai passar se for determinado aqui, ou ambiental ou 
urbanístico, ainda vai passar aqui no COMAC, enfim só pra gente ter esse cuidado. Que senão a gente tá deliberando uma coisa que não tá nem na pauta aqui.                 
O conselheiro Renato, eu queria perguntar uma coisa em relação à Caixa. Nós estamos na OBRAS, a Caixa dá anuência de alguma coisa hoje, não tá querendo dizer 
muita coisa não. Eles não tem o corpo técnico suficiente pra fazer esse acompanhamento. O que eles pedem pra nós é que nós façamos uma carta dizendo que as 
coisas estão todas certas, entendeu? Atualmente, eles dificilmente vêm ao local pra poder fazer a averiguação e dar anuência. Eles simplesmente pedem para que nós 
digamos se está tudo certo, eles acreditam na gente em grande parte dos acontecimentos. A gente cuida de obras da habitação lá também. Estou só me referindo à 
questão da Caixa Econômica, só falando do procedimento da Caixa Econômica, que antigamente a gente tinha o entendimento que, quando a Caixa balizava, é porque 
estava tudo certo. Ela baliza, porque ela aceita o que nós dizemos pra eles com verdade. Mas não quer dizer que eles fiscalizaram o local. Só mostrando como é o 
procedimento da Caixa atualmente. O Presidente falou eu só queria fazer uma observação rápida aqui, com relação à primeira fala da conselheira Cecília, quando ela 
disse que o Fábio se pronunciou, você ficou triste né, Cecília? Eu não fiquei triste assim, porque eu entendi a fala dele de forma diferente. Ele disse que, como já existe 
uma descaracterização, que vem explicada ao longo de 10 quilômetros, a APP deixou de cumprir o seu papel. Não quer dizer que a APP não tem importância não, ela 
tem. O que já tá descaracterizado é que comprometeu essa função. Então pra mim ficou claro isso, é só pra fazer aqui um adendo à fala do Fábio, tá bom? E dizer o 
seguinte, gente, a empresa quer se manifestar? Os conselheiros aí já falaram, por favor.            O técnico Felipe falou só pontuar aqui mais uma coisa. Em nenhum 
momento, eu tô questionando o estudo do meu colega de serviço não. Eu só tô querendo deixar bem claro que, que de repente pra gente avançar em uma legislação, 
que o ente federado, o estadual, não tem como descaracterização da APP estaria de repente dando um passo que comprometeria futuramente a gente. E lá, como em 
qualquer outro local que cuida dessa situação são assuntos particulares. Vou deixar isto bem claro. A Mariana da empresa PRECON fez apresentação. O Presidente 
perguntou, mais alguém gostaria de se manifestar? Nós vamos colocar então em votação. O conselheiro Délzio, você tinha falado da questão da vista. Você vai pedir 
voto contrário? OK. Mais alguém? 02 votos contrários, 01 abstenção. Então nós vamos considerar aprovado o parecer. 5º Ponto de Pauta: Fundação Municipal de 
Parques e Áreas Verdes de Contagem – ConParq: Zilma Werneck Novais – Processo administrativo: 03A.00163/2016 – Julgamento do pedido de supressão de um 
indivíduo da espécie Araucária (Araucaria angustifolia). O Presidente falou por questão de ordem, nós temos aqui a presença dos requerentes desse pedido de 
supressão. Gente, só um minutinho, por favor. Esse ponto de pauta já tá vencido, nós estamos no ponto seguinte. Se alguém quiser, nas considerações finais fale. Mas 
vamos respeitar a pauta, por favor. Porque senão vai atrapalhar a apresentação do próximo ponto. No final, a gente abre a palavra pra todas as manifestações de quem 
quiser. Retomando. Nós temos aqui os requerentes desse pedido de supressão de alguns indivíduos, com parecer favorável do Conparq. O que ocorre é que o Conparq 
não está presente nessa sessão. Então a questão a colocar é se os conselheiros estão satisfeitos com o posicionamento via parecer do Conparq ou se precisam de 
esclarecimentos extras antes da deliberação. Alguém tem questionamento em relação, acompanharam o parecer do Conparq? Estão esclarecidos? Perfeito. No caso 
concreto, não. Os conselheiros concordam? Então, discussão. Só uma justificativa. Pela mudança da gestão, eu recebi um telefonema do presidente do Conparq, pra 
essa primeira reunião estava impossibilitado de está indicando uma pessoa que os representasse. Mas, nas próximas, eles estarão presentes. Já há esse compromisso 
por parte do presidente de tá indicando essa pessoa que vai estar participando de todas as reuniões do conselho. Podemos colocar em votação então? Alguém 
contrário? Cecília? Tá bom, Cecília. Com 01 voto contrário, aprovado. 6º Ponto de Pauta: Reforma do Parque Ecológico do Eldorado, onde inclui-se o “Projeto Trilha 
Suspensa”, usando como recurso o Fundo Municipal de Meio Ambiente. O Presidente falou Cecília, você tem o tribuno aqui por favor, 05 minutos pra você fazer a sua 
apresentação. A conselheira Cecília falou eu acho que agente já passou aqui no ano passado sobre a questão do Parque Ecológico que foi feito um projeto sobre a 
trilha suspensa, lá, aprovado pelo COMAC aqui e só que o Parque Ecológico Eldorado, e uma área de 14.000m², 3 nascentes que é o Córrego do Capim, esta abaixo da 
João César, e é uma  área muito importante para o povo, lá passa 5 mil pessoas todo mês, entre escolas, visitantes, pessoas que vão fazer piquenique. Só que lá esta 
muito abandonado, e como o Parque Ecológico tem um diferencial, ele foi criado pela comunidade. Era uma área que um dia ia ser um hospital e depois um conjunto 
habitacional. Agente lutou, porque lá é uma caixa d'água com várias nascentes. Então agente conseguiu fazer este durante 1 ano, em 2004. Hoje o Parque esta 
necessitando de proteger estas nascentes, porque como é 5 mil pessoas que passam lá, a estrutura do Parque esta abandonada. Todas as maneiras que agente fez para 
consegui proteger estas nascentes não deu certo. A única maneira que agente tentou foi fazer este projeto a Trilha Suspensa do Parque, e foi passado aqui uma 
compensação, o ano passado, começou as obras e foi abandonado pelo Conparq, está lá abandonado. E já que o Fundo de Meio Ambiente é para ser investido para o 
Meio Ambiente, nada mais justo do que usá-lo para revitalizar o Parque, para fazer esta trilha, este projeto, ele foi desenvolvido não com o dinheiro do COMAC, a 
história desta trilha, porque eu faço parte do Comitê da Bacia do Rio das Velhas, em 2009 agente começou com a cobrança no Rio das Velhas e já tinha um projeto de 
valorização de nascentes urbanas, foi o primeiro projeto desenvolvido lá que hoje nos estamos desenvolvendo 49 projetos na Bacia do Velhas, 51 municípios e estas 
nascentes                  catalogamos em 2011, ele tem 2 etapas. Na Bacia do Arrudas nós catalogamos 183 nascentes, na Bacia do Onça nos catalogamos 163 nascentes, 
era o primeiro projeto. Só que agora eu estou desenvolvendo com 7 nascentes, Contagem, Belo Horizonte e Sabará, já estou na reta final foi feito lá no Parque, só que 
eu tinha no Parque, na Escola Cecília Meireles, Belo Horizonte e Sabará, ai do Parque eu pedi que foi feito revitalizado 2 nascentes e com o resto eles fizessem este 
projeto, só que agora tem que implantar e agente não tem recursos. Então conversando com o secretário, como nós temos dinheiro no fundo para gente aplicar lá e 
fazer esta Trilha Suspensa e revitalizar o Parque. Não tem não? O Presidente falou deixa eu só fazer uma observação se me permitir, recurso tem, mas deixa eu explicar. 
Quase que 100% dos recursos do Fundo hoje, quase que a totalidade dos recursos está sendo destinada à coleta seletiva. Mas, tá em vista aí já para o mês de abril, 
provavelmente maio, a reforma administrativa, onde a coleta seletiva vai sair da estrutura da Secretaria de Meio Ambiente. Então é possível que até o meio do ano a 
gente tenha condições de tá destinando sim recurso para o projeto que você tá apresentando. Lógico que a gente vai ter que fazer avaliação do valor do projeto em sua 
totalidade. Nós vamos ter que fazer uma análise técnica e trazer a apreciação do conselho à destinação dos recursos. Mas é possível sim. A conselheira Cecília aí eu 
conto com vocês, porque é uma área muito importante pra essa cidade. Porque lá né é uma área importantíssima tem 2 escolas, eu estou preocupada, porque me 
cobram todo dia. Como a Conviverde na época que fundou o Parque são os moradores, hoje eu sou cobrada, porque as pessoas vão lá e vê que está tudo abandonado, 
corre um grande risco, então eu conto com vocês. O Presidente perguntou alguém vai se manifestar contrário ou podemos considerar como aprovada a proposta da 
conselheira Cecília. O Sr. Botelho falou que estamos numa questão que nos impede de fazer votação específica, porque projetos para fins de utilização de recursos do 
fundo depende de uma formatação e uma questão de levantamento de custeio para que os conselheiros aprovem de acordo com votação orçamentária, eu acho que 
nós temos uma discussão preliminar hoje é lógico que depois a conselheira e ai a estrutura da secretaria esta a disposição da conselheira para dar a formatação para 
efeito de deliberação, eu acho que não dividíamos colocar em deliberação a aprovação ou não do projeto para fins de custeio do fundo. O Presidente falou que foi o 
que ele quis dizer, eu não falei aqui com a propriedade do jurista é a questão dos valores a serem pregados, agente precisa de um estudo detalhado e posteriormente 
então colocaria em votação aqui no conselho. OK Cecília? A conselheira Cecília falou agente não pode esperar mais. O Presidente falou que sem problema, desde já a 
secretaria se coloca à disposição da conselheira, nossos técnicos vão estar à disposição da conselheira para que possa dar a formatação correta, fazer os cálculos e 
dentro daquilo que é possível agente vai estar trazendo para apreciação do conselho já na próxima reunião. O conselheiro Renato falou que mediante a aprovação do 
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nosso secretário de obras, liberação eu me coloco a disposição para levantamento de quantitativo e projetos também do Parque que não é só a trilha, né, que agente 
pode valor tirar com um valor bem mais aproximado, bem mais na realidade de obra. O Presidente falou aí Cecilia você agora vai ficar feliz, não precisa ficar triste, já 
tem motivos para ir embora feliz e nós também, porque o Parque é uma preocupação de todos nós com certeza, eu sou educador, professor e o fato das 2 escolas 
estarem lá eu acho que vai agregar valores à educação também não só o meio ambiente. 7º Ponto de Pauta: Discussão e aprovação da minuta da Deliberação 
Normativa 20 que altera o Regimento Interno do COMAC (DN 04/2004) e dá outras providências.                  O assessor jurídico Fábio falou que esta alteração, vamos 
dizer a conta gota de uma alteração pontual no regimento que trata dos atos que vão concentrar a atividade do COMAC.                      O conselho até então nós temos 
esta discussão toda, esta reunião aqui mesmo viu Cecília, você não gosta de mim, mas eu já fiz a minuta pensando em você. Todos estes assuntos que são discutidos no 
COMAC, hoje eles são materializados na ata, só em ata. Muitos não aceitam isto do COMAC, muitos outros órgãos não aceitam, eles querem uma coisa mais concisa. 
Eles estão com razão, porque existem uma série de atos, para cada tipo de decisão que o COMAC toma, para cada tipo de proposta que o COMAC faz, estava muito 
pobre no texto originário do regimento, são atos do COMAC, parecer, decisão, pronto, estavam os três lá e não especificava mais, pensando nisto e tivemos até 
cobrança de outros órgãos, chegamos a conclusão que temos que alterar estes atos. Nossa competência de decisão estão muito reduzidas e ai nós trabalhamos na 
construção da alteração deste dispositivo que fala do tipo de decisão e de instrumento que vai materializar as decisões do COMAC, buscamos instrumentos do 
CONAMA e instrumentos do COPAM, esta sua proposta Cecília ela se enquadra exatamente no inciso 5º . Por hora é uma questão pontual e urgente que nós temos no 
regimento. O Presidente colocou em votação. O conselheiro Henrique falou Sr. Secretário e demais colegas do COMAC, eu achoque é importante a alteração pontual do 
regimento, estou em mãos aqui uma proposta de alteração do regimento inteiro, inclusive por exemplo, no artigo 4 do paragrafo 1, ele sita a deliberação Normativa 
COPAM 102 e 30 de outubro, Deliberação Normativa 29 que foi revogada pela 102, então assim tem vários artigos, tem vários instrumentos  que eles poderiam ser 
modificados, alterados. Eu gostaria de estar encaminhado esta proposta, nós encaminhamos a gestão sem ser a anterior, na outra gestão, isto não foi para frente, para 
que, porque estas alterações pontuais deixam de existir, porque isto, isto gera muitas dúvidas, por exemplo a Deliberação Normativa do COMAM foi revisada o ano 
passado está sendo revisada agora, e a proposta aqui em nome do CIEMG, que estou representando é para compatibilizar com as novas regras do COPAM. Eu já 
adianto também, eu acho muito importante o CIEMG, apoia a revisão de Normativos, só que agente que ter um cuidado, porque hoje o estado está num momento de 
aprovação e deliberação de novos decretos, para agente não está aprovando legislação que o estado vai aprovar em seguida e uma pode ser divergente da outra. Eu 
gostaria de deixar um registro de que o CIEMG vai encaminhar esta minuta, mas em sentido de que compatibilizar as regras e deixar o instrumento que é o regimento 
interno do COMAC claro, definindo até mesmo tempo de resposta dos conselheiros, assim como é o COPAM justamente para garantir esta democracia de representati-
vidade, o que é um pedido de vista, o que é uma observação, o que é uma moção como vocês estão expondo agora nessa revisão. Então acho que é importante a 
aprovação pontual mas acho que o CIEMG vai formalmente encaminhar esta minuta para apreciação de vocês. O Nosso sentido foi oque, de tentar compatibilizar este 
regimento com o regimento que é feito no estado para ter um espaço democrático, oque é uma questão de ordem, uma questão de ordem é quando um conselheiro 
tem dúvida sobre um assunto do regimento, aplicação do regimento, tentar democratizar e ficar bem claro a regra do jogo, então só adiante você ser favorável a altera-
ção pontual na verdade quem está votando aqui eu sou suplente do Sr. Dale, mas eu gostaria de deixar registrado que o CIEMG vai formatar um ofício para vocês 
verificarem isto que o nosso intuito, acho que e o mesmo da ACIC e trabalhar juntos que agente só acredita que os bons resultados vão vir se agente tiver com as 
políticas alinhados. Vamos aproveitar CIEMG, ACIC e demais conselheiros, isto é aberto quem quiser mandar proposta, tá gente, pelo amor de Deus não estou 
delimitando só o poder produtivo, não, de forma alguma, mas acredito que precisa sim de uma renovação como um todo deste regimento. O Presidente falou, só uma 
observação em relação a sua fala, nós estamos atentos a tudo que está acontecendo lá no estado, as mudanças que estão sendo propostas lá, agente tem acompanha-
do e tentando adequar, os nossos procedimentos e as nossas normas as do estado, OK. O Sr. Botelho falou só para reforçar a fala do colega, esta proposta de DN 20, 
atende as reivindicações do setor produtivo e a dos órgãos, a nossa vontade é uma reforma realmente de todo o regimento e creio que o conselho deva receber a 
proposta hoje da ACIC já compartilhar com todos os conselheiros esta pre minuta e faz parte também do trabalho que estamos fazendo interno de rediscutir toda 
legislação no tempo oportuno. Acontece que algumas demandas nos são encaminhadas pelos setores, e pelo setor produtivo também, é um compromisso do Prefeito 
Alex de Freitas tentar desburocratizar e fazer com que o sistema funcione de forma mais fluida, mais flexível em alguns aspectos apenas formais, então este é o 
objetivo, então esta mudança pontual tenta especificamente responder a uma demanda que foi feita a SEMAS e com ação as alterações que estão sendo feitas no 
âmbito do estado agente dentro do possível tentou encaminhar todas elas nestas duas DN que estão em deliberações hoje. O conselheiro Délzio, falou que gostaria 
nesta modificação do dispositivo do regimento interno, fosse incluso um outro dispositivo que fizessem verificações das adequações, por exemplo agente vota para 
uma compensação ambiental e depois agente fica sem saber como ficou o resultado desta compensação, se ela foi paga, que o regimento interno criasse um 
dispositivo que verificasse as anteriores decisões para ver se foram compridas, para que o COMAC passasse a apresentar o cumprimento destas decisões anteriores, por 
exemplo fica aqui uma empresa que tem que fazer uma compensação ambiental de 50 paus brasil e agente não ver mais um retorno, uma resposta, se a empresa 
cumpriu, se a empresa pagou a compensação. Eu queria que fosse criado um dispositivo dentro do regimento que verificasse as decisões anteriores que o COMAC 
tomou se elas foram cumpridas para as que não fossem, que fossem determinadas as fiscalizações que as fizessem cumprir, obrigada. O Presidente falou que acha que 
não tem nenhuma dificuldade o seu pedido acatado, sem problema, na próxima reunião agente vai estar trazendo isto formatado para estar submetendo a apreciação 
dos conselheiros.                 O Presidente colocou em votação, por unanimidade, né, sem problema.                                                                                                           
8º Ponto de Pauta: Discussão e aprovação da minuta da Deliberação Normativa 21 que revoga a DN 08/2004 do COMAC e dá outras providências. O assessor jurídico 
Fábio falou ela busca inteiramente revogar a DN 08 é uma norma com muito conteúdo, porque ela visa alinhar com as normas do estado, nos aproximar do que o 
estado faz em questão de licenciamento, nos atualizar com nossos procedimentos e sobre tudo olhando para o nosso corpo técnico para nossas demandas de 
engarrafamento de processos que estão lá. Processos simples que não demandaria análises técnicas, como é no estado. Elas impedem análise de processos que 
realmente são de impactos. Outra necessidade é que visa regulamentar o que é feito na secretaria. Mostrou Slides. O Sr. Botelho falou que nossa lei complementar 82, 
levantou as diretrizes ambientais das atividades econômicas, quando foi estabelecido pelo legislador, ele tem uma visão politica, foram listadas várias atividades que 
sobre o ponto de vista político da câmara, estas atividades podem apresentar algum nível de incomodo. Se pegar todas as atividades listadas no 82, e faz uma 
comparação com a nossa DN 74, você verifica que várias atividades estão fora. A princípio o que acontece? estas atividades, o impacto delas é menor, então por 
consequência nos temos que criar um dispositivo que o empreendedor tenha este procedimento facilitado. Por outro lado os licenciamentos de Classe 1 e 2, são 
simplificados, já foi por delegações para nós, para providenciar este licenciamento, mas nós temos responsáveis técnico nas empresas, o objetivo e consolidar 
responsabilidade técnica. Nós temos 2.500 procedimentos em tramitação na secretaria, durante 40 dias desta nova gestão, nos manifestamos em 450 procedimentos. 
Saindo da Diretoria de Controle Ambiental para os técnicos, tivemos caso de procedimento que levou 4 anos, para chegar nesta cessão de hoje. Temos CRA que estão 
agarradas 1 ano, 2 anos, que na verdade se resolveria através desta DN. A discussão desta DN antes de tudo uma reivindicação do setor produtivo, também esta casada 
com a 1ª DN que formaliza procedimentos do conselho, para desburocratizar o sistema, permitir com que a atividade econômica se desenvolva sem deixar de 
acompanhar com critério todos os procedimentos. Os técnicos poderão concentrar em classe 3 e 4, e com isto realmente concentrar naquilo que é realmente 
impactante para a cidade e inclusive delegar os nossos técnicos para APP. Por isto esta DN é de suma importância para a cidade, é lógico que ninguém está com a 
pretensão de ter trago o texto perfeito mas que é o melhor caminho para agente buscar a atividade econômica conciliar com o ambiente sustentável. O conselheiro 
Egmar falou que a proposta é excelente, só lamento ter chegado para gente na sexta-feira, não deu nem tempo de analisar, eu olhei rapidamente, uma coisa que 
percebi é que falta prazo por parte do executivo, lá tem prazo para o empreendedor, seria interessante colocar prazo para a secretaria porque? Seria uma maneira do 
empreendedor ter a segurança, a confiança, talvez seja o caso agente estudá-la com um pouco mais de tempo.    O Sr. Botelho falou que em relação a este ponto ele 
concorda e este é o objetivo. Nós não podemos por ato do conselho definir prazos, porque eles precisam ser progressivos, ser reduzido a cada tempo, existe nessa DN, 
a proposta que por portaria e por resolução estabeleça alguns critérios, então prazos serão estabelecidos por ato do secretário e estes prazos serão reduzidos a medida 
que agente for estruturando a secretaria. Valendo esta nova DN nós temos um dispositivo que diz que o empreendedor ele tem que requerer o novo enquadramento de 
seu processo de licenciamento, isto vai nos demandar um recurso técnico muito grande para que agente imponha desde já um prazo. Vamos por resolução estabelecer 
um prazo. Depois este prazo vai se reduzir na medida que nossa demanda processual                  diminuir, que agente conseguir implantar realmente de fato um novo 
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fluxo e a estrutura da secretaria se ampliar. O conselheiro Egmar falou constitui um grupo que vão ajudar nesta tarefa e consolidar isto, um grupo de trabalho para 
participar deste processo aí o assunto já chega discutido e amarrado. O Sr. Botelho falou porque não um grupo de trabalho para agente discutir a regulamentação 
disto. O conselheiro Egmar falou que é exatamente isto.                         A conselheira Cecília pediu para formar a Câmara Técnica é já traz só para o conselho 
referendar, e que seja reunida uma vez por mês. O conselheiro Henrique falou que enxerga com ótimos olhos esta alteração no sentido de deixar claro o que é 
competência, valorizar a ART do técnico como foi dito, isto é o que realmente estávamos buscando além do tempo conseguimos alguns avanços e vamos conseguir 
mais, só para ficar claro. Esta proposta esta sendo muito bem vista pelo setor, porém precisa de um entendimento melhor para termos uma maturidade, segurança 
para estar aprovando uma norma no COMAC, o sentido é não atrapalhar é construir juntos. O Sr. Magalhães, da gestão ambiental, parabenizou e disse que realmente 
precisamos disto. O Presidente esclareceu que chegou para os conselheiros em cima da hora porque ficamos praticamente o mês inteiro com os técnicos da secretaria 
reunidos com discussões diárias permanentes para que pudéssemos dar este primeiro passo, a vontade que esta nova gestão quer deixar sinalizada a partir desta 
primeira reunião do conselho é isso, agente quer desburocratizar, descentralizar, os nossos técnicos estão extremamente sobrecarregados, nós precisamos aumentar o 
número de técnicos da secretaria, mas enquanto isto não acontece agente quer direcionar os trabalhos destes técnicos para aquilo que realmente demanda uma analise 
mais aprofundada e as questões mais simples eu creio que a aprovação desta DN vai dar uma agilidade muito grande para os trabalhos da secretaria, é neste sentido 
que estamos apresentando esta proposta aqui hoje.     Só para ficar claro para todos, a proposta que estamos colocando é a aprovação da DN com a constituição de 
uma comissão de conselheiros que vai regulamentar para agente esta trazendo a apreciação na próxima reunião do conselho. O Presidente explicou que a DN em si é 
consenso de que é um procedimento que precisa ser adotado, a regulamentação é que a comissão vai estar se debruçando para estar regulamentando. O conselheiro 
Henrique falou que o que os conselheiros estão se manifestando é que estão enxergando de forma positiva                          esta proposta que até então é uma 
proposta de alteração da DN 08 e institui a DN 21, ela foi bem recebida pelos conselheiros, porém o motivo de tempo não foi dado em tempo hábil para agente 
analisar realmente qual o nosso posicionamento de aprovar com segurança, o Dale o que ele quis dizer é o seguinte vamos reunir os conselheiros e tentar debruçar 
sobre esta DN            e já na próxima reunião trazer para aprovação, deliberação, e não agora. O Sr. Botelho fez uma proposta de encaminhamento nós suspendemos o 
ponto Deliberação da Norma da DN 21 e convoca uma extraordinária para tratar somente deste assunto daqui a 15 dias, e aí forma uma comissão de conselheiros no 
mínimo 3, mas se todos quiserem comparecer não tem problema.  Esta comissão já se reuniria amanhã e temos 15 dias para analisar e os conselheiros já ficariam 
convocados para uma reunião extraordinária para discutir exclusivamente este ponto daqui 15 dias. O Presidente falou o nome dos conselheiros para a comissão; 
Henrique, Délzio, Fabiana, reunir amanhã na secretaria, vamos dar publicidade e quem quiser participar esta aberta a participação. Todos de acordo vou considerar 
como aprovada a formação da comissão e uma extraordinária daqui a 15 dias para tratar especificamente deste ponto. 9º Ponto de Pauta: Assuntos Gerais pertinentes 
ao COMAC. O conselheiro Délzio falou das compensações de 2016 fez um ofício com todas que foram deliberadas, através das reuniões 205 e 206, uma prestação de 
contas do trabalho dele e do Renato e pedir continuidades deste trabalho para que as compensações sejam realmente vingadas em cada bacia hidrográfica onde houve 
a degradação, agradeceu e passou aos conselheiros o ofício que ele já passou para o Presidente. A conselheira Cecília falou na realidade vou pedir uma ajuda. Estão 
construindo um empreendimento em cima do Córrego do Arroz. Estou revitalizando uma nascente na montante dele.  É uma área perigoso, o terreno é argiloso, 
inclusive o pessoal entrou com duas máquinas e as duas máquinas foram afundadas, é um empreendimento enorme, Construtora Milionária que estão vindo para cá, e 
eu estou preocupada com a situação. Este córrego ele drena água do Eldorado, da região da João César, é uma área de fundo de Vale, que tem umas tubulações 
enormes quando enche ninguém consegue passar, estou preocupada porque vão construir exatamente em cima do córrego ninguém segura água não. Eu queria pedir 
ajuda, não pela Cecília que luta pelas águas, mas pelo povo que comprar apartamento lá, eles vão passar um grande risco, Eduardo pelo que eu saiba o plano diretor 
não autoriza fazer torre de 10 andares naquela região. É preocupante a situação. O conselheiro Eduardo falou                    Sr. Presidente o endereço foi anotado, não 
tenho o endereço completo, mas eu vou pedir a fiscalização de obras para fazer o levantamento se houve a aprovação do projeto e se teve essa aprovação, se teve a 
manifestação do órgão ambiental competente, se é que lá é uma área de preservação. A gente tem que apurar melhor. Então eu vou encaminhar o caso à fiscalização. 
O Presidente agradeceu a Eduardo pela atenção, deu como sugestão de datas das nossas próximas reuniões, essa extraordinária no dia 24 de fevereiro, dá numa 
sexta-feira, às 09 horas, aqui mesmo. Ou 24 ou 06 de março. Então vamos considerar 06 de março porque o Carnaval ninguém merece. 06 de março então, OK? 
Carnaval vamos descansar né, gente? Mais alguma consideração? Podemos encerrar? O conselheiro Renato fala das suas considerações finais que, ano passado, eu sou 
conselheiro desde o meio de 2015 pra frente, e brigava muito aqui com relação ao IPTU. Então a gente reclama e quando a coisa acontece agente agradece. Eu como 
cidadão de Contagem, que vou pagar IPTU, parabenizo os que tiveram coragem de votar com ele. O ano passado nós devemos ter aprovado aqui mais ou menos 5 mil 
unidades habitacionais, MRV, AP PONTO, e o que seja. São mais 20 mil moradores demandando saúde, educação, asfalto e contribuindo com zero. Então que não seja 
um IPTU punitivo e ele nos abra a prerrogativa de uma política de dar e receber. Por exemplo, eu tava comentando com meu colega Henrique, condomínios de grande 
porte que querem pagar menos IPTU, reciclem. Nós facilitamos a nossa reciclagem, nós temos um ponto de coleta maior, a gente diminui o custo de trajeto. E a 
prefeitura não tá perdendo nada, porque nós pagamos por quilo que as empresas terceirizadas coletam lixo, nós estamos educando, nós estamos dando exemplo e o 
município não perdeu receita. Esses novos empreendimentos tanto residenciais quanto maiores que têm a obrigação de manter sua área permeável e assim que tiram 
habite-se vão lá e concretam, agora com o IPTU, meu amigo, se você descumpriu a lei, seu IPTU vai ser majorado até você voltar à situação original. Por que a gente 
sabe do impacto que essa falta da área permeável em cada lote de Contagem causa no fundo de vale. Então agora nós podemos ter fiscalização, nós podemos ter 
contrapartida. Parabéns àqueles que tiveram coragem de fazer isso. Eu como cidadão de Contagem, vou pagar IPTU e espero que ele seja retornado com qualidade pra 
nós, que é só o que a gente precisa. Outra coisa Sr Secretário, já aproveito o momento pra ver a questão do que o conselheiro Délzio falou sobre os projetos de 
nascentes. Não sei se o Sr já teve na primeira, que foi nosso projeto piloto ano passado, na PEC 7000,         o Sr. tá até convidado se não foi, pra conhecer. Nós temos 
mais 2 projetos prontos, com os quantitativos levantados de compensações ambientais levantadas no COMAC ano passado, só esperando o sinal verde pra gente 
começar e entregar isso pra comunidade, tá certo?               O Presidente falou que estamos muito afinados na secretaria com relação a isso, tenho dialogando muito 
com Délzio, com Eric. Com certeza a gente vai tá participando e aquilo que tiver ao nosso alcance a gente vai tá contribuindo sim. Com relação à observação que você 
fez do IPTU, quando Contagem tinha 300 mil habitantes, era razoável a ideia de não se cobrar o IPTU. Mas hoje, com quase 700 mil habitantes, o Poder Público tem 
que garantir escola, saúde, transporte, mobilidade, é praticamente impossível, sem falar na dificuldade que é conseguir recurso no governo federal, nos órgãos de 
financiamento, sem a cobrança do imposto. Então, foi uma decisão difícil mas, em nome do governo, o que eu posso dizer é que foi tomada essa decisão com muita 
responsabilidade e com a convicção também de que esse recurso vai retornar pra população da forma devida. E nós aqui no Conselho, no que diz respeito ao meio 
ambiente, vamos estar aqui fiscalizando, todos nós juntos. O Sr. Márcio Marangon deu bom dia a todos e disse que é ambientalista por natureza, por formação 
também. Sou filho de Contagem, morador lá da região do Nacional e do Ressaca também. A pessoa da Cecília, que é nossa grande ambientalista aqui da cidade, que 
eu conheço há um bom tempo, gostaria de saudar a todos aqui. Gostaria de desejar ao secretário, no qual eu já até trabalhei com o Sr. secretário, até na Secretaria de 
Meio Ambiente, fui diretor de educação ambiental lá, conheço todos os desafios que nossa cidade tem. Quero cumprimentar meu secretário antes, tudo bem? Quero 
dizer que conheço muitos dos desafios da nossa cidade, viu secretário? Sei que o Sr não é da área ambiental, Sr é professor, mas desejo que o Sr tenha uma consciência 
ambiental, que o Sr absorva os desafios ambientais que nossa cidade tem com muito carinho. A gente quer ver Contagem cada dia melhor. E eu sonho com um novo 
ambiente pra essa cidade em todos os aspectos possíveis. E eu queria só colocar uma situação aqui da região do Nacional, a gente tá vivendo um crescimento, um 
movimento muito forte lá. E a gente sabe que o Poder Público da gestão passada foi, ao meu ver, deficiente nas questões no que diz respeito ao meio ambiente. Não 
vou entrar em outros quesitos, mas na questão ambiental, também ficou muito a desejar. E a gente tem um córrego lá na região, Sr Secretário, que ele fica às margens 
desse córrego a gente tem uma unidade de recolhimento de pequeno volume. O que acontece lá, Sr Secretário? Esse córrego corta a via principal que é entrada e saída 
do bairro, da nossa região que hoje tem mais de 100 mil habitantes. E quando chove, lá você não passa. Aí você tem que dar a volta próximo à BR, saindo pelo bairro 
Cabral, ou você tem que sair pela Lagoa da Pampulha. O que acontece? Essa URPV, eu não sei quem é que faz a fiscalização, como que funciona, mas essa URPV, 
quando chega um tipo de entulho lá, eles separam e vai aterrando o córrego, vai aterrando a margem ciliar do córrego, e a invasão ali está sendo desenfreada. Então 
eu queria deixar essa colocação para os conselheiros, para o Sr Secretário de Meio Ambiente, que é o presidente aqui do Conselho, pra que a gente possa ter uma 
atenção voltada à região do Nacional, região do Ressaca, que, ao meu ver, fica um pouco desprovida dos olhos dos gestores do governo. Mas eu creio que esse governo 
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novo vai fazer diferente, a gente acredita, a gente espera. Então eu quero pedir que essa atenção à nossa região e desejar a todos vocês aí um 2017 de muita 
sabedoria, de muita harmonia e de um novo ambiente para nossa cidade. Obrigado! O Presidente falou que vai estar sendo levada em consideração a observação feita 
pelo Sr., num trabalho conjunto com as outras secretarias, porque não é um trabalho só da Secretaria do Meio Ambiente, tem o Desenvolvimento Urbano, a própria 
TRANSCON, Secretaria de Obras, a gente vai tá dando essa atenção sim. Só esclarecer aqui para os conselheiros e para todos os presentes que, além de ser professor de 
língua portuguesa, eu tenho especialização, uma pós-graduação em educação ambiental, já trabalhei junto ao Ministério do Meio Ambiente como consultor e sou, 
atualmente, secretário geral da Rede Nacional da Agenda 21. Então a gente já tem alguma experiência na área ambiental e espero tá colocando esse conhecimento que 
ainda precisa ser aprimorado a serviço da cidade, que eu possa tá contribuindo aqui no Conselho, tá bom? O conselheiro Délzio falou Sr. Presidente, eu gostaria de 
deixar um pedido, é que a gente desse prosseguimento ao Projeto Contagem das Nascentes e ao Programa Bicas d’água que a gente vem iniciando eu e seu Renato 
Mafra, com relação às áreas verdes, aonde detém nascentes, e esse programa tá paralisado por causa da modificação da gestão. Então eu gostaria da sensibilidade do 
Sr pra dar prosseguimento ao Projeto Contagem das Nascentes e ao Programa Bicas d’água. O Presidente disse que o pedido está totalmente acatado. Anuncia a 
presença do nosso Prefeito, que veio prestigiar a nossa reunião. Vamos saudar o nosso Prefeito Alex de Freitas. Nós vamos pedir o Prefeito pra fazer um rápido 
pronunciamento e olha que honra pra nós, ele vai fazer o encerramento da nossa reunião. Obrigado pela presença. O Prefeito Alex de Freitas deu bom dia a todos e 
disse vou começar me desculpando com o Secretário de Meio Ambiente, ele falou para dar uma passada às 9 horas. Eu pedi pra me lembrar o que eu tinha às 9 horas 
da manhã no Auditório, eles falaram que a reunião era às 11. Mas isso ficou me incomodando e eu lembrei: era compromisso com Wagner. Vim dar boas vindas aos 
conselheiros, desejar uma relação mais produtiva e mais harmoniosa entre o Conselho e a Gestão, é essa a determinação desse governo, tenho certeza que imbuído 
todo o trabalho dos funcionários da secretaria. E espero que vocês compreendam, no decorrer dos trabalhos, que é exatamente esse sentimento que nos moverá. A 
gente tem que voltar a fazer o município a crescer, mas sempre respeitando a questão da sustentabilidade. E a Secretaria de Meio Ambiente tem que deixar de ser um 
escritório ou que dificulta, ou que complica a vida de quem empreende, mas que pense numa cidade sustentável. Eu acho que a equipe que tá formada lá tá revestida 
desse sentimento. Espero que o Conselho, com as figuras carimbadas e experientes que tem, contribua nessa direção. Então, bom dia a todos! Bem vindos! Vamos à 
luta que temos muito trabalho pela frente! O Presidente agradeceu a presença do Ilustríssimo Prefeito, veio abrilhantar a nossa reunião; agradeço a presença de todos 
os presentes, de todos os conselheiros. Redobrar o ânimo para nossos próximos encontros. A gente já sai daqui com um “para casa” importante pra ser cumprido aí 
nos próximos dias. E eu prometo a vocês, hoje foi minha estreia aqui conduzindo os trabalhos, da próxima vez vai tá mais ambientado. Mas, de qualquer forma, eu 
considero que a reunião foi muito boa, muito produtiva. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima. A reunião foi encerrada.

215ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAC e ATA DA 1.ª  REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMAC – 2017
No dia 06 de março de 2017 no Espaço Multi Uso da Prefeitura Municipal de Contagem, Praça Tancredo Neves, Nº 200, Bairro Camilo Alves, Contagem, Minas Gerais, às 
9:00 horas, realizou-se a 1ª Reunião Extraordinária do COMAC de 2017. Compareceram à reunião o Presidente do COMAC, Wagner Donato Rodrigues, o Gestor de 
Licenciamento e Controle Ambiental da SEMAS, Marcos Antônio Botelho Niemann; o Assessor Jurídico da SEMAS, Fábio Silva Azevedo; os conselheiros: Délzio Santos 
Almeida, representante dos Sindicatos de Trabalhadores de categorias profissionais não liberais, com base territorial no Município de Contagem (SINDISCOM); Cecília 
Rute de Andrade Silva, representante das Entidades Civis criadas com finalidade específica de defesa do Meio Ambiente, com atuação no âmbito do Município de 
Contagem (Instituto Guaicuy); Fabiana Aparecida Garcia, representante da Associação Comercial e Industrial de Contagem (ACIC); Eduardo Eustáquio de Morais, 
representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; Henrique Damasio Soares, representante do Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais 
(CIEMG); os servidores da SEMAS: João Batista de Lima Filho; Renato Márcio da Silva, Fernanda Luísa Costa Ferreira (técnica da SEMAS); Vania Marques Diniz (técnica da 
SEMAS) e Marise de Cássia Gonçalves (Secretária do COMAC). O Presidente deu bom dia a todos e deu início a reunião extraordinária, explicou que são duas pautas, a 
1ª Reunião Extraordinária e em seguida a 215ª Reunião Ordinária. Na pauta da Extraordinária temos no 1º Ponto de Pauta: Discussão e aprovação da minuta da 
Deliberação Normativa 21 que revoga a DN 08/2004 do COMAC e dá outras providências e o 2º Ponto de Pauta: Assuntos Gerais, só fazendo uma observação rápida a 
nossa intenção em quanto gestores na Secretaria de Meio Ambiente é fazer com que o Conselho de fato exerça aquilo que optou do Conselho. Então esta discussão, a 
proposta de alterações e exatamente isto que nós queremos e precisamos, ninguém e favorável a uma gestão autoritária, que venha impondo as decisões de cima para 
baixo, tanto é que nós na reunião passada constituímos uma comissão, formada por conselheiros e agente fica feliz em saber que a comissão, de maneira autônoma, 
tem prestado as suas contribuições. Então nós vamos abrir as discussões, continuidade, nós já fizemos uma previa, um aquecimento, vamos abrir as discussões então 
quem quiser se manifestar, quem quiser propor algum tipo de alteração, a palavra esta franca. Questão de ordem, Marcos Botelho. O Sr. Marcos Botelho falou nos 
vamos fazer uma leitura artigo por artigo, a medida que alguém tiver dúvidas, quiser fazer qualquer colocação, não precisa ser nem uma alteração às vezes uma 
colocação, uma observação, uma dúvida. Só uma observação, o nosso único compromisso é com a solidariedade do procedimento de licenciamento, não é nenhum 
compromisso em impor qualquer norma,  a nossa preocupação com prazo, fazer com que seja ágio a aprovação é porque a demanda é muito grande e o setor 
produtivo espera de nós uma agilidade na solução da questão apenas isto, nenhum conteúdo aqui é preferência da secretaria institucionalmente falando, então tudo 
está sendo discutido, posso encaminhar desta forma presidente. O conselheiro Délzio pediu que fizessem as referências em cima das dúvidas de cada um, que seria 
mais rápido, muita coisa agente já concorda não tem necessidade se há concordância agente discutir. O conselheiro Henrique falou, hoje não vou brigar com você não 
Délzio, mas acho importante a pertinência, mas como sugestão, eu acho que agente deveria passar artigo por artigo ai se neste artigo não tiver dúvidas, OK, aí vamos 
como se fosse assim, pedindo destaque para cada artigo, na minha opinião, não estou acima da razão não, podemos nos perder, então eu acho que vale a pena nos 
debruçar um pouquinho Délzio mesmo que demore mais, peço a compreensão. O Presidente pediu que todos se manifestem no microfone e antes falar o nome para 
ficar registrado na gravação. A conselheira Cecília do Instituto Guaicuy falou que acha que tem que ler tudo no que tiver OK, agente passa, porque estamos sempre 
fazendo isto, seguindo assim todas as DN, porque se eu falar um artigo Délzio, eu vou ficar complicada, então é bom agente seguir por ordem. O Presidente falou, 
então vamos fazer a leitura e vamos destacando o que for necessidade de discussão, OK, passo a leitura para o Sr. Marcos Botelho. O Sr. Marcos disse que vai lendo e 
quando tiver um destaque e só dizer destaque, ai eu paro e agente discute perfeito? O Sr. Marcos leu Minuta da Deliberação Normativa nº 21 de 12 de fevereiro de 
2017. Dispõe sobre o Procedimento para a Licença Sumária, Autorização Ambiental de Operação, Autorização para Movimentação de Terra, Serviços e Obras que 
alterem o sistema de drenagem e dá outras providências. O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem - COMAC, no uso de suas atribuições que lhe confere 
o Art.11, VII e VIII do Regimento Interno – Deliberação Normativa 04 de 16 de fevereiro de 2004; Art. 5º, III e VII da Lei n.º 3789, de 23 de dezembro de 2003; Art. 37 
do Decreto Municipal 11292 de 26 de abril de 2004; Art. 1º da Lei 2.570 de 17 de dezembro de 1993 e: CONSIDERANDO a necessidade de se desburocratizar e agilizar 
a política ambiental para o Município de Contagem, buscando dar aplicabilidade aos primados do desenvolvimento sustentável; CONSIDERANDO as definições de 
microempresas e de empresas de pequeno e médio porte, cujo potencial poluidor degradador seja pouco significativo e a Deliberação Normativa Copam no. 74/2004 e 
a Lei de Uso e Ocupação do Solo No. 082/2010; CONSIDERANDO a necessidade de atualizar a regulamentação da Licença Sumária, Autorização para Movimentação de 
Terra; Autorização para os serviços e obras que impliquem em alteração do sistema de drenagem de água, natural ou construído, previsto respectivamente pelos arts. 
22, § 2°, IV; Art. 29,IV e V da Lei 3789 de 23 de Dezembro de 2003; O cumprimento das Diretrizes Ambientais a que alude o artigo 38, § 1.o, da Lei de Parcelamento, 
Ocupação e Uso do Solo (LPOUS) – Lei Complementar n.º 82, de 11 de janeiro de 2010; CONSIDERANDO a existência de Convênio de Cooperação Técnica e Administra-
tiva com o Estado de Minas Gerais para o licenciamento das atividades  de pequeno potencial poluidor/degradador; RESOLVE: SEÇÃO I - DOS PROCEDIMENTOS - Art. 
1º.- Esta Deliberação Normativa disciplina e regulamenta a Licença Sumária, a Autorização para Movimentação de Terra previstos respectivamente nos art. 22, § 2°, IV e 
Art. 29, IV e V da Lei 3789 de 23 de Dezembro de 2003; As Diretrizes Ambientais previstas no artigo 38 da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo (LPOUS) – Lei 
Complementar n.º 82, de 11 de janeiro de 2010, que passa a reger nestas disposições. Parágrafo único -  Para fins de aplicação desta Deliberação Normativa, entende-
se como: I- Licença Sumária: Licença concedida em etapa única aos empreendimentos cujas atividades enquadradas como classe 01, 02 e Porte Inferior no Anexo Único 
da Deliberação Normativa do 74/2004 do COPAM e/ou indicadas como submetidas ao Licenciamento Sumário. II- Autorização Ambiental de Operação (AAO): 
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Autorização concedida em etapa única aos empreendimentos cujas atividades sejam de impacto insignificante, que  não estejam listadas no Anexo Único da Delibera-
ção Normativa do 74/2004 do COPAM e nem como submetidas a Licença Sumária por Resolução da SEMAS, mas sujeitas tão somente ao cumprimento de Diretrizes 
Ambientais (DA), nos termos do Art. 38 da Lei Complementar 082/2010, com regulamentação pelo Decreto 1343, de 20 de abril de 2010. III- Formulário de Caracteriza-
ção do Empreendimento (FCE): formulário a ser preenchido pelo empreendedor, sendo peça de abertura do processo administrativo de licenciamento e autorização de 
movimentação de terra, para fins de enquadramento do empreendimento ou atividade, conforme a legislação vigente; IV- Diretrizes Ambientais (DA): Documento 
emitido pela SEMAS em que indica as exigências a serem cumpridas pelo Requerente, para atividades enquadradas no Anexo V da LC 082/2010 como sujeitos a esta. 
V- Formulário de Orientação Básica (FOB): Documento emitido pela SEMAS  cujo cumprimento é condição para obtenção da Licença Ambiental, cujas atividades estejam 
enquadradas no Anexo Único da Deliberação Normativa do 74/2004 do COPAM, e/ou indicadas como submetidas ao Licenciamento Sumário, Prévio, Instalação e 
Operação, nos termos de normas regulamentares, bem como nos procedimentos de Autorização para Movimentação de Terra, Autorização de Serviços e Obras que 
impliquem alteração no sistema de drenagem natural ou construído. VI- Parecer Ambiental para fins de Alvará: documento emitido pela SEMAS que instrui a Diretoria 
de Atividades Urbanas no  tocante a possibilidade de emissão de Alvará Provisório, a ser emitido com as Diretrizes Ambientais (DA) ou Formulário de Orientação Básica 
(FOB). VII- Formalização: Ato pelo qual o requerente protocola junto à SEMAS os documentos solicitados no FOB ou DA. VIII- Pendências processuais pré-análise: 
Solicitação de informações prévias à emissão do FOB ou DA para esclarecimento e ou complementação das já existentes no FCE para fins de enquadramento e 
classificação pelo setor de emissão. IX- Microempresa: a pessoa jurídica ou o empresário, assim definido na Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, cuja receita 
bruta anual seja igual ou inferior ao limite estabelecido no inciso I do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006; X - Empresa de Pequeno 
Porte: a pessoa jurídica ou o empresário, assim definido na Lei Federal nº 10.406, de 2002, cuja receita bruta anual se enquadre nos limites estabelecidos no inciso II do 
art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006; XI- Empresa de Médio Porte a pessoa jurídica ou o empresário, assim definido na Lei Federal nº 10.406, de 2002, 
cuja receita bruta anual seja superior ao limite máximo estabelecido no inciso II do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, e igual ou inferior a 
R$12.000.000,00 (doze milhões de reais); XII- Autorização Ambiental Prévia Ordinária (AAPO): documento que autoriza a execução da atividade de movimentação de 
terra, e de serviços e obras da alteração do sistema de drenagem natural ou construído, mediante atendimento a exigências definidas em Termo de Referência. XIII 
- Autorização Ambiental Prévia Simplificado (AAPS): Documento que autoriza a execução da atividade de movimentação de terra, dos serviços e obras que implique na 
alteração do sistema de drenagem natural ou construído, cujo procedimento dar-se mediante exigências simplificadas. Art.2º- A tramitação dos processos administrati-
vos para o requerimento a que se refere esta norma ocorrerá em obediência às seguintes fases: I- Para as atividades submetidas à Licença Sumária e protocolo do FCE 
– Formulário de Caracterização do Empreendimento – FCE a operação inicia-se o processo com preço de preenchimento e protocolo de FCE em modelo padrão 
fornecido pela SEMAS, acompanhados dos seguintes documentos obrigatórios: a) Cópia da Consulta Prévia, Alvará de Localização ou Consulta de viabilidade, em 
ambos os casos válidos; b) Cópia Contrato Social, Estatuto Social e demais atos constitutivos pertinentes, se pessoa jurídica; c) Cópia do Cartão de CNPJ se pessoa 
jurídica e CPF se pessoa física; d) Espelho cadastral do Imóvel; II- Para o requerimento de Autorização para Movimentação de Terra e serviços e obras que implique 
alteração no sistema drenagem natural ou construído, iniciar-se o processo com o preenchimento e protocolo do FCE – Formulário de Caracterização do Empreendi-
mento – FCE em modelo padrão fornecido pela SEMAS, acompanhados dos seguintes documentos obrigatórios: a) Cópia Contrato Social, Estatuto Social e demais atos 
constitutivos pertinentes; b) Cópia do Cartão de CNPJ se pessoa jurídica e CPF se pessoa física; c) Espelho cadastral do imóvel; d) Cópia do registro do imóvel atualizado. 
e) Cópia do RIBI, expedida no máximo 180 dias; f) Levantamento planialtimétrico do terreno conforme termo de referência, assinado por profissional habilitado pela 
entidade de classe, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica ART ou RRT; g) Indicação precisa local objeto dos estudos, em planta escala 1/5000 
adquirida na gerência de arquivo técnico da SMDU ou obtida por meio dos anexos 2 e 4 da Lei Complementar 082/2010. III- Emissão do FOB – Formulário de Orienta-
ção Básica pela SEMAS ou Diretrizes Ambientais (DA); IV - Formalização do processo com o protocolo de todos os estudos, documentos e projetos constantes do FOB 
ou DA emitidos, como condição para prosseguimento no processo administrativo de licenciamento ambiental; V- Encaminhamento do processo formalizado à Diretoria 
de Fiscalização Ambiental para verificação da regularidade do requerente sobre a existência de débitos ambientais, procedimento a emissão de certidão, ou certificando 
nos autos. O conselheiro Henrique perguntou, quando fala encaminhamento do processo formalizado a diretoria para verificação da regularidade, hoje quando ele vai 
emitir esta certidão ele encaminha para qual área? Para a diretoria dentro da secretaria, trâmite interno, vai para a diretoria de fiscalização ou diretoria de licenciamen-
to? O assessor jurídico Fábio respondeu que ele é obrigada a abrir um processo a parti, apenas para ser feito isto. O empreendedor vai formalizar o processo e nós 
mesmo e que vamos cuidar de fazer materialmente esta verificação, aí o processo tão logo fica formalizado, ele será encaminhado para a fiscalização para invés dele 
abrir um processo a parti a própria fiscalização verifica a regularidade e certifica nos autos. O conselheiro Henrique perguntou se esta verificação é documental? Fábio 
respondeu, isto, é uma consulta no sistema de registro de multa, aí se tiver pendências, se tiver débitos vai certificar, se não tiver certifica nos autos e mata a etapa do 
processo autônomo. O Sr. Marcos Botelho continuou a leitura,    VI – Análise administrativa e documental pela SEMAS; VII- Emissão de certidão de conferência de 
apresentação dos documentos constantes no FOB ou DA; VIII- Deferimento ou indeferimento motivado do pedido de concessão da Licença ou Autorização, pela 
SEMAS, cabendo recurso, no prazo de 15 (quinze) dias úteis ao Conselho Municipal de Meio Ambiente. IX- Encaminhamento do processo, pós-licença, e pós-autoriza-
ção, para fiscalização acerca dos termos assumidos. §1º Sendo lançado no processo, Pendências Processuais Pré-análise, o empreendedor terá o prazo de 60 dias para 
apresentar as informações requeridas, ficando o setor competente autorizado arquivar de ofício, com baixa no sistema por ato de inércia, podendo ser solicitado 
devolução dos documentos. Art.3º- As Diretrizes Ambientais (DA) e/ou Formulário de Orientação Básica – FOB, serão emitidos com base no Formulário de Caracterização 
do Empreendimento – FCE, fixando o prazo de 180 dias para formalização. Parágrafo único. O prazo previsto no caput deste, poderá ser prorrogado uma única vez, a 
critério da SEMAS pelo prazo máximo original, mediante solicitação escrita e justificada a ser apresentada pelo interessado. Art. 4º- Poderá o empreendedor, de posse 
das Diretrizes Ambientais (DA) e /ou Formulário de Orientação Básica– FOB, solicitar à SEMAS, mediante requerimento fundamentado, a revisão do enquadramento e/ou 
potencial poluidor do empreendimento ou atividade objeto do licenciamento a que tenha sido enquadrado. § 1º- Havendo o reenquadramento, em razão do 
aproveitamento dos atos, economicidade e celeridade processual, sempre que possível, será exigido do empreendedor tão somente as documentações e estudos não 
constante dos autos, além da complementação de eventuais taxas. Art. 5º- Quando, em função dos dados informados no Formulário de Caracterização do Empreendi-
mento – FCE, o empreendimento ou atividade estiver pelas normas aplicáveis, dispensado do licenciamento ambiental, será emitido pela SEMAS Certidão de Dispensa 
de Licenciamento Ambiental. A técnica Vania Diniz pediu um esclarecimento no parágrafo 1º havendo um reenquadramento, em razão do aproveitamento dos atos, 
porque o Sr. leu autos e logo a frente vem falando estudos não constantes dos autos, só esclarecer se é atos ou autos. O assessor jurídico Fábio respondeu que os 
termos estão empregados corretamente, aproveitamento dos atos processuais já praticados e logo abaixo os estudos não constante dos autos, autos sinônimo de 
processos, não constantes nos processos. O Sr. Marcos Botelho falou, autos processos, atos são aquelas ações praticadas dentro do processo e continuou lendo §.1º- O 
licenciamento ambiental e sua dispensa se dará para as atividades exercidas no local do empreendimento, donde se analisará seus impactos e sua permissibilidade de 
acordo com as regras de zoneamento. Art.6º - No caso de retificação das Diretrizes Ambientais (DA) e/ou do Formulário de Orientação Básica – FOB, para um mesmo 
empreendimento, atividade e desde que seja no mesmo processo administrativo, será reemitido o mesmo, mantendo a numeração originária acrescida de indicativo das 
sucessivas retificações, preservando nos autos os anteriores. Art. 7o - Não ocorrerá formalização do processo caso os documentos constantes no FOB ou DA não sejam 
entregues, integralmente, devendo-se devolver ao interessado toda a documentação, com as justificativas e orientações pertinentes.                       § 1º. Excepcional-
mente, admitir-se à formalização em tal hipótese, quando o requerente fizer substituir o item faltante por ofício que justifique de forma fundamentada a ausência do 
documento solicitado, juntando a este, documentos que demonstrem o alegado, de cuja análise conclusiva será notificado. Art. 8º - Apresentados todos os documen-
tos exigidos no FOB ou na DA considerar-se-ão formalizados os processos de licenciamento ambiental, estando aptos para as análises pertinentes e emissões dos atos 
autorizativos ou declaratórios cabíveis. § 1º. Não tido por formalizado, quando da emissão da certidão de cumprimento, poderão ser expedidas informações comple-
mentares, sendo fixado prazo de 60 dias para atendimento, cuja inércia acarretará no arquivamento do processo, com perda do direito de ressarcimento. § 2º. A 
emissão de informações complementares dar-se uma única vez, salvo se decorrer de acontecimentos e fatos supervenientes à emissão do último pedido e for 
imprescindível à respectiva análise para concessão da Licença ou Autorização. Art. 9º- A concessão de Licenças e Autorizações somente ocorrerá após comprovada a 
quitação integral da indenização prévia dos custos pertinentes ao requerimento apresentado além da inexistência de débito ambiental. Parágrafo único. Estando o 
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processo apto e havendo ainda parcelas de indenização prévia de custos por vencer, o empreendedor poderá recolher antecipadamente as parcelas restantes, para fins 
de conclusão do processo administrativo. Art. 10- Para fins de emissão da Certidão Negativa e análise acerca da existência de Débito de Natureza Ambiental deverão ser 
considerados, isoladamente ou em conjunto, os seguintes débitos, desde que definitivamente constituídos na esfera administrativa: I. débito decorrente de aplicação de 
pena pecuniária resultante de processo de Auto de Infração; II. débito decorrente de aplicação de cláusula penal inerente a Termo de Compromisso de Ajustamento de 
Conduta ou documento similar, desde que assinado com órgão integrante do Sistema Municipal de Meio Ambiente; III. débito decorrente de valores devidos a título de 
indenização prévia de custo análise de requerimento de licença ambiental; Parágrafo único: Havendo decisão sancionatória pendente de recurso sem efeito suspensivo, 
bem como parcelamento de débito em andamento, será emitida Certidão Positiva com efeito Negativa. Art. 11 - Na hipótese de desistência do processo de licencia-
mento, bem como de autorizações a devolução dos valores das indenizações dos custos de análise dependerá de solicitação formal do interessado. Parágrafo 
único. - Do valor pago serão deduzidas as despesas realizadas até a fase em que se encontrar o processo, observando a seguinte regra e percentuais de devolução:
I- Processo que se encontrar sem emissão de FOB ou DA – 100%. II- Processo com a emissão de FOB ou DA, ou formalizado sem análise- 50%.III- Processo com análise 
pós-formalização - 30%.
Art. 12 - A Certidão de Dispensa de licenciamento ambiental terá validade de 4 (quatro) anos, desde que não haja alterações que impliquem na necessidade de 
licenciamento ambiental.       O conselheiro Délzio falou que teve uma dúvida no artigo 10, inciso 2º, órgão integrante do Sistema Municipal de Meio ambiente, qual é 
este órgão? O Sr. Marcos Botelho respondeu que o órgão integrante e a própria secretaria, o conselho, o órgão é a secretaria inteira, qualquer setor da secretaria 
pertence ao órgão e o conselho. O assessor jurídico Fábio falou que a 3789 ela coloca alguns órgãos e dentre eles a secretaria de meio ambiente, o COMAC fica excluído 
o Conparq. O Sr. Marcos Botelho falou que não faz parte do sistema municipal. O conselheiro Délzio falou que a fundação Conparq era uma das diretorias de parques e 
jardins dentro da semas, como vai ficar isto, porque ela interfere muito no meio ambiente dentro da cidade. Outra dúvida no artigo 11, inciso l, II e III não seria estas 
isenções, devoluções, função da receita? O assessor jurídico Fábio falou que o órgão integrante, a 3789 lista no artigo 4º que são órgãos, o sistema municipal de meio 
ambiente é constituído pelos seguintes órgãos e entidades municipais responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, o conselho municipal de meio 
ambiente, a secretaria municipal de meio ambiente, órgãos setoriais, órgãos e entidades integrantes da administração municipal cujo as atividades estejam total ou 
parcialmente associadas as atividades de melhoria e qualidade de vida de preservação de seu cursos naturais, por uma interpretação aberta o Conparq entraria aqui.        
O Sr. Marcos Botelho falou que na legislação ao sistema é que eles tem capacidade de licenciamento em alguma fase aí o Conparq em tese não deveria ter, porém hoje 
o Conparq faz parte do processo de licenciamento, no que toca o licenciamento às competências deles participam do sistema de acordo com a 3789. O conselheiro 
Délzio falou que eles não fazem nada sem a nossa anuência mas temos que incluir para que agente possa também responsabilizá-lo caso seja feito algum ato que não 
esteja dentro das conformidades.                 O Sr. Marcos Botelho falou que em relação a competência das devoluções de valores, ela sempre será do meio ambiente 
porque trata-se de um procedimento de análise cujo custo é da secretaria, a fazenda não tem como fazer esta mensuração, então isto tem que está disciplinado aqui. O 
conselheiro Délzio falou que o Sr. Marcos explicou até muito bem, mas eu acho que a competência de verbas e de receita é da receita municipal, não sei se estou errado 
mas acho que estaríamos entrando numa competência que não é nossa a partir do momento que foi recolhido, foi depositado, seja no Fundo, seja nos cofres públicos, 
agente perde a competência de deliberar a respeito disto. O assessor jurídico Fábio respondeu que a preocupação dele era pertinente, mas o texto da 3789, ele da 
atribuição sim à secretaria de meio ambiente para instituir os preços públicos, só sua preocupação que realmente quem vai entregar o dinheiro não vai ser a secretaria, 
vamos fazer o procedimento, fazer o lançamento, o certificar o que houve e quem vai efetivamente entregar são os procedimentos que eu creio que é da receita. O Sr. 
Marcos Botelho completou que atualmente já sobre as regras atuais a secretaria dá o posicionamento, se faz o parcelamento de débitos ou não, um procedimento 
normal. O empreendedor está devendo algum valor em matéria ambiental, e possível fazer o parcelamento e a fazenda passa esta liberação por processo para nós. O 
que a fazenda faz é apenas a movimentação financeira, deliberado pela secretaria. O conselheiro Délzio agradeceu pelo esclarecimento. Conselheira Cecília falou não 
seria no caso aqui de colocar assinado            com órgão integrante do Sistema Municipal de Meio Ambiente (COMAC e a Secretaria de Meio Ambiente)? Acho que está 
meio confuso este parágrafo. O assessor jurídico Fábio falou ai nós já vamos entrar no  mérito da 3789 que diz quais são órgãos integrantes, embora de fato na prática 
temos o COMAC  e a secretaria, eu entendo sua posição, mas não poderíamos ir mais além disto. A técnica Vania perguntou no artigo 8º, paragrafo 1º, ele fixa um 
prazo de 60 dias e no paragrafo 2º não ha fixação de prazos, nós vamos atender qual o prazo? O assessor jurídico Fábio respondeu 90 dias, fixado o prazo de 60 dias. 
Fizemos a adequação em atendimento a norma do Estado que é 60 dias. A técnica Vania falou que a questão é que atualmente nós concedemos um prazo de 90 dias, 
podendo estender até 120 dias, esta que é minha dúvida. Fábio respondeu que atualmente é isto, mas a proposta é evitar, como não vai ter mais aquela face de 
análises complexas, a documentação agora vai ser praticamente uma análise documental, não justifica estender. Como nós vamos simplificar em razão de cortar a 
análise técnica, o empreendedor não vai sentir prejuízo e tem a possibilidade de pedir prorrogação também. A técnica Vania perguntou Dr. Fábio não seria o caso de 
deixar mais claro ainda  colocar também no paragrafo 2º  que as informações complementares seria num prazo de 60 dias? porque o paragrafo 1º é quando não tiver 
sido formalizado, então vamos dizer que o distribuidor ele vai enviar uma comunicação para ser expedido as informações complementares, ele não foi formalizado. O 
paragrafo 2º, eu estou entendendo que é quando o processo foi formalizado ou não? Não estou compreendendo, veja bem no artigo 8º,  apresentados todos os 
documentos exigidos no FOB considerar-se-ão formalizados os processos de licenciamento, então paragrafo 1º  é redundante, incoerente. Acredito que tenha que fazer 
uma lapidação que o prazo é para quando for formalizado. O paragrafo 1º esta redundante em relação ao artigo. O assessor jurídico Fábio falou que o caput traz a 
previsão da formalização, no caso dele formalizado e ainda ausente alguma documentação é que será expedido requerimento de informação complementar. A 
sugestão é mudar a redação, pode suprimir esta primeira linha, poderão ser expedidas requerimento de informações complementares é mantém o restante do texto. O 
Presidente disse só para ficar registrado fica suprimida a primeira linha do paragrafo 1º  do artigo 8º.  O Sr. Marcos Botelho continuou a ler, Art. 13. Caberá à SEMAS no 
prazo máximo de seis meses a contar da formalização do respectivo requerimento devidamente instruído proferir a decisão da Licença Sumária (LS), ressalvados os 
casos em se fizer necessária audiência pública, quando o prazo máximo para análise e decisão será de doze meses. O conselheiro Henrique falou que a questão do 
prazo, e agora lendo com mais calma, a questão da audiência pública em via de regra quando tem ai a rima, agente fazer uma norma que agente consiga entender e 
quem for utilizá-la acho que poderíamos excluir esta questão, audiência pública, depois Fábio por gentileza se puder explicar aos conselheiros o porque você quis pôr 
que ressalvados os casos de audiências públicas e aquela questão que eu falei se é um licenciamento sumário 6 meses para analisar uma atividade que é de baixo 
impacto ambiental conforme a legislação, acho que a secretaria apresentar uma proposta, acho que 6 meses para analisar uma atividade que é corriqueira aqui no 
município, que a prefeitura já faz essa análise a bastante tempo, enfim acho que 6 meses é um prazo muito longo. O assessor jurídico disse que quanto a questão da 
audiência pública é porque é uma norma realmente aberta, agente pode ter o caso, ou pode nunca termos este caso em razão de prever a participação de entidades no 
processo temos que ter isto, podemos não ter, por isto esta ai. Mas se vier um dia a ter esta necessidade agente poderia teria um prazo maior. A questão do prazo já 
entra no mérito da competência da diretoria. O Sr. Marcos Botelho disse que em relação a audiência pública a uma possibilidade de acontecer, então acho que 
deveríamos manter este prazo de 12 meses, preservando o empreendedor, agora em relação ao prazo de 6 meses, alguém tem sugestão para prazo menor? Obser-
vando que temos que ter consciência de que neste primeiro momento, quando estiver em vigor a DN 21, o empreendedor poderá reenquadrar os atuais processos que 
já estão tramitando nesta nova norma o que vai representar um aumento de demanda muito significativa, talvez nos dificulte em cumprir o prazo, o prazo estabelecido 
de 6 meses não é o ideal, mas foi pensado nesta situação específica, mas sugiro que reduza este prazo de 6 meses para 4 meses, ouvida o conselho. O conselheiro 
Délzio perguntou que tal o limite mínimo e o máximo? A conselheira Cecília falou que entendeu muito bem este prazo de 6 meses, porque vocês vão ter muitos 
pedidos e estes 6 meses, Henrique estou entendendo que o limite máximo, isto quer dizer que ele pode conseguir antes de 6 meses, acho muito importante manter 
este prazo e também a questão das audiências públicas é importantíssimo, porque as vezes, Henrique, nos temos alguns casos que é necessário ter audiências Públicas.                      
O conselheiro Henrique falou, estar numa área de preservação? A conselheira Cecília respondeu exatamente e outra coisa se não tiver audiência pública eu vou licitar os 
6 meses, você está entendendo como é? Importante que agente já pense não agora mas para o futuro que 6 meses vai nos ajudar bastante, porque se eu tiver algum 
conflito e necessitar de audiência pública numa obra suponhamos pública eu vou precisar deste tempo. O conselheiro falou, Cecília, eu vou tentar te responder e 
fazendo umas colocações mais didático possível. Uma coisa é audiência pública eu tenho certeza absoluta que não vai ter caso que esta DN  acoberte que vai ter 
necessidade de audiência pública. Porque? a legislação federal que rege a legislação estadual, audiência pública é para empreendimento de impacto, salvo se tiver em 
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áreas protegidas, reserva indígena, enfim eu acredito que não vai ter aqui em Contagem, enfim se tiver é importante a norma estar abarcada. A questão do prazo de 6 
meses, vou ser bem incisivo aqui Cecília porque é o seguinte a legislação, ela tem que ser o que vai ser cumprido, não adianta eu por uma legislação aqui, mas se for 
antes? Mas não vai ser, entendeu não vai ter empreendimento mínimo de 6 meses, se a legislação está falando prazo máximo de 6 meses, eles vão analisar no prazo 
máximo 6 meses. Com o licenciamento simplificado, qual tipo de atividade que esta licença está sendo acobertada? É o cara que dobra uma chapa na oficina dele e o 
cara que conserta, troca o óleo de um motor de carro é o cara que faz uma pequena movimentação de terra, este tipo de atividade demorar 6 meses para fazer análise, 
eu sinceramente eu acho muito tempo e isto foge o objetivo da norma, a norma é bem clara aqui, CONSIDERANDO a necessidade de se desburocratizar e agilizar a 
política ambiental para o Município de Contagem, buscando dar aplicabilidade aos primados do desenvolvimento sustentável, eu entendo a sua preocupação Cecília, as 
vezes o empreendimento que você tem preocupação de grande impacto ambiental, como grandes loteamentos, empreendimentos minha casa, minha vida, enfim este 
tipo de empreendimento vai continuar sendo licenciado no ritmo normal e esta DN não abarca, então agente ta dando um prazo de 6 meses para analisar um 
empreendimento de baixo impacto ambiental, eu acho que isto foge um pouco a premissa da norma, eu sou contrário a este prazo de 6 meses, eu acredito que um 
prazo de 4 meses e razoável, como sugestão da secretaria, porque realmente 6 meses para analisar uma atividade que o município já conhece, já está instalado, enfim 
esta é minha opinião. O Sr. Marcos Botelho perguntou Henrique quantos meses você acha que atende? Sugestão para o conselho que agente aprove 4 meses ao invés 
de 6 meses, mas que mantenha 12 meses quando necessitar de audiência pública é a sugestão que eu apresento para o conselho, perguntou alguém quer fazer algum 
destaque em cima desta proposta ou mantemos esta proposta nestes termos? O Presidente Wagner falou então esta alterado o prazo de 6 para 4 meses e mantida 
quando necessária a audiência pública, tá Cecília.                  O Presidente pediu licença a todos e explicou que tinha uma reunião no gabinete do Prefeito e terminando 
lá ele retorna. O Sr. Marcos Botelho continuou a ler § 1º –  Em sendo a atividade sujeita a Autorização Ambiental de Operação  (AAO), o prazo máximo para exame e 
decisão do ato não será superior a três meses, contados da data de formalização do processo. § 2º.             O prazo do caput ficará suspenso caso o órgão ambiental 
solicite do empreendedor esclarecimentos adicionais, documentos ou informações complementares, voltando a correr na data do protocolo que este fizer. Art. 14.- Es-
gotados os prazos previstos no art. 13  sem que o órgão ambiental tenha se pronunciado acerca do requerimento de licença sumária ou autorização ambiental de 
operação,  mediante requerimento do empreendedor, o processo será incluído na pauta de discussão e julgamento COMAC, sobrestando-se a deliberação quanto aos 
demais assuntos, podendo ser concedida a Licença/ Autorização Provisória de Operação ou Definitiva, respeitados os prazos de validade. § 1° O decurso dos prazos de 
licenciamento e autorização sem a conclusão dos mesmos não implica  na emissão tácita nem autoriza a prática de ato que dela dependa ou decorra. SEÇÃO II - DA 
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DE OPERAÇÃO (AAO) - Art. 15 -Os empreendimentos submetidos a tão somente ao cumprimento de Diretrizes Ambientais na Lei de Uso e 
Ocupação do Solo do Município de Contagem, não constante na Deliberação Normativa COPAM nº 74/2004, ficarão sujeitos à obtenção da Autorização Ambiental de 
Operação, como atestado de cumprimento, e serão regidos pelas disposições desta Seção. Art. 16- Para as atividades que se enquadrem no artigo antecedente, a 
Autorização Ambiental de Operação se dará mediante o cumprimento da documentação constante na Diretriz Ambiental, que conterá: I - Requerimento de Licença;        
II - Termo de Responsabilidade; III - Laudo de Liberação das Instalações Sanitárias e de esgoto emitido pela Copasa; IV- Cópia de documentos de identificação do 
requerente e do procurador, este último se houver, bem como cópia da procuração; V- Comprovante de regularização junto ao Corpo de Bombeiros-( AVCB- Auto de 
vistoria do Corpo de Bombeiros) e/ou sua dispensa. O conselheiro Henrique falou que em relação ao inciso 5º, hoje já existe uma decisão inclusive do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais, que nem todas as atividades são passiveis do AVCB, eu creio que armazenamento de derivado de combustíveis, este tipo de atividade realmente não 
tem como não ter o AVCB, a minha preocupação é o seguinte o Corpo de Bombeiro é uma entidade do estado de Minas Gerais, e ele tem os prazos, as definições que 
não seguem os mesmos prazos  de concessão do AVCB, conforme a lei ambiental, a minha preocupação é o seguinte exigir esta comprovação de regularização não 
seria a exigência do protocolo, até mesmo aqui no COMAC agente põe como condicionantes que ele obtenha durante a licença 60 dias, enfim obtenha o alvará dele 
definitivo do Corpo de Bombeiro. Enfim queria por em discussão, eu acho que agente exigir no momento da regularização, inclusive hoje o estado não exige, a não ser 
para o posto de abastecimento de derivado de petróleo, generalizar para todos os empreendimentos esta exigência ou sua dispensa, agente tem que rever isto, claro 
que a preocupação com a questão de segurança da instalação, segurança com a população do entorno é muito importante, mas eu acho que temos que rever este item 
5, eu acredito que 90% dos empreendimentos tem processos em curso no corpo de bombeiros. Gostaria de ouvir a opinião de vocês. O conselheiro Délzio falou que 
este comprovante de regularização junto ao corpo de bombeiro – AVCB realmente ele é de muita importância, porém acredito que em certos casos pode ficar como 
condicionantes, deste que esteja tramitando este projeto dentro do corpo de bombeiro, ele já vai estar praticamente regulado e se houver alguma irregularidade o 
corpo de bombeiro vai exigir da empresa que faça  as adequação, o corpo de bombeiro tem poder de polícia, quem somos nos para fiscalizar.             A técnica Vania 
falou Dr. Henrique, vou fazer uma colocação técnica, quando um empreendedor, ele vai se instalar, ele necessita de água, energia elétrica e esgotamento sanitário, o 
básico independente  do tipo de empreendimento, se estamos solicitando para a Copasa o laudo de liberação que é uma necessidade básica de qualquer empreend-
edor, não vamos nos ater em questão de segurança? Além do mais meu entendimento enquanto técnica, analista, a secretaria de meio ambiente não pode opinar sobre 
questões do corpo de bombeiro, nos temos conhecimento, nos sabemos sim, entretanto nos estaríamos assumimos esta responsabilidade que não é nossa. A questão 
que estamos analisando é uma questão de segurança, referente ao patrimônio da empresa e referente também ao patrimônio que e o empregado, se a seguradora 
comprova que não esta em dia o AVCB ela não paga nenhuma indenização. Minha pergunta fica como que o empreendedor vai precisar de água, esgotamento 
sanitário e energia elétrica e ele vai abrir mão da segurança que é o corpo de bombeiro? eu sou contra. O conselheiro Henrique não estou falando que sou contra o 
AVCB eu sou contra o AVCB no processo de licenciamento. O corpo de bombeiro possui ou deveria possuir instrumento de fiscalização. O que eu quis dizer, acho que 
não fui bem entendido, é o seguinte, é uma exigência legal, se o cara tem que ter o AVCB, ele tem que ter, não estou falando que ele não tem que ter o AVCB estou 
falando uma coisa aparte, como você bem disse no licenciamento vai ser a prefeitura que vai fiscalizar o AVCB?  Na minha opinião no processo de licenciamento 
sumário deste empreendimento, desta atividade agente solicitar que ele comprove a regularização deste AVCB. Exigir por formalização do processo o corpo de 
bombeiro, nós vamos ser contrários ao princípio desta norma. O Sr. Marcos Botelho falou que entende a posição do conselheiro Henrique, tem uma série de atividades 
que não e exigível nem o AVCB, então se nos suprimissimos o inciso 5º e colocasse um dispositivo, aonde indicasse que as atividades que são obrigatórias a apresenta-
ção do AVCB serão definidas por portaria de modo que quem tiver na formalização ele vai saber quais são as atividades que  sera exigido o AVCB e não para todas as 
atividades como esta ali, se agente coloca para apenas atividades que serão licitadas em portaria do secretário talvez agente resolve esta dúvida, este problema. Agora 
atendendo ao que o Délzio colocou, eu acho muito pertinente, que seja condicionante da licença e não que seja o documento que instrua o processo de licenciamento. 
O assessor jurídico falou que ate em questão de isonomia, esta primeira proposta de criar resolução estava no texto originário e ai teve uma discussão muito grande  na 
secretaria foi retirado. Mas agente deu este tratamento que o Henrique trouxe no caso já é, no caso da licença sumária, ai a solução era agente pegar este  tratamento 
que nós demos e incluir paragrafo único dizendo que aceitar-se-á a formalização com comprovante deste documento e ai na hora de confeccionar o termo de 
responsabilidade seria o protocolo. O conselheiro Délzio falou que nos não podemos exigir quando da formalização o laudo final porém o protocolo de que está sendo 
analisado os projetos, eu acredito que sim. A conselheira Cecília falou, olha Henrique, tem que manter ele porque e uma segurança para a empresa e também para os 
funcionários. Sabe porque, porque se agente tirar estamos abrindo uma brecha no meio, nós já fazemos isto nas condicionantes, que ela seja mantida. O conselheiro 
Henrique falou que acha que a Cecília está concordando com esta questão de apresentar comprovação de regularidade neste momento inicial. A conselheira Cecília 
disse que não seria  o momento, mas que todas as empresas, elas tem que ter sim o comprovante do corpo de bombeiro para segurança, eu acho que a agente não 
pode abrir mão da segurança nas empresas, que não seja no início, mas que mantenha como condicionantes. O assessor jurídico Fábio disse que surgi um problema, 
que esta modalidade, é uma modalidade simplificadíssima, não vai ter a previsão de condicionantes, por isto que eu gostaria de propor para votação, seria que agente 
exigisse o protocolo deste requerimento e que a exigência deste protocolo não exclui a responsabilidade de que ele vai assumir no termo de responsabilidade, que ai vai 
ser o mesmo tratamento da licença sumária, porque este caso é o mais simples, é o comércio varejista de balas e bombons, mais simples do que a licença sumária. O Sr. 
Marcos Botelho falou que foi um ato falho dizer condicionantes, mas precisamos listar as atividades, disse que tem que pensar enquanto órgão público, conselheira 
Fabiana, nós temos quatro meses para liberar, se caso o corpo de bombeiro gasta mais prazo do que isto nós vamos ter que interromper e não vamos cumprir. A minha 
dúvida é o seguinte será que todas as atividades que estão sujeitas a este tipo de procedimento, eles estão sujeitos a AVCB? Porque de repente agente pode suprimir 
esta exigência e dizer que em portaria, as atividades que estão sujeitas a   AVCB serão tratadas nesta portaria aí deixa de ser um check-list para todos, esta a questão 
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que estou colocando para respeitarmos o prazo. A conselheira Cecília falou que não pode classificar porque mesmo aquele boteco, aquela papelaria, ela corre risco, ela 
é sumária, mas ela corre risco no licenciamento, porque isto já esta na lei, as micro empresas já estão isto na lei, porque você tem que ter por causa disto, não posso 
classificar alguma coisa que já esta na lei, não somos superior a lei. O conselheiro Délzio falou que nem a SEMAS poderá fazer esta lista de quem deve e quem não 
deve, está na legislação isto cabe ao órgão, o órgão o corpo de bombeiro, tem esta listagem. O Sr. Marcos Botelho falou que não quer dizer que nós vamos listar o 
corpo de bombeiro, já disse. A grande questão é o seguinte, hoje o estado nem exige este inciso 5º, o que agente está colocando e que ela será exigida daquelas 
atividades que o corpo de bombeiro vai exigir, para que não seja exigido de todos, todos tenham que ir ao corpo de bombeiro pegar um atestado de dispensa e gastar 
meses para alcançar este atestado de dispensa e o processo do empreendedor fica parado na secretaria, apenas esperando uma dispensa sendo que a licença poderia 
ter sido liberada, e por um lapso, não for juntado este documento, este processo pode ser arquivado. A conselheira Fabiana perguntou ao                  Sr. Marcos, 
mesmo sendo liberada você vai entrar com o processo, mesmo sendo liberada ou não tem este prazo, acho que 4 meses também não tem esta resposta, acho que o 
nosso problema aí está no prazo. O assessor jurídico Fábio falou só para esclarecer o procedimento, essa modalidade autorização de operação para atividade 
simplificadíssima mesmo, atividades que o estado não tem nem interesse de legislar, a ideia do que está aqui, agente pode tornar isto claro, ele apresenta para nós o 
comprovante que ele foi ao bombeiro, ele não vai ter obrigação de voltar mais para apresentar, depois que ele apresentar ele vai assinar um termo de responsabilidade 
em que ele terá a obrigação de garantir o funcionamento do sistema de sedio. A conselheira Fabiana falou ele fornece um protocolo e este protocolo é o andamento 
do processo que ele vai dar dispensa ou não, pode estar liberado ou não. Eu acho que vai ficar uma condicionante. O assessor jurídico Fábio falou ele vai assinar com 
agente o termo de responsabilidade. Janaína da Consultoria Gestão Ambiental falou que a questão do AVCB, deveria ser colocado somente no termo de responsabili-
dade, porque o empreendedor será responsável de manter, ter esta dispensa e não ter que protocolar um processo no corpo de bombeiro, porque é demorado, para se 
ter uma análise e depois possivelmente ter uma dispensa, como e colocado num termo de responsabilidade que é assinado com o consultor e o responder do 
empreendimento ser incluído o AVCB e não ter condicionante. A conselheira Cecília falou que se ele for ao corpo de bombeiro a empresa dele, ele vai receber isto, 
porque eles não vão fiscalizar, porque tem que ter um projeto, posso falar, automaticamente o corpo de bombeiro dá um documento sobre isto, protocolo se for um 
grande empreendimento de auto risco, estou falando porque aconteceu comigo, eles passaram para mim, você mantém seu extintor, mas não é uma coisa que agente 
precise dar alvará. O assessor jurídico Fábio falou que estamos encaminhando, na mesma realidade, todos estão enxergando que é um procedimento simplificado, que 
o bombeiro vai ter seu tempo, poderíamos colocar em votação o seguinte o mesmo tratamento que demos para a licença sumária, que ele vai apresentar na formaliza-
ção o comprovante e que ele assumirá a responsabilidade efetivamente, implantar este sistema, seu projeto aprovado posteriormente no termo de responsabilidade, 
porque aí e compatível com a modalidade simplificada não trava o procedimento. O texto da licença sumária seria isso - Apresentação no bojo do processo do 
documento referido no inciso IV que é o AVCB, sem  prejuízo do disposto nos arts. 19, 20 e 21, que é o disposto termo de responsabilidade, poderá fazer se substituir 
pelo protocolo de requerimento do mesmo, salvo para os empreendimentos que tenham como atividades as de postos revendedores, postos de abastecimento, 
instalações de sistemas retalhistas de postos flutuantes. O conselheiro Henrique falou que Fabiana levantou uma questão que até então eu não tinha atentado, o 
consultor que elabora RCA, enfim que vai elaborar este estudo que deveria ser bem simplificado, não necessariamente RCA e PCA, teríamos que pensar um outro tipo 
de instrumento, não é ele que elabora o plano de prevenção de combate de incêndio dentro da empresa, dar a ele a responsabilidade que o empreendedor vai instalar 
o sistema. Temos que dar uma pensada aí para sairmos com o texto mais adequado. O conselheiro Délzio falou que o inciso 5 do artigo 16º – As atividades que se 
fizerem necessárias legalmente apresentarão o protocolo do corpo de bombeiro. O assessor jurídico Fábio falou podemos colocar em votação este texto, deixa para 
uma análise mais adequada se for o caso especificamente e não abrimos mão desta exigência. Como ficaria a proposição Délzio, aí logo em seguida a proposta 
colocaríamos em votação. O conselheiro Délzio, as atividades que se fizerem necessárias legalmente apresentarão um protocolo do corpo de bombeiro.                     A 
conselheira Fabiana falou que também é técnica, e não pode assinar um projeto e assinar que esta OK, que pode funcionar sendo que eu não tenho uma vista do corpo 
de bombeiro se esta OK ou não. Vai que ha algum problema, a responsabilidade vai ser minha ou do empreendedor. Acho que tem mesmo que entrar, o protocolo para 
dar andamento para o empreendedor para não parar, porém acho que ha uma condicionante no final. Ficar resguardado um documento do corpo de bombeiro ate 
para o empreendedor mesmo se  assegurar. O conselheiro Délzio falou que trata-se de licença ambiental simplificada, onde não cabe condicionante, eu acredito que o 
fato dele ter que apresentar o laudo final deveria ser colocado no termo de referência, termo de compromisso, porque senão estaríamos indo contra o que significa 
uma licença ambiental simplificada, condicionando a uma outra coisa, seria um cumprimento, um compromisso da empresa conosco, o que impediria até a revalidação 
da licença, outras sansões que agente pudesse tomar caso o corpo de bombeiro indeferisse este projeto, caso ele pedisse que fizesse uma adequação e não fosse feita, 
o caso que estamos discutindo raras vezes o corpo de bombeiro não vai dispensá-lo, por ser atividade simples. O assessor jurídico Fábio falou que propôs uma redação, 
agente cria o § 6º- Admitir-se-á na formalização o protocolo do documento no inciso V assumindo o empreendedor a responsabilidade de implantar o projeto 
eventualmente aprovado junto ao Corpo de Bombeiros. Joaquim Magalhães da Gestão Ambiental falou que em Belo Horizonte quando se vai renovar a licença ou 
mesmo a questão do alvará, é solicitado um termo de compromisso, assinado por um engenheiro de segurança ou que elabore o projeto de combate a incêndio, que 
ateste que o sistema de combate ao incêndio esta funcionando, não importa se vai ser hidrante ou extintor. O Sr. Marcos Botelho falou que contemplando esta redação 
com a proposta do Sr. Magalhães você consegui inserir. O Assessor jurídico falou que a proposta do Sr. Magalhães são pertinentes, mas estamos falando da autorização 
ambiental de operação, o procedimento tem que ser simplificadíssimo, se não vamos voltar a exigir uma ART, eu insistiria nesta redação, porque ai agente resolveria o 
problema das diretrizes ambientais. Artigo 16º, criaríamos o paragrafo 5º com a seguinte redação – § 5º- Admitir-se na formalização o protocolo do documento do 
inciso V assumindo empreendedor a responsabilidade de implantar os projetos aprovado junto ao Corpo de Bombeiros. O Sr. Marcos Botelho colocou em discussão. A 
técnica Fernanda perguntou em relação tipos de empreendimento que foram enquadrados como LP e LI, eles ficaram até um tempo parados na secretaria e depois 
foram reenquadrados para CRA e LS, que são os loteamentos médios abaixo de 25 hectares, que não estão contemplados na DN e aqueles empreendimentos 
residenciais, inclusive alguns fora do RIU que é o momento de pedirmos o PGRCC, instalação sanitária provisória, que é o da obra, aquela situação mesmo do pátio de 
obra, como está sendo tratado, porque neste processo parece que a LS e o CRA não chega a ir para nós técnicos, eu queria saber se vai criar uma coisa específica para 
isto, se estas atividades vão continuar sendo enquadradas como antes, é um caso a parte ou se vai dar este procedimento  simplificadíssimo para elas também? O 
assessor jurídico Fábio respondeu que é um problema que estamos discutindo na secretaria, não está tratada nesta norma porque é um ponto mais complexo, mas esta 
norma traz a possibilidade de dar uma solução para ela, no inciso 3º, quando agente cria as hipóteses da LS, é delegado à secretaria criar resoluções às atividades que 
não estão listadas, como é este caso, dá o poder a secretaria de meio ambiente por meio de resoluções de criar estas atividades que ficarão sujeitas a ela. Quando 
reunir com SMDU para alinhar estes assuntos, ela vem com uma solução já com base na prerrogativa desta norma, mas não esta expressamente tratado aqui não. O Sr. 
Marcos Botelho colocou em votação, discussão, aprovado o texto como proposto pelo jurídico. O Sr. Marcos Botelho continuou a leitura - § 1º- Se no curso do processo 
houver alteração contratual em que não implique acréscimo de atividades ou mudança de localização, deverá ser juntado ao processo, em qualquer fase, os documen-
tos indicados no Art. 2º, I “b” e “c”. § 2º- A exigência do Laudo de Liberação das Instalações Sanitárias a ser emitido pela COPASA será obrigatória nas atividades 
econômicas que por sua natureza e característica gerem efluentes químicos e industriais, podendo ser dispensada de apresentação nos demais casos; § 3º- Para os 
empreendimentos sujeitos ao procedimento simplificado da Autorização Ambiental de Operação, serão aplicados os valores relativos a 20% (vinte por cento) do preço 
público de análise para obtenção da Licença Ambiental Sumária Classe 01 prevista no Decreto nº 1209, de 24 de agosto de 2009 com as  respectivas atualizações 
monetárias. § 4º- A SEMAS fornecerá modelo padrão para os documentos indicados no inciso I e II, podendo disponibilizar por meio eletrônico, ou outro meio efetivo; 
Art. 17 - A Autorização Ambiental de Operação terá validade de (04) anos. Parágrafo único: Sempre que houver ampliação, alteração ou encerramento de atividade e/
ou empreendimento, deverá o Empreendedor protocolar prévia comunicação para análise da necessidade de novo licenciamento, salvo caso se for alteração de 
endereço, caso em que será obrigatória novo procedimento. SEÇÃO III - DA LICENÇA SUMÁRIA - Art. 18 - Ficarão sujeitas a obtenção da Licença Sumária a que se refere 
o 22, § 2°, IV da Lei 3789 de 23 de dezembro de 2003; I - As atividades, obras e serviços listados no Anexo Único da Deliberação Normativa nº 74/2004 do COPAM e/ou 
normas posteriores, como sendo classe 01 e 02; II - As atividades, obras e serviços listados no Anexo Único da Deliberação Normativa nº 74/2004 do COPAM e/ou 
normas posteriores, como sendo porte inferior (PI); III - As atividades não constantes no Anexo Único da Deliberação Normativa nº 74/2004 do COPAM, definidas por 
Resolução da SEMAS; IV- As atividades enquadradas em código genérico no Anexo Único da Deliberação Normativa nº 74/2004 do COPAM, que durante a análise 
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processual e diante de sua peculiaridade, levar o órgão ambiental a arbitrar a classe, desde que mantidas entre 01 ou 02, conforme prerrogativa do Art. 3º da referida 
norma; Art. 19 - A obtenção da Licença Sumária fica condicionada ao cumprimento do Formulário de Orientação Básica – FOB que conterá: I- Requerimento de licença a 
ser fornecido pela SEMAS; II- Publicação do Requerimento da Licença em periódico regional ou local de grande circulação, conforme modelo  a ser fornecido pela 
SEMAS; III- Laudo de Liberação das Instalações Sanitárias e de esgoto emitido pela Copasa; IV- Comprovante de regularização junto ao Corpo de Bombeiros-( AVCB- 
Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros); V- Outorga para intervenção em Recursos Hídricos e Documento de Intervenção Ambiental em APP, se necessário ou 
documento que comprove a solicitação; VI- Cópia do Alvará de Localização e funcionamento atualizado; VII-  Cópia de documentos de identificação do requerente e do 
procurador, este último se houver, bem como cópia da procuração; VIII- Protocolo de declaração de área suspeita de contaminação ou contaminadas conforme 
Deliberação Normativa do COPAM  Nº 116 de 25 de junho de 2008 ou declaração de inexistente de área suspeita de contaminação conforme modelo a ser definido pela 
SEMAS. O conselheiro Henrique perguntou se a questão de áreas suspeitas vocês vão exigir na formalização da licença sumária? é o seguinte, hoje liberação do COPAM 
depois está escrito conforme modelo a ser definido pela SEMAS, vou na mesma linha do AVCB, porque declarações, ele informa, faz um cadastro, então este protocolo 
é o cadastro para quem tem área contaminada e para quem não tem ele vai ser obrigada a fazer este protocolo? Tudo é contribuição para agente melhorar isto, e 
diferente do AVCB esta questão. Outra questão que me veio a tona e a questão do prazo da emissão do FOB, acho que tinha que ficar tanto no AOO, ficar definido um 
prazo no máximo 7 dias para emissão do FOB, por causa da questão dos prazos, a questão dos 4 meses. Enfim definir um prazo limite para a emissão do FOB. A minha 
contribuição é isto este protocolo de áreas contaminadas, ele é uma legislação estadual, ele exige que ele entre numa plataforma no SISEMA NET, informa sua área e a 
partir daí todo o levantamento. Definir um prazo mínimo para a emissão do FOB é fundamental. O conselheiro Délzio falou que acredita que 7 dias seja muito curto 
para a secretaria, pois estamos com efetivo curto para fazer esta análise, eu daria um prazo máximo de 30 dias, para emissão do FOB, e dos termos de referência que 
deveram sair e na questão desta analise de área suspeita de contaminação. Os senhores tem conhecimento da metodologia que tem que ser usada, o tempo que leve 
para poder fazer este tipo de analise de áreas contaminadas, o meio ambiente é difuso às vezes o efluente esta caindo aqui ele vai contamina toda a bacia hidrográfica, 
quando que o empreendedor, teria condições para fazer esta analise em tempo hábil para analisar isto. Então eu acredito que este inciso 8º protocolo de declaração de 
área suspeita de contaminação, isto deveria ser como um termo de compromisso, porque é caro para o empreendedor conseguir este laudo e tempo, porque o meio 
ambiente é difuso, às vezes o impacto foi feito aqui, mas ele vai seguir para outros lugares contaminando toda uma bacia hidrográfica no caso de efluentes líquidos e 
no caso de efluente atmosféricos, seria uma análise municipal? o empreendedor teria que conseguir um laudo para todo o município do efluente atmosférico? É uma 
questão delicada, não tenho uma posição concreta  para chegarmos a um acordo, mas acredito que deve ser melhor organizada, até mesmo o Sr. Eduardo pode falar 
um pouco disto. O conselheiro Eduardo falou que primeiro é saber se o município tem o levantamento de todas as áreas que estão com suspensão de contaminação, se 
isto está mapiado. Agente tem uma ideia de área de contaminação somente para postos de combustíveis, todo posto de combustíveis tem que fazer investigação 
mesmo, por exemplo na Avenida João César na Praça Paulo Vieira Chagas a décadas atrás funcionava um posto de gasolina, este posto já deixou de funcionar mais de 
15 anos, mas quem tem esta informação são os funcionários antigos da Prefeitura, são pessoas que conviveram ali com esta situação, isto não esta mapeado, a pessoa 
que vai lá alugar uma lojinha para colocar um Pet Shop, ele não sabe o que é isto não, ele pode até ficar um pouco preocupado de vir para o município. Tem que 
mapear isto aí, o município tem que dar a condição de que as áreas vermelhas, áreas de contaminação, estejam sendo monitoradas. Realmente vai pegar 99% dos 
empreendedores, vai ser uma surpresa muito grande para eles. Estou dando uma sugestão se for o caso, este se for o caso aí, é aqueles indicados pelo poder público, 
FEAM, SUPRAM, IBAMA, SEMAS, os órgãos que fazem o controle, Bombeiros. O conselheiro Délzio falou realmente as palavras do Eduardo são pertinentes e acredito 
que o objetivo da celeridade dos processos este inciso poderia criar um travamento no processo. O assessor jurídico falou que são pertinentes, o momento é para 
discutir mas esta aí, porque que está aí, não foi aleatoriamente, a primeira preocupação que surgiu na secretaria e exatamente com esta hipótese, a ANT tem 2 anos, foi 
feito a cobrança do município exatamente nesta temática de postos de combustíveis para alimentar e fazer o mapeamento destas áreas contaminadas e como 
estávamos buscando aparelhar, aproximar um pouco do estado e um dos documentos que se exige lá para AAF. O conselheiro Henrique falou que vai ser um pouquinho 
contrário a proposta do Eduardo com a seguinte questão se for o caso ai depende do técnico que recebeu este FCE para gerar o FOB, se ele achar que tem que 
apresentar, quem sabe agente não suprimi esta informação? Eu quero só para deixar todos tranquilos aqui, que é o seguinte se agente suprimir, o cara não vai 
contaminar, não estando aqui na apresentação, na documentação a FEAM ou a própria secretaria tem o poder de fiscalizar. Minha proposta e a supressão deste inciso 
8º. O assessor jurídico Fábio falou disse que tem 2 suposições:             1- Restringir só para atividades de postos de combustíveis, manteria aquele texto, ou então veta 
este inciso inteiro. O Sr. Marcos Botelho falou que a dúvida é a seguinte estas áreas contaminadas pode ser postos que já existiram no passado e que agora estão com 
uma atividade elementar e ai eu não teria como exigir dos postos, porque a atividade anterior é que contaminou e aí eu teria uma área contaminada que eu descon-
heço. A minha questão é a seguinte, a questão que eu coloco ao conselho é a seguinte, suprimir o inciso 8º, mas um compromisso nosso de ter este levantamento 
prévio e sempre que agente tiver esta notícia, agente pode suspender este processo, para fazer esta discussão, isso independe desta DN.       O conselheiro Eduardo 
falou que está de acordo, seria interessante colocar esta questão para análise do técnico da secretaria, isto é uma premissa, a primeira coisa que ele vai verificar 
zoneamento, fazer todo aquele check list e ele sim investigar, se ele perceber que tem uma suspensão, aí ele passa a responsabilidade para quem já estava lá antes, a 
legislação ambiental tem essa vantagem, a pessoa tem o ativo e o passivo, ele nunca que vai ficar livre deste problema, o antigo proprietário. O Sr. Marcos Botelho 
perguntou se o conselho esta esclarecido, está em condições de votar desta forma? Suprimindo o inciso 8º e agente passar para nossos técnicos a respeito do 
levantamento destas áreas previamente, OK. O Sr. Marcos Botelho continuou a ler - IX- Certificado ambiental das empresas receptoras de resíduos e/ou produtos 
perigosos; X- Anotação de responsabilidade técnica (ART) quitada de todos os estudos e documentos do profissional responsável devidamente habilitado pelo 
funcionamento dos sistemas de controle ambiental (original), contemplando a atividade-fim de licenciamento. XI- Termo de Responsabilidade conforme modelo a ser 
fornecido pela SEMAS; XII- Guia do recolhimento de preço público previsto para análise do processo de  Licença Sumária quitada; XIII- Guia do recolhimento de preço 
público previsto para emissão da Certidão Negativa de Débitos Ambientais devidamente quitada; § 1º- Isentam-se do ônus da indenização dos custos de análise da 
Licença Sumária, as microempresas e as unidades produtivas em regime de agricultura familiar, assim definidas, respectivamente, em lei estadual e federal, mediante 
apresentação de documento comprobatório atualizado emitido pelo órgão competente, sendo devida, entretanto a taxa de vistoria. § 2º- A indenização dos custos de 
análise dos pedidos de licenciamento poderá ser dividida em até 6 (seis) parcelas mensais e consecutivas de valor não inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais), ficando o 
julgamento e a emissão da licença condicionados à quitação integral das parcelas. § 3º- A SEMAS deverá fornecer modelo padrão para os documentos indicados no 
inciso I, II e IX, podendo disponibilizar por meio eletrônico, ou outro meio efetivo; §.4º- Apresentação no bojo do processo do documento referido no inciso IV, sem 
prejuízo do disposto nos arts. 19, 20 e 21,  poderá fazer se substituir pelo protocolo de requerimento do mesmo, salvo para os empreendimentos que tenham como 
atividades as de postos revendedores, postos de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas e postos flutuantes de combustíveis. Art. 19- Caberá ao analista 
técnico a que estiver incumbido da análise dos estudos e projetos apresentados, a verificação da compatibilidade da Anotação de Responsabilidade Técnica apresentada 
com os estudos e projetos executados, podendo ser o empreendedor convocado a proceder a juntada de nova ART no caso de irregularidade, podendo ainda ser 
oficiado ao respectivo Conselho a que estiver vinculado para providências e esclarecimentos com destaque. O conselheiro Henrique falou queria só fazer uma 
consideração, que na opinião dele deveria excluir este artigo 19,  porque? O conselho de classe ou entidade de classe profissional é que define as limitações de sua 
atuação através de uma lei federal, as legislação dos conselhos é federal, já prevendo quais são as atribuições de cada membro de conselho pode exercer, o órgão 
executivo municipal não possui competência sobre a definição das habilitações de cada classe profissional, estou levantando esta questão, porque esta questão 
também já foi muito polêmica no COPAM, já tem jurisprudência que o órgão ambiental não tem competência para legislar, fiscalizar o conselho regional de classe, acho 
que isto é muito serio. Se ele emitir uma ART válida com o carimbo do CREA, CRQ, CRBIO, isto é uma questão de boa fé, é importante ficar claro também que qualquer 
emissão, qualquer informação do órgão ambiental, cai na lei de crimes ambientais. O assessor jurídico Fábio falou que o texto com as ponderações é o caput  Art. 19, a 
minha proposição seria suprimir o caput do Art. 19  e o parágrafo 1º passaria a ser o Art. 19 com seus parágrafos 2, 3 e 4. O Sr. Marcos Botelho leu o paragrafo 1º seria 
Art.19 - Por meio da Anotação de responsabilidade técnica (ART) e do Termo de Responsabilidade, o responsável técnico e o empreendedor declaram ao órgão 
ambiental que foram instalados e estão em operação os equipamentos e/ou sistemas de controle capazes de atender às exigências da legislação vigente, sendo de sua 
responsabilidade em conjunto com o representante legal a adoção de todas as medidas exigidas, normas ambientais municipais, estaduais e federais. § 1º- Deverá o 
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Empreendedor manter-se nos autos de licenciamento desde a data da formalização até a expiração da data de validade da licença, a Anotação de responsabilidade 
técnica (ART). § 2º - Havendo mudança por qualquer motivo do profissional que emitiu ART deverão o empreendedor comunicar  à SEMAS em até 05 dias úteis, e no 
mesmo prazo, apresentar novo responsável técnico. § 3º - O desatendimento do disposto deste artigo, autoriza a SEMAS, bem como quando verificado a inexistência 
de equipamentos e/ou sistemas de controle no empreendimento, além da operação em desconformidade com as normas cabíveis, sujeita o empreendedor ás devidas 
sanções previstas no Decreto 11.292/2004 e Lei 3.789/2003, sem prejuízo da convocação ao licenciamento em procedimento corretivo sem prejuízo das sansões 
cabíveis. O Sr. Fernando, sociedade civil, falou que a lei esta pedindo que os equipamentos instalados, então a empresa para fazer solicitação de licenciamento vai ter 
que instalar os equipamentos primeiro? Poderia ter um adendo aonde tivesse um curso de implantação também, porque senão o cara vai ficar esperando instalar para 
ter. O assessor jurídico Fábio falou que poderia acrescentar ali o que foram instalados ou em curso. Então colocaria em votação para suprimir o Art. 19 e no seu 
paragrafo 1º que ocuparia o lugar do Art. 19, seria acrescentado o que foram ou serão instalados. O Sr. Waldivino, consultor ambiental, deu uma sugestão, aonde fala 
o empreendedor deverá comunicar em 5 dias no órgão ambiental, que seria a Prefeitura, gostaria de acrescentar que também o responsável técnico deveria informar a 
Prefeitura, porque pode ocorrer casos que o empreendedor esta sabendo que ele estar sem responsável técnico e ele vai continuar trabalhando daquela maneira, 
enquanto a Prefeitura não for lá e ele sabe que a fiscalização não dá conta de verificar isto, tem que incluir o responsável técnico, que seria mais eficiente. O Sr. Marcos 
botelho colocou em discussão, em votação, foi aprovado com os acréscimos apresentados pelos conselheiros, e continuou a ler - Art. 20 - Nos empreendimentos em 
que se der intervenção ambiental e uso de recursos hídricos, a Licença Sumária só será concedida após a concessão das autorizações de uso de recursos hídricos e 
intervenções em recursos florestais. Art. 21 - Concedida a licença, incumbe ao empreendedor: I - dispor de maneira ambientalmente correta os efluentes e resíduos, 
respeitando as diretrizes estabelecidas nas normas vigentes. II - Comunicar ao órgão ambiental sempre que surgir algum problema operacional que implique em não 
conformidade legal, como por exemplo, a necessidade de intervenção em sistema de tratamento/disposição de efluentes face a uma eventual baixa eficiência do 
mesmo. III - Comunicar ao órgão ambiental a ocorrência de acidente que interfira com o meio antrópico, fauna, flora ou com os componentes ambientais ar, água ou 
solo, tais como: derramamento de insumos ou produtos no solo, transbordamento de Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), incêndios, explosões, vazamento de 
gases, desligamento acidental de sistemas de tratamento de efluentes. IV - Comunicar ao órgão ambiental a constatação de passivo ambiental que porventura tenha 
sido omitido durante a fase de obtenção da Licença Sumária ou que tenha sido criado na fase pós-licenciamento, apresentando as propostas de solução. V - Não 
executar, à revelia do órgão ambiental, ampliação ou modificação passível de nova Licença Sumária ou mesmo de licenciamento.        VI - Caso ocorra o encerramento 
das atividades do empreendimento no decurso da vigência da Licença Sumária, deve executar as ações para liberação da área no que se refere ao aspecto ambiental e 
comunicar o fato ao órgão licenciador, que fará a fiscalização para arquivamento do processo. § 1º. Nos casos referidos nos incisos II e III e IV, deverá haver comunicar à 
SEMAS, tão logo se tenha o controle da situação. § 2º. O empreendedor deve demonstrar, sempre que solicitado pelo órgão fiscalizador, que não está causando 
poluição ou degradação ambiental, bem como a regularidade de seu empreendimento á normas e padrões ambientais. § 3º Deverá ser mantido no empreendimento, 
para fins de fiscalização ambiental, os seguintes documentos: I- Relatório mensal de controle de resíduos gerados conforme modelo a ser disponibilizado pela SEMAS; 
II-  Comprovante de regularização junto ao Corpo de Bombeiros - (AVCB- Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros), quando não dispensado por norma Estadual; 
III- Outorga para intervenção em Recursos Hídricos e Documento de Intervenção Ambiental em APP, se necessário; IV- Cópia do Alvará de Localização e funcionamento 
atualizado;             V- Certificado ambiental das empresas geradoras e receptoras de resíduos e/ou produtos perigosos. O conselheiro Délzio falou que no inciso 1º do 
artigo 21, dispor de maneira ambientalmente correta, eu não gosto desta palavra ambientalmente correta, porque fica a critério de cada um achar o que é ambiental-
mente correta, eu sugiro por de maneira legalmente conforme, trocar a palavra ambientalmente correta para legalmente conforme.      O assessor jurídico Fábio e o Sr. 
Marcos Botelho perguntou se concordam com a aprovação da alteração. O Sr. Marcos Botelho continuou lendo Art. 22 - A Licença Sumária deverá ser revalidada após 8 
(oito) anos contados de sua emissão. §1º- Sempre que houver ampliação, alteração ou encerramento de atividade e/ou empreendimento, deverá o Empreendedor 
protocolar prévia comunicação para análise da necessidade de novo licenciamento, salvo caso se for alteração de endereço, caso em que será obrigatória novo 
procedimento. §2º- O requerimento do interessado e apresentação dos seguintes documentos: I - Requerimento de Revalidação de licença a ser fornecido pela SEMAS; 
II - Publicação do Requerimento da Licença em periódico regional ou local de grande circulação, conforme modelo  a ser fornecido pela SEMAS; III - Laudo de Liberação 
das Instalações Sanitárias e de esgoto emitido pela Copasa;    IV- Comprovante de regularização junto ao Corpo de Bombeiros - (AVCB- Auto de vistoria do Corpo de 
Bombeiros); V- Outorga para intervenção em Recursos Hídricos e Documento de Intervenção Ambiental em APP, se necessário; VI- Cópia do Alvará de Localização e func-
ionamento atualizado; VII- Cópia de documentos de identificação do requerente e do procurador, este último se houver, bem como cópia da procuração; VIII- Anotação 
de responsabilidade técnica (ART) quitada de todos os estudos e documentos do profissional responsável pelo funcionamento dos sistemas de controle ambiental 
(original), contemplando a atividade-fim de licenciamento, e, em se tratando de movimentação de terra, do responsável pela execução da terraplenagem. X- Termo de 
Responsabilidade conforme modelo a ser fornecido pela SEMAS; XI- Guia do recolhimento de preço público previsto para análise do processo de CRA quitada; XII- Guia 
do recolhimento de preço público previsto para emissão da Certidão Negativa de Débitos Ambientais, devidamente quitada; § 3º - O custo de análise do pedido de 
revalidação será o correspondente a 70% (setenta por cento) do custo de análise da licença sumária nas respectivas classes. SEÇÃO IV - DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA 
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, SERVIÇOS E OBRAS QUE ALTERAM O SISTEMA DE DRENAGEM NATURAL OU CONSTRUÍDO. Art. 23- As atividades de movimentação de terra, 
aterro, empréstimo e os serviços e obras que promovam a alteração do sistema de drenagem de água, natural ou construído, ficarão sujeitas à previa autorização da 
SEMAS nos  termos do Art. 29, IV e V da Lei Municipal 3.789/2003 e serão regidas pelas disposições desta Seção. § 1º A atividade de movimentação de terra destinada 
a execução de “bota-fora”, com recebimento de resíduos da construção civil, resíduos volumosos serão licenciados na forma da Seção III, em Licença Sumária, se seu 
enquadramento máximo for até classe 02. § 2º A retirada de entulhos resíduos da construção civil para o fim único e exclusivo de limpeza de terreno, precederá de 
prévia autorização, sendo exigido requerimento administrativo acompanhando tão somente:  I. Cópia legível da Carteira de Identidade do proprietário ou seu 
procurador, se pessoa física.  II. Cópia legível da Carteira de Identidade do responsável legal ou seu procurador, e cópia legível Contrato Social, se pessoa jurídica; III. 
Cópia do título de propriedade do imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis, emitido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias; IV. Cópia do contrato firmado 
com empresa responsável pelo transporte e recebimento do volume de bota-fora, devidamente licenciado. O conselheiro Eduardo falou que Contagem, hoje tem 13 mil 
e 70 lotes vagos, nos estamos tendo problemas de Zica, Dengue, Chikungunya e agora Febre Amarela e estamos notificando estes proprietários de lotes a procederem a 
limpeza, inclusive agente faz a notificação via correio, notificação extra judicial, a eficiência desta notificação e entorno de  35% a 40%,  as pessoas fazem a limpeza 
mesmo, limpeza da erva daninha, todo tipo de lixo possível, todo tipo de rejeito e deles a grande maioria é de construção civil, as justificativas maior é o curso das 
caçambas e o custo da máquina, gostaríamos que eles fizessem sem ter notificações porque o objetivo nosso é combater estes mosquitos. Se exigirmos dele obter a 
licença para fazer a remoção, vai jogar nosso trabalho para um terceiro, quarto plano, eu acredito que 5% vai procurar a secretaria para fazer a licença para fazer a 
limpeza do lote. O Sr. Marcos Botelho falou se agente colocar um dispositivo dizendo que se for para cumprir uma notificação da secretaria agente tenha um 
procedimento a ser adotado lá pelo órgão? O conselheiro Henrique falou que sinceramente de ante do que o Eduardo falou, que eu já vinha pensando, desde que eu 
recebi esta minuta,  agente exigir hoje para o cara construir, ele tem que ter aprovação, destinação do material, tudo direitinho. Agora exigir que o cidadão se licencie 
para tirar o resíduo da construção civil. O objetivo desta norma é licenciamento simplificado, esta questão de entulho de construção civil, eu acredito que já está 
abarcado pela legislação do município. O Sr. Marcos Botelho falou então dispensa qualquer procedimento a retirada de entulhos resíduos de construção civil para o fim 
único e exclusivo de limpeza de terreno, isto? O conselheiro Eduardo falou para melhorar a situação, da notificação sair com mais rigor estas premissas, que ele só pode 
descartar o resíduo em local apropriado, ambientalmente correto, e não fazer remoção de vegetação, não impedir a drenagem pluvial, não fazer escavação, não fazer 
movimentação de terra, somente a limpeza para a questão sanitária, remoção só das ervas daninhas. No caso que ele tenha que fazer retirada de vegetação, fazer 
remoção de terra, aí sim, ele tem que procurar a secretaria para fazer o licenciamento. O conselheiro Délzio falou que é muito importante o detalhe do Eduardo. Um 
termo de compromisso, um termo de responsabilidade do proprietário do imóvel ou quem tenha posse de que está fazendo esta limpeza porque foi acionado pelos 
órgão da prefeitura, para com o órgão ambiental. O conselheiro Henrique falou que na sua opinião, é muito importante a questão de ordenamento da disposição de 
resíduo no Município de Contagem, porém não nesta legislação de procedimento sumário para licenciamento, que agente esta partindo de atividades licenciadas da 
DN 74, as que não estão hoje na 74, não estão listada no anexo da DN 74, ou atividades que hoje atualmente são abarcadas pela CRA, esta tipo norma Frankenstein, 
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este parágrafo foi introduzido mas não estou entendendo, o motivo dele nesta norma de licenciamento simplificado. O assessor jurídico Fábio falou e uma norma 
Frankenstein, ela surgiu de um ponto de um caso específico que se teve e aí estava em vias de discussão, foi inserida, ela não consta no projeto, é uma norma que está 
demonstrado pelo conselheiro que tem um impacto muito maior, desafia normas estaduais, porque estamos falando, esbarando na supressão de vegetação, podemos 
correr o risco de encontrar empreendedores utilizando desta autorização, agente sabe muito bem disto, a proposta seria retirar e voltar com isto num tema posterior, 
até numa minuta especifica, porque realmente e um tema que tem seus reflexos, temos que olhar legislação estadual, questão de supressão de vegetação, eu sugiro 
retirar esta disposição do parágrafo 2. O Sr. Marcos Botelho colocou em votação, suprime o paragrafo 2, paragrafo 1 passa ser paragrafo único. Continuou a ler Art. 24. 
A Autorização de Movimentação de Terra e dos serviços e obras que alteram o sistema de drenagem, ocorrerá por meio do procedimento simplificado em que será 
expedida Autorização Ambiental Prévia Simplificada (AAPS) e pelo procedimento comum, sendo expedida Autorização Ambiental Prévia Ordinária (AAPO), com validade 
de até 12 meses, podendo ser revalidada pelo mesmo prazo. § 1º. A SEMAS compete, no momento da análise técnica, definir o prazo de validade nos limites do caput, 
levando-se em consideração as peculiaridades técnicas e ambientais envoltas à obra/serviço. § 2º. Ainda que haja autorização a que alude esta Seção, o empreendedor, 
durante os períodos chuvosos deverá abster-se de realizar a execução do objeto autorizado, implementando as medidas de segurança necessárias quando a obra/
serviço já esteja em execução. Art. 25- Finalizada a análise, aprovados os projetos apresentados e concedida autorização, a sua alteração e reaprovação dependerá de 
requerimento que deverá ser instruído com os seguintes documentos: I. Requerimento próprio em formulário a ser definido pela SEMAS; II. Cópia legível da Carteira de 
Identidade do proprietário ou seu procurador, se pessoa física. III. Cópia legível da Carteira de Identidade do responsável legal ou seu procurador, e cópia legível 
Contrato Social, se pessoa jurídica; IV. Cópia do título de propriedade do imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis, emitido nos últimos 180 (cento e oitenta) 
dias;                          V. Levantamento planialtimétrico do terreno conforme termo de referência, assinado por profissional habilitado pelo conselho de classe, 
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica ART ou RRT; VI. Cópia do projeto de movimentação de terra e/ou projeto de drenagem pluvial aprovado junto 
a SEMAS; VII. Cópia do pagamento da Taxa de análise pública devidamente quitada; VIII. Cópia do projeto de movimentação de terra e/ou projeto de drenagem pluvial 
a ser reaprovado; IX. Prancha de implantação do empreendimento em escala legível; § 1º Casos específicos de regularização de projetos já executados serão decididos e 
avaliados pela SEMAS, sendo enquadrado em um dos procedimentos desta Seção, levando-se em consideração o grau de complexidade. O conselheiro Eduardo falou 
que o decreto 984, que regulamenta o código de obras, prevê que a autorização de movimentação de terra, ela é somente expedida após a aprovação do projeto 
arquitetônico do empreendimento, então colocar esta questão, temos visto muito movimentação de terra que fica só na movimentação de terra, ele faz a terraplana-
gem deixa o terreno nu, vem chuva carrega tudo para avenida igual acontece na via expressa, aquela terraplanagem próximo ao Posto Pica Pau deve ter 12 anos, a 12 
anos a Prefeitura vai lá com trator limpar depois de toda chuva. A movimentação de terra por si só para a pessoa acertar o terreno, ela não é interessante. Se vai ter 
algum empreendimento, ele aprova o empreendimento primeiro para depois iniciar a derrubada das árvores, o desmatamento, a remoção do material do solo, a 
terraplanagem, de acordo com o projeto, para ele não chegar numa situação, como está ocorrendo na Vereador Joaquim, na outra que vai para o cemitério,                 
foi feito uma terraplanagem onde a escavação avançou no recuo frontal, então o município agora vai ter que desviar do traçado original da via para atender a norma 
urbanística. Autorizar movimento de terra antes de aprovar o projeto arquitetônico é dá tiro no pé, ou dá tiro no escuro, você pode ter um problema gravíssimo para 
frente, apesar de que os técnicos da SEMAS avaliam os aspectos urbanísticos primários, os básicos, mas numa situação desta que acorreu próxima a Alimenta, o 
prejuízo é incalculável para o município, o município vai ter que bancar uma via de 2,5 KM  para adequar e hoje lá esta um gargalo, porque uma empresa construiu no 
recuo. Tínhamos uma previsão de dobrar a caixa da via e hoje tem lá um galpão. Porque depois que ocorre a terraplanagem a dificuldade da fiscalização de obras é 
maior, porque o fiscal de obras vai chegar lá já está tudo terraplanado com tapume, esta consolidado, se autorizou a terraplanagem é porque vai autorizar a construir. 
O conselheiro Délzio falou que é muito pertinente o que o Eduardo falou até porque a raspagem de solo, você está exterminando a microfauna, eu gostaria de fazer 
um destaque no artigo 25, paragrafo             IV. Cópia do título de propriedade do imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis, emitido nos últimos 180 (cento 
e oitenta) dias; ou equivalente reconhecido oficialmente.          O assessor jurídico Fábio falou que existe 2 destaque – 1º do Eduardo, a movimentação de terra tem esta 
discussão mesmo, a secretaria se debruça sobre isto, se vai vincular a autorizar a movimentação para algum projeto, o fato é que temos movimentação de terra, as 
vezes o empreendedor não tem a intenção de fazer um empreendimento, as vezes é uma movimentação de terra para abrir uma canaleta, apresentamos 2 saídas 
- autorização de movimentação de terra simplificada para determinadas atividades já especificadas. - a outra mais complexa que realmente pelo os parâmetros que 
foram definidos que ai entra zoneamento, área de lote, seria para atividade de movimentação de terra que realmente induza a atividade econômica, ai a documentação 
e até mais complexa pela complexidade da área em volta, é um tema que poderíamos vincular as 2 hipóteses de movimentação de terra ou apenas uma, poderíamos 
colocar em debate e votação. Também quanto a questão do título de registro, Délzio, é uma preocupação jurídica porque o poder público esta autorizando uma obra, 
uma intervenção no imóvel, o documento formal que demonstra é o registro de imóvel, que o documento público, senão você tem um contrato, contrato hoje ele 
induz posse, mas não induz a propriedade, um exemplo disto, eu tenho um contrato de uma mesma área, você tem um contrato vai conseguir registrar quem se 
apresentar primeiro. Eu quero pedir ao Eduardo como ele avalia isto nos procedimentos da SMDU é um parâmetro mais técnico para agente seguir. O conselheiro 
Eduardo falou que na SMDU a questão da confirmação do proprietário ela é muito importante, porque pode estar vendo uma questão judicial que agente não tenha 
conhecimento pelo menos a SMDU não tem esta facilidade de investigar, temos que acionar a procuradoria na maioria dos casos, mas a propriedade, se ele não é o 
proprietário, agente não entende que ele possa fazer a intervenção, porque pode nos causar transtorno para o futuro. Existe algumas exceções mais muito raras, 
questão formal de partilha que o proprietário já faleceu e o inventariante é encaminhado para a procuradoria geral, a procuradoria analisa e nos autoriza ou não. Uma 
outra coisa que temos verificado nas aprovações, são os registros que tem averbações de penhoras, que o próprio imóvel esteja penhorado por alguma instituição, 
também estamos resguardando, não estamos dando seguimento, não estamos aprovando em situações que o imóvel esteja penhorado ou esteja embaraçado 
judicialmente. O Sr. Fernando perguntou a drenagem poderia pensar em vincular com o aval também da secretaria de obras, porque agente vê muito projeto de 
drenagem ser feito e obras não tem acesso então o processo fica picado pela metade, poderia ter o aval de obras neste contexto. O Sr. Magalhães, da Gestão 
Ambiental, falou, o Sr. Eduardo, que cuida do assunto, hoje como consultor nos temos o conhecimento de que o projeto de terraplenagem ele tem que ser aprovado 
antes de dar entrada no projeto arquitetônico, então este processo tem que ser feito antes, como não sei, não é o momento mas é porque o Sr. trata do assunto, o 
projeto terraplenagem e drenagem principalmente, eles são analisados quando se tem RIU eles são analisados lá dentro e depois tem que ser aprovado novamente, 
então existem 2 análises, dá-se o entendimento que tem não está fluindo direitinho, porque se analisa 2 vezes. Então o projeto de terraplenagem, Transcon e drenagem 
tem que ser aprovado antes, depois ser dado entrada no projeto arquitetônico, então isto aí fica aleijado.       O conselheiro Eduardo falou você tem razão, aprovação é 
uma coisa, emitir autorização é outra. Nós estamos revendo esta questão de aprovação do projeto arquitetônico, nos vamos aprovar o projeto, se a empresa ou o 
empreendedor, vou começar a construir uma semana, ai sim, daí a uma semana ele retorna e busca o alvará de construção. Você não dá o alvará para uma pessoa se 
ele não tem um plano de execução, a mesma situação é a de terraplenagem. Aprova-se a terraplenagem, aprova-se a movimentação de terra mas a licença para ele 
fazer é só depois que aprovar o projeto arquitetônico. O assessor jurídico Fábio falou que poderíamos acrescentar um dispositivo autorização de movimentação de terra 
a sua validade fica condicionada a execução, Eduardo? O Sr. Marcos Botelho falou uma coisa é aprovação de um projeto outra coisa é autorizar a execução deste 
projeto; autorização de execução do projeto esta condicionada, a aprovação de um projeto arquitetônico no SMDU, agora a análise e aprovação do projeto não 
significa autorização para sua execução, um dispositivo para colocar neste artigo 25. O assessor jurídico Fábio perguntou a movimentação de terra? O Sr. Marcos 
Botelho respondeu a aprovação do projeto não tem condicionamento, pode discutir a analisar e aprovar no âmbito do SEMAS, agora a autorização para a execução 
deste projeto aprovado vinculado a um projeto arquitetônico aprovado no SMDU. O Sr. Marcos Botelho explicou que são 2 fases, a aprovação e depois a autorização 
para a execução. Depois vamos discutir a redação final, perguntou esta aprovado nestes termos? O assessor jurídico perguntou um outro detalhe esta obrigatoriedade 
ela continuaria para as duas modalidade ou só para uma? O Sr. Marcos Botelho respondeu vamos fechar esta modalidade, a próxima agente volta a discutir, OK. Vamos 
colocar a discussão só esta questão que colocamos, a movimentação de terra nos teríamos a aprovação de um projeto e depois uma autorização da execução deste 
projeto vinculado ao projeto arquitetônico devidamente aprovado pelo SMDU, os conselheiros concordam com estes termos? OK, aprovado. Continuou falando vamos 
estabelecer o seguinte vamos continuar por mais 15 minutos, eu sugiro, agente suspende onde paramos e retomamos, a próxima não é uma nossa sessão é uma 
continuidade desta. Nos podemos marcar amanhã, aí é a deliberação dos conselheiros. O Sr. Marcos Botelho falou decidido a reunião ordinária para o dia 13 de março 
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e dando continuidade no ponto em que paramos, continuou dizendo, vamos só mais 15 minutos para encerrarmos pelo menos esta parte da movimentação de terra e 
deixamos a simplificada para a próxima sessão, OK. O conselheiro Henrique pediu para mandar o texto que já foi registrado aos conselheiros. O Sr. Marcos Botelho 
falou que o texto consolidado até o artigo 27 seguirá em pauta para os conselheiros, continuou dizendo para agente fechar até o artigo 27, para termos um ponto de 
referência e continuou a ler - Art. 26. Para fins de obtenção do atestado da execução dos projetos de drenagem e movimentação de terra, deverá o ser protocolado 
pedido, instruído com os seguintes documentos: I. Requerimento próprio; II. Cópia legível da Carteira de Identidade do proprietário ou seu procurador, se pessoa física. 
III. Cópia legível da Carteira de Identidade do responsável legal ou seu procurador, e cópia legível Contrato Social, se pessoa jurídica;            IV. Cópia do título de 
propriedade do imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis, emitido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias; V. Cópia do projeto de movimentação de terra e/
ou projeto de drenagem pluvial aprovado junto a SEMAS; VI. Cópia do pagamento da Taxa de análise pública devidamente quitada; Art. 27. O Requerimento de 
Revalidação da Autorização a que trata esta Seção, dependerá do requerimento em modelo a ser formulado pela SEMAS, devendo ser instruído com os seguintes 
documentos: I. Requerimento próprio;    II. Cópia legível da Carteira de Identidade do proprietário ou seu procurador, se pessoa física. III. Cópia legível da Carteira de 
Identidade do responsável legal ou seu procurador, e cópia legível Contrato Social, se pessoa jurídica; IV. Cópia do título de propriedade do imóvel registrado no 
Cartório de Registro de Imóveis, emitido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias; V. Cópia do projeto de movimentação de terra e/ou projeto de drenagem pluvial 
aprovado junto a SEMAS; VI. Cópia do pagamento da Taxa de análise pública devidamente quitada;      VII- Cópia da Autorização emitida a ser revalidada. O conselheiro 
Délzio falou que gostaria de voltar no artigo 26, alteração de um inciso 7, com declaração de inexistência de APP no imóvel seja nascente ou leito fluvial, repetindo 
declaração da inexistência de APP no imóvel seja ela nascente ou leito fluvial. O Sr. Marcos Botelho colocou em discussão, o conselheiro Henrique falou que ia justificar 
o voto contrário dele, pois ficou meio perdido no final, quando ele faz toda a consulta prévia isto já não esta mapeado, este questionamento que eu tenho feito desde 
o inicio, ele não vai ter que apresentar o levantamento planialtimétrico? O Sr. Marcos Botelho falou vai, então ele vai ter que ter uma declaração que não há uma APP 
no local.           A técnica Fernanda falou se vincular a movimentação de terra e a drenagem à aprovação de projeto arquitetônico, todos os processos do SMDU quando 
tem no cadastro geral da Prefeitura que é aquele levantamento, aquele mapa de hierarquização viária se tem indicação que tem curso d'água ou nascente, todos vão 
pra gente atestar se existe de fato APP ou não, só que eu não tenho certeza que se para este procedimento de aprovação da drenagem e movimentação de terra 
sozinho tenha a exigência do RIBI também, tudo que exige o RIBI, sobe pra gente, se tiver exigência do RIBI é um retrabalho mesmo, seria pedir a mesma coisa duas 
vezes. O assessor jurídico Fábio falou que no artigo 24 fica com uma redação provisoria, agente inclui o paragrafo 3º, com a seguinte redação – em qualquer caso a 
concessão da autorização para movimentação de terra fica condicionado a apresentação do projeto arquitetônico aprovado junto ao órgão competente, ai para que 
nos casos específicos agente analise se mantém esta obrigatoriedade ou não. O Sr. Marcos Botelho falou que até o artigo 27 consolidamos, estão todos convocados 
para a sessão do dia 13/03, ordinária, às 9:00hs., neste mesmo local para continuarmos a partir do artigo 27, do paragrafo 1º do artigo 10 do regimento interno, 
declaro encerrado a presente sessão, na ordinária deixamos a pauta livre, suspendendo as demais pautas. 
ATA DA 1.ª  REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMAC e a 215ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAC – 2017 – RETOMADA. 
No dia 13 de março de 2017 no Espaço Multi Uso da Prefeitura Municipal de Contagem, Praça Tancredo Neves, Nº 200, Bairro Camilo Alves, Contagem, Minas Gerais, às 
9:00 horas, realizou-se a Retomada da 1ª Reunião Extraordinária do COMAC de 2017 e a Reunião Ordinária do COMAC. Compareceram à reunião o Presidente do 
COMAC, Wagner Donato Rodrigues, o Gestor de Licenciamento e Controle Ambiental da SEMAS, Marcos Antônio Botelho Niemann; o Assessor Jurídico da SEMAS, 
Fábio Silva Azevedo; os conselheiros: Délzio Santos Almeida, representante dos Sindicatos de Trabalhadores de categorias profissionais não liberais, com base territorial 
no Município de Contagem (SINDISCOM); Cecília Rute de Andrade Silva, representante das Entidades Civis criadas com finalidade específica de defesa do Meio 
Ambiente, com atuação no âmbito do Município de Contagem (Instituto Guaicuy); Fabiana Aparecida Garcia, representante da Associação Comercial e Industrial de 
Contagem (ACIC); Luciane Mitraud Carvalho, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; Henrique Damasio Soares, representante do Centro 
Industrial e Empresarial de Minas Gerais (CIEMG); os servidores da SEMAS: João Batista de Lima Filho; Renato Márcio da Silva; Edelize Angélica Gomes; Fernanda Luísa 
Costa Ferreira (Técnica da SEMAS); Adelina Ramos Oliveira (Técnica da SEMAS) e Marise de Cássia Gonçalves (Secretária do COMAC).                     O Presidente conferiu 
o quórum e abrindo a reunião disse vamos seguir o mesmo procedimento das reuniões anteriores, o Sr. Marcos Botelho vai fazer a leitura dos artigos e as pessoas 
quando manifestarem que seja no microfone e falem o nome para que fique registrado toda a reunião. O Sr. Marcos Botelho falou que na sessão anterior nos tínhamos 
parado no artigo 27, que em função da renumeração das inserções aprovadas na sessão anterior foi renumeradas para o artigo 29 de onde agente começa a leitura - 
Subseção I -  Da Autorização Ambiental Prévia Simplificada (AAPS). O conselheiro Henrique falou que se sente até um pouco desconfortado por ter participado do 
grupo de trabalho, porém em virtude das alterações proposta pelo representante do SMDU e o novo texto que nos foi enviado, eu não tive tempo de avaliar junto com 
o setor a qual eu represento, eu não tenho condições de saber se estas alterações, inclusões, propostas, como isto vai ser entendido, enfim, preciso de um tempo maior 
para fazer esta análise então gostaria de pedir vistas nesta minuta de DN em nome do CIEMG. A conselheira Fabiana também em nome da ACIC, também eu faço as 
minhas  palavras do Henrique, peço vistas também. O Presidente falou que tivemos vários encontros da comissão e tivemos a discussão da última reunião, só para 
entender, vocês não tiveram tempo para fazer a discussão, nos órgãos que vocês representam, só para esclarecimento?       O conselheiro Henrique falou é o seguinte 
Sr. Secretário e demais, nos fizemos reuniões e inclusive eu tive na secretaria na sexta-feira e fui muito bem recebido para entender esta minuta final, porém a última 
versão enviada não foi o que nós aprovamos aqui, tem inclusão de tipologia e aí afeta o setor que eu represento a CIEMG, foram realizadas inclusões de atividades 
agora aqui não consegui acessar a minuta. Registros, parcelamento do solo estas questões não foram discutidas na reunião anterior, é importante até para os demais  
conselheiros também, finalizamos até o artigo 27, esta questão de registro de loteamento que agente tinha feito movimentação de terra, agente tinha discutido, foi 
muita discussão. Este paragrafo 3º, realmente eu tenho que sentar e voltar as discussões, eu tive na secretaria conversei, agente quer trabalhar junto, porém este 
paragrafo 3º, as vezes, não é só um paragrafo, só uma observação, pode ter uma representação muito importante e eu tenho que abrir discussão sobre este paragrafo 
3º, juntamente no setor ao qual eu represento, eu quero deixar claro que a intenção minha sempre colaborar, sempre colaborar. Porém em virtude deste envio deste 
paragrafo terça-feira, eu estive na secretaria de manhã não tomei ciência da inserções deste paragrafo 3º e como este paragrafo afeta o setor que eu represento, eu 
peço vista, eu quero a manifestação dos demais conselheiros em virtude disto. O Presidente falou, Henrique o pedido de vista está previsto no regimento e havendo 
lógico a manifestação de um conselheiro, agente vai respeitar, eu só quero deixar claro aqui que não houve modificação no texto, nós não fizemos nenhuma modifica-
ção, talvez uma questão ai de buscar melhor redação do ponto de vista de promover a um entendimento melhor, mas não houve a alteração de mérito no texto, eu 
quero deixar isto aqui claro e nós estivemos o tempo todo na secretaria de meio ambiente a disposição de qualquer conselheiro, qualquer pessoa que quisesse 
esclarecimento com relação a esta DN, porque fica parecendo que houve uma manobra de bastidores para alterar o texto e de forma nenhuma isto aconteceu. A 
conselheira Cecília falou, Henrique não estava realmente escrito, mas foi uma coisa que agente conversando com Eduardo foi uma coisa que agente questionou, talvez 
estávamos muito cansado no final, agente falou sobre isto, Eduardo falou sobre isto, foi uma coisa que agente discutiu aqui, eu acho que agente parar o processo 
agora, até foi eu quem propôs sabe secretário, a continuar hoje, porque estava todo mundo muito cansado, o Sr. tinha saído para reunião com o Prefeito, eu tinha 
proposto a isto, e todo mundo acatou, então eu acho que agente tinha falado isto só não estava escrito, então resolveu a escrever. A conselheira Luciane deu bom dia a 
todos dizendo que esta chegando de volta ao COMAC queria agradecer, eu queria só justificar o que foi acrescentado ali, a concessão de autorização para movimenta-
ção de terra, fica condicionado a aprovação de projeto arquitetônico ou a aprovação e registro de loteamento, este último quando a finalidade for parcelamento de 
solo numa modalidade de loteamento, você não pode autorizar movimentação de terra sem ter a devida aprovação e registro dos novos lotes, como você vai autorizar 
já uma movimentação de terra sem que o novo parcelamento tenha sido aprovado e tenha sido registrado, então a ideia ai e só esclarecer que autorização precisa de 
ter para movimentação de terra no caso de loteamento, precisa ter primeiro a sua autorização e registro do novo loteamento, não são grandes alterações.              O 
conselheiro Henrique falou que considera grande autorização sim, a minha interpretação é o seguinte discutimos massissamente a aprovação do projeto ligado a 
movimentação de terra, e agora esta e registro de loteamento, eu não tenho conhecimento de causa justamente por isto que eu pedi vista, para sentar com o setor e 
entender melhor se nos vamos apoiar ou não esta inclusão, até então o que tinha ficado definido aprovação para movimentação de terra e ás vezes esse só como você 
esta dizendo só registro de loteamento, eu não sei que esfera isto foi aprovado, enfim eu gostaria da compreensão da secretaria, dos técnicos, da área jurídica, não 
estou aqui para atrapalhar, estou aqui para entender e assimilar, como representante do setor           sinceramente eu não entendi registro de loteamento, este ultimo 
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quando a finalidade for o parcelamento de solo, numa modalidade de licenciamento, esta inclusão, sua explicação foi clara mas eu não estou seguro para deliberar 
uma matéria que eu não tenho conhecimento, tomei conhecimento da inserção deste paragrafo na sexta feira a tarde. Eu estive na secretaria de manhã, intendi esta 
questão da movimentação de terra, que foi muito bem exposto com a preocupação da secretaria em controlar as questões ambientais principalmente ligadas aos 
problemas de loteamento, erosão, ocupação em área desordenada não foi este paragrafo 3º que nós aprovamos na última reunião. A conselheira Fabiana falou que a 
instituição ACIC estão com uma dúvida referente a concessão da autorização para movimentação de terra que fica condicionada a apresentação do projeto arquitetôni-
co. Hoje o projeto arquitetônico, você pode apresentar na Prefeitura e paralelo apresenta o projeto de terraplenagem para ser aprovado juntamente. A conselheira 
Luciane falou que a aprovação do projeto de terraplenagem pode ser paralelo e junto, a autorização para movimentação de terra é que tem de ser depois do alvará de 
construção, para você não iniciar obra sem ter projeto aprovado. O Presidente disse que em respeito a posição do conselheiro Henrique que fez o pedido de vistas, 
vamos conceder com o seguinte encaminhamento, eu estou convocando uma reunião da Comissão para as próximas 24 horas para que seja dirimidas todas as dúvidas, 
não só com relação a este ponto, outras dúvidas que por ventura existam e uma nova reunião do conselho para 48 horas. A reunião da Comissão na Secretaria e temos 
que ver se a sala esta disponível para a reunião do conselho em 48 horas lembrando que este primeiro pedido de vistas pode ser feito por um conselheiro, se na 
próxima reunião houver pedido de vista tem que ser aprovação da maioria. Mas para este pedido esta concedido agente volta a reunir o conselho em 48 horas e a 
Comissão em 24 horas. A conselheira Fabiana falou que podia melhorar neste 3º paragrafo que fala também do registro de loteamento, são casos diferentes porque 
você pode aprovar o arquitetônico paralelo com terraplenagem, já o loteamento é necessário ter aprovação dele, porque se você tem uma gleba, você tem lotear e para 
você lotear aquela gleba tem que estar aprovado para depois fazer o projeto arquitetônico, se puder melhorar para deixar bem especificado para não ter erro. O 
Presidente disse que a reunião da Comissão e justamente para isso, para que possamos fazer todo os aprimoramentos necessários à aprovação com tranquilidade na 
próxima reunião. O conselheiro Délzio sugeriu que a reunião da comissão fosse amanhã na própria secretaria ou hoje a tarde. O Presidente perguntou todos de acordo, 
a reunião hoje, na secretaria, às 15:00hs e a reunião do Conselho, assim que marcar o local e a hora será comunicado aos conselheiros. O conselheiro Délzio falou não 
com relação a esta minuta, eu, a Cecília, a Luciane, a Fabiana estamos entregando um oficio ao Presidente do COMAC, Contagem, 13 de março de 2017, Sr. Presidente 
do COMAC, Professor Wagner Donato, vimos por intermédio deste oficio solicitar que seja levantado a situação das pedreiras Martins Lanna na Chácaras Del Rei e na 
Apa Vargens das Flores no município de Contagem com relação as documentações e a produção bem como os impostos recolhidos por estas empresas ao município de 
Contagem, a preocupação da comunidade adjacentes quanto ao funcionamento noturno e as explosões ocorridas em diversos horários durante o seu funcionamento, 
as máquinas de moagem que funcionam que os incomodam e que suas casas já chegaram ao lençol freático, que seja contemplado a recuperação das áreas degrada-
das e um plano de regularização do passivo produzido pelas atividades em ambas, a empresa tinha como condicionantes contra partidas contemplava o setor de 
educação ambiental da SEMAS. Solicitamos que seja apresentado um relatório de todas as ações da empresa junto a SEMAS. Na expectativa de merecer sua confiança, 
desde já agradecemos. O Presidente recebeu o ofício dizendo nós vamos estar dando o encaminhamento para a solicitação constante do ofício. A conselheira Luciane 
perguntou esta Comissão todos do conselho estão ou não? A conselheira Cecília perguntou se a próxima reunião pode ser sexta de manhã? Porque como é semana da 
água, tem vários seminários é como ambientalista não tem como faltar. O Presidente disse que tem que ver a agenda dele também. O Presidente marcou inicialmente 
para quarta-feira, às 15:00hs., na secretaria, se houver necessidade de mudança avisaremos, a princípio quarta-feira às 15:00hs. e a Comissão hoje às 15:00hs. Todos os 
conselheiros estão convidados a participar independentemente do nome ter sido indicado para Comissão ou não, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.
Reunião da Comissão de Discussão da Minuta da DN 21/COMAC
No dia 13 de março de 2017, às 15:00 horas, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS, Avenida João César de Oliveira, Nº 1.410, 3º 
andar, Bairro Eldorado, Contagem, Minas Gerais, realizou-se a Reunião da Comissão de Discussão da Minuta da DN 21/COMAC, o Gestor de Licenciamento e Controle 
Ambiental da SEMAS, Marcos Antônio Botelho Niemann; o Assessor Jurídico da SEMAS, Fábio Silva Azevedo; os conselheiros: Délzio Santos Almeida, representante dos 
Sindicatos de Trabalhadores de categorias profissionais não liberais, com base territorial no Município de Contagem (SINDISCOM); Fabiana Aparecida Garcia, repre-
sentante da Associação Comercial e Industrial de Contagem (ACIC); Luciane Mitraud Carvalho, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; e  
Roberto da Silva Souza (Técnico da SEMAS).
ATA DA 1.ª  REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMAC e a 215ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAC – 2017 – RETOMADA – 15/03/2017
No dia 15 de março de 2017 na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS, Avenida João César de Oliveira, Nº 1.410, 3º andar, Bairro 
Eldorado, Contagem, Minas Gerais, às 15:00 horas, realizou-se a RETOMADA DA 1ª Reunião Extraordinária do COMAC de 2017 E 215ª Reunião Ordinária de COMAC. 
Compareceram à reunião o Presidente do COMAC, Wagner Donato Rodrigues, o Gestor de Licenciamento e Controle Ambiental da SEMAS, Marcos Antônio Botelho 
Niemann; o Assessor Jurídico da SEMAS, Fábio Silva Azevedo; os conselheiros: Délzio Santos Almeida, representante dos Sindicatos de Trabalhadores de categorias 
profissionais não liberais, com base territorial no Município de Contagem (SINDISCOM); Cecília Rute de Andrade Silva, representante das Entidades Civis criadas com 
finalidade específica de defesa do Meio Ambiente, com atuação no âmbito do Município de Contagem (Instituto Guaicuy); Egmar Pereira Panta, representante da 
Associação Comercial e Industrial de Contagem (ACIC); Luciane Mitraud Carvalho, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; Rodrigo Reis 
Roland Clímaco da Silva, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; Renato F. Mafra, representando a Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos; Vereador Leo Motta, representante da Câmara Municipal de Contagem;  Vania Marques Diniz (Técnica da SEMAS) e Marise de Cássia Gonçalves 
(Secretária do COMAC). O Presidente deu boa tarde a todos dando início a discussão da Deliberação Normativa 21, conforme o pedido de vista na última reunião, 
convocamos esta reunião extraordinária para dar continuidade a discussão. Fazendo a conferência do quórum, estamos recebendo o Vereador Leo Motta que o novo 
conselheiro representando a Câmara e o Rodrigo R. R. C. Da Silva, representando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e os demais já fazem parte, todos se 
apresentaram. O Presidente perguntou quem participou da Reunião da Comissão para dar os informes. A conselheira Luciane falou que diante das dúvidas, resolveram 
na reunião, uma nova redação para o artigo, para ficar mais claro que a ideia é desvincular a aprovação de projeto da autorização propriamente dito, no sentido que a 
aprovação poderia ser concomitante para ganhar algum prazo nisso e que a autorização é que ficaria vinculada ao alvará de construção e ao registro em caso de 
loteamento. O conselheiro Délzio falou que achou até pertinente conclusão da redação porque ficou condicionada a legalidade do Decreto que já existe e de certa 
forma vai preservar e precaver quanto a utilização dos imóveis para especulação imobiliária, em momento nenhum dos conselheiros pensou em travar um empreendi-
mento se instalar em Contagem, este ano de 2017 estamos fazendo 20 anos que abriu a Secretaria de Meio Ambiente como Secretaria Municipal de Meio Ambiente, eu 
acho muito importante a coincidência destes 20 anos de secretaria uma Deliberação Normativa desta envergadura que estamos propondo, que estamos querendo 
aprovar. O Presidente pediu a palavra para esclarecer as duas pessoas que estão vindo pela primeira vez, disse que estamos discutindo a aprovação da Deliberação 
Normativa 21, o objetivo é fazer com que os processos de licenciamento sejam mais agéis, menos burocráticos, porém sem abrir mão da nossa responsabilidade com a 
preservação ambiental, sustentabilidade e dai esta dificuldade, agente já vem com esta discussão algum tempo, nossos técnicos, fiscais se reuniram, deram varias 
sugestões agente elaborou uma minuta, esta minuta foi submetida ao conselho, aí os conselheiros acharam por bem eleger uma comissão que se debruçou em cima 
desta proposta, algumas alterações foram feitas é a nossa 3ª reunião extraordinária buscando a aprovação desta nova Deliberação Normativa. A conselheira Cecília 
falou que estamos revendo a DN Sumária, classe 1 e 2, a sumária não vai até o COMAC. O Presidente Wagner falou que já existe uma norma no estado, que foi alterada 
visando esta modernização, estamos adequando a nossa a do estado respeitando as especificidades do nosso município, nos temos a APA, temos algumas situações 
específicas, 2 mineradoras. O assessor jurídico Fábio falou que a questão da fiscalização, no FOB vai ter termo de responsabilidade que nos vamos criar para todas as 
modalidades. A questão da punição, aí na temos como tratar aqui, por que já é uma questão de decreto, de lei, e esta é uma norma de regulamentar o procedimento 
do licenciamento e autorização. Agora estas hipóteses de reposição, um empreendimento que está causando degradação, já enquadrado na legislação nossa que já 
existe no nosso decreto, mas não é objeto, desta, mas não podemos criar estas hipóteses de sanção aqui. O Sr. Marcos Botelho continuou fazendo a leitura do pedido 
de vistas porque esta em destaque, o paragrafo 3º e 4º e aprovado agente volta no artigo 29, paragrafo 3º – Aprovação do projeto de drenagem e terraplanagem 
poderá se dar concomitantemente com a aprovação do projeto arquitetônico, se edificação ou do projeto de loteamento se parcelamento do solo ficando a autorização 
de movimentação de terra condicionada a aprovação do projeto arquitetônico ou do registro do loteamento. Paragrafo 4º – Concedida a autorização para movimenta-
ção de terra será dada a ciência a secretaria de obras para fins de controle de sistema de drenagem pública.     Subseção I Da Autorização Ambiental Prévia Simplificada 
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(AAPS) - Art. 29. A Autorização Ambiental Prévia Simplificada (AAPS) será o procedimento destinada a movimentação de terra, cuja finalidade da obra/serviço 
seja: I - estacionamento descoberto; II - campo de futebol e/ou quadra descoberta; III - área de lazer; IV - edificações de uso residencial ou não residencial; V - edifica-
ções sujeitas a diretrizes especiais para conjuntos residenciais com menos de 100 unidades habitacionais. Art. 30. Para fazer jus a AAPS, além do atendimento à 
finalidade do artigo anterior, o empreendimento deve atender cumulativamente os seguintes requisitos: I - Esteja caracterizado na área e zoneamento definidos no 
Anexo I; II - desnível entre platôs no projeto de movimentação de terra for inferior a 3 (três) metros; III - desnível entre cada platô adotado no projeto de movimentação 
de terra e o terreno natural conforme levantamento planialtimétrico for inferior a 3 (três) metros. IV - volume final da terraplenagem, seja ele de aterro ou de corte, seja 
inferior a 100 (cem) m³. Art. 31. Para obtenção da AAPS, será emitido FOB contendo: I - Projeto de movimentação de terra, conforme termo de referencia definido pela 
SEMAS, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica ART ou RRT; II - Cópia da Licença Ambiental da área de destinação final ou da área de origem do solo, 
se for o caso; III - Cópia do contrato firmado com empresa responsável pelo transporte do volume de bota-fora e /ou empréstimo, se for o caso;               IV - Licença e/
ou certidão de demolição; se for o caso;  V - Declaração emitida pelo COMPAC, se for o caso; VI - Projeto de Muro de arrimo e/ou contenções, acompanhado de 
Anotação de Responsabilidade Técnica ART, se for o caso;  VII -Termo de Responsabilidade para liberação da Autorização de Movimentação de Terra; VIII - Apresentar 
laudo prévio da Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes de Contagem CONPARQ para supressão de espécimes arbóreas; se for o caso; IX- Publicação do 
requerimento em periódico regional de grande circulação; X- Taxa de preço público de análise quitada; Subseção II - Da Autorização Ambiental Prévia Ordinária (AAPO) 
- Art. 32. As atividades de movimentação de terra, aterro, empréstimo, e os serviços e obras que promovam a alteração do sistema de drenagem de água, natural ou 
construído, não abrangidas pela Subseção anterior, será aplicado o procedimento da Autorização Ambiental Prévia Ordinária (AAPO). §1º. Sujeita-se a este procedimen-
to os serviços de desmonte de rocha /detonação de rocha, com ou sem uso de explosivos, bem como os loteamentos e empreendimentos de impacto urbanístico 
definidos pela Lei Complementar 082/2010- LPOUS. Art. 33. Conterá no FOB para Autorização Ambiental Prévia Ordinária (AAPO): I - Projeto de movimentação de terra, 
conforme termo de referência a ser definido pela SEMAS, sendo elaborado em observância, dos aspectos técnicos de engenharia, além das normas de APP instituída no 
art. 3º do Código Florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica ART ou RRT; II - Projeto de drenagem do imóvel conforme termo de referencia a ser 
definido pela SEMAS; III - Cópia da Licença Ambiental da área de destinação final ou da área de origem do solo, se for o caso; IV - Cópia do contrato firmado com 
empresa responsável pelo transporte do volume de bota-fora e /ou empréstimo, se for o caso; V - Licença e/ou certidão de demolição; se for o caso; VI - Declaração 
emitida pelo COMPAC, se for o caso; VII - Projeto de Arrimo e contenções, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica ART, se for o caso; VIII -.Termo de 
Responsabilidade para liberação da Autorização de Movimentação de Terra; IX - Apresentar laudo prévio da Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes de 
Contagem CONPARQ para supressão de espécimes arbóreas, se for o caso; X - Apresentar relatório de controle Ambiental (RCA)/ Plano de Controle Ambiental (PCA) e 
Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos da Construção Civil (PGRCC) para movimentação de terra cujo volume de terra seja igual ou superior a 10.000 m³; XI - 
Publicação do requerimento em periódico regional de grande circulação; XII - Taxa de preço público de análise quitada. §1º. Para a atividade de desmonte de rocha e/ou 
detonação de rocha, além da documentação acima deverá ser apresentado: I) Plano de Fogo desenvolvido por profissional da área de Engenharia de Minas com a 
respectiva ART; II) Identificação do Profissional de Engenharia de Minas com a respectiva ART de Execução do Serviço; III) Identificação do Profissional da área de 
Engenharia de Segurança do Trabalho com a respectiva ART da execução do serviço; § 2º. Casos específicos serão decididos e avaliados pela SEMAS, levando-se em 
consideração a documentação apresentada. Depois de algumas discussões o Sr. Marcos Botelho falou que a secretaria de obras vai ser informada que teve aquela 
drenagem em terreno particular e que pode causar algum impacto. SEÇÃO V - DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS - Art. 34 – Quanto aos processos em andamento, 
ficarão assegurados ao Empreendedor o direito de requerer aplicação das normas contidas nesta Deliberação, por ser norma não agravante de condições anteriores até 
então vigentes, assumindo o termo de responsabilidade, e retificando-se as Anotações de Responsabilidades Técnicas (ART), se for o caso. § 1º - As atividades citadas no 
caput deste artigo que já possuem licença ambiental, com esta permanecerão até a perda de sua validade, ocasião em que deverão proceder a revalidação do 
respectivo licenciamento, sendo aplicadas as regras e procedimentos desta Deliberação. § 3º Ficaram dispensados entretanto da apresentação e manutenção da 
Anotação de Responsabilidade técnica os empreendimentos já licenciados em procedimento de Certidão de Regularidade Ambiental. Art.35-Aplica-se subsidiariamente 
aos procedimentos previstos nesta deliberação aqueles previstos pela Deliberação Normativa 01/00 do COMAC, no que com esta for compatível. Art.36- Os procedimen-
tos de Autorização Ambiental de Operação, Licenciamento Sumário e Autorização Prévia para Movimentação de Terra e Alteração do Sistema de Drenagem, de que 
trata esta Deliberação não exclui a necessidade do interessado em obter autorizações para supressão vegetal, exploração de recursos naturais de domínio público, 
outorga para uso de água a ser concedida pelo IGAM ou autorização para exploração florestal no âmbito do IEF e outras autorizações e/ou licenças cabíveis à atividade 
exercida, bem como licença ambiental para a edificação e Parecer do COMPAC quando cabível. Art. 37- Enquanto não editada pelo Executivo Municipal Decreto 
regulamentado/revisando os preços públicos citados nesta norma, o valor a ser cobrado continua a ser o vigente nos termos do Decreto nº 1209, de 24 de agosto de 
2009 e atualizações. Parágrafo Único: A regulamentação/instituição dos preços públicos previstos no caput, deverão guardar relação de proporcionalidade com o custo 
e a complexidade do serviço prestado. Art. 38- Caberá à SEMAS por meio de Resolução, criar os modelos de Termo de Referência, Requerimentos, e demais formulários 
mencionados nesta Deliberação. Art. 39. Os procedimentos definidos nesta norma, serão observados para quaisquer demandas e encaminhamentos à SEMAS para 
parecer, decisão e consulta atinentes aos assuntos e matérias a que esta regulamenta. Art. 40. Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, e revoga as 
Deliberações Normativas 08/2004; 17/2008 e 18/2012 ambas do COMAC, bem como as disposições em sentido contrário. Contagem, 15 de março de 2017. Depois de 
várias discussões, Sr. Marcos Botelho continuou então a redação ficou edificações sujeitas a diretrizes especiais na forma da lei complementar 82/2010 para conjuntos 
residenciais com menos de 100 unidades habitacionais. O Presidente Wagner colocou em votação, aprovada a DN 21. Foi entregue um ofício assinado pelos conselhei-
ros Délzio, Cecília solicitando que se passe a apresentar na SEMAS/COMAC plano de desativação da empresa VH Tratamento de Resíduos Ltda., sito a Rua José Pedro de 
Araújo, Nº 1.325, bem como um cronograma para retirada do passivo ambiental que se encontra a céu aberto no interior do imóvel da empresa em questão. A 
comunidade está muito preocupada com o estado em que a empresa foi deixada, com suas instalações destruídas e com lixo e resíduos espalhados pelo chão do 
imóvel. O fato é que esta comunidade vem requerendo há anos, providências quanto a desativação da empresa neste local, e que agora não tem mais atividades, 
porém foram abandonados resíduos, equipamento e muito lixo por todo o imóvel que tem em seus domínios um curso d'água e temem que o material possa carrear 
para o leito do mesmo. Na expectativa de merecer sua atenção desde já agradeço, o Presidente falou que esta recebido. A conselheira Cecília pediu a palavra, falou que 
esta empresa já foi várias vezes motivo de ir ao COMAC, e os moradores estão sempre preocupados com a situação, ela foi desativada e foi abandonada. E lá tem a 
possibilidade de ter lixos perigosos, porque ela era incineradora de lixo hospitalar e industrial também, esta é a nossa preocupação e com a Oxigás também. Ouvi um 
artigo da Deputada Marília que não teria mais no nosso município mas infelizmente continua  e nós temos uma grande responsabilidade com os moradores no 
entorno. O assessor jurídico Fábio falou que o COMAC poderá fazer esta recomendação por moção, quando se tratar de matéria dirigida ao poder público ou sociedade 
civil em caráter de alerta, reivindicação, comunicação honrosa ou pesarosa. O Presidente colocou em votação a moção, o qual foi aprovada. O Presidente colocou a Ata 
da 214ª Reunião Ordinária do COMAC em votação, a qual foi aprovada com as devidas ressalvas e assuntos gerais pertinentes ao COMAC foi invertido. A conselheira 
Cecília pediu uma fiscalização nas empresas incineradoras se possível uma visita à empresa Oxigás porque eu tenho denúncia que ela continua trabalhando, é uma 
empresa que foi para o estado, mas como ela está no município isto não nos tira o dever de fiscalizar. O Presidente falou, hoje nos estávamos fazendo uma discussão 
mais cedo aqui com relação a isto. Como o licenciamento foi feito no estado, estávamos discutindo qual é a nossa competência para poder estar fazendo algum tipo de 
ação junto a esta empresa, surgiu uma sugestão que acho interessante, vamos amadurecer com nosso corpo técnico, acho que é o caminho, vamos fazer uma 
fiscalização com a posturas, é uma sugestão que vamos aprofundar com o corpo técnico e jurídico não tendo nenhuma restrição, a fiscalização de posturas cassa o 
alvará aí vamos comunicar o estado o problema de funcionamento e pedindo providência ao estado com relação aos problemas ambientais também. O assessor 
jurídico Fábio falou que a dois meses atrás nós levantamos a questão do Estado, quanto a competência em que o Estado licenciou a Oxigás e informalmente o 
subsecretário ligou diretamente para a Secretaria nos informando que estaria reanalisando esta competência deles e que uma das medidas seria nos encaminhar todos 
os expedientes da Oxigás, mas não foi oficializado, então poder uma questão que pode ser analisado mais a frente. A conselheira Luciane falou que o COMAC já cassou 
a licença da Oxigás. O Presidente falou aos conselheiros e demais presentes que a secretaria não vai se omitir e vai tomar as providências que tiver de tomar. A 
conselheira Cecília falou que ela foi uma das pessoas que lutou muito para fechar a empresa, porque? Porque ela transmitia furano, que na época fiz até uma pesquisa 
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e foi constatado que a comunidade em torno da Oxigás estava tendo muito câncer, muito aborto e logo em seguida ela foi passada para o estado licenciar, esta é 
minha grande preocupação, precisamos rever isto. O Presidente falou que como já estamos fazendo um estudo, o Sr. João Batista, com relação a renovação das licenças 
de aterros, o futuro do nosso aterro, renovação da licença, alternativas para quando o aterro não tiver mais vida útil, já estamos fazendo isto muito profundo com 
contribuições técnicas com bastante relevância elas vão ser apresentada para o Prefeito e para o conselho também, são pareceres e propostas para sabermos o caminho 
que vamos seguir e o conselho com toda certeza em breve vai participar das discussões junto conosco. O conselheiro Renato novamente fez o pedido em relação ao 
programa das nascentes. O conselheiro Délzio falou que quem esta cuidando do projeto Contagem das Nascentes é o Diretor de Planejamento da secretaria o Sr. Eric 
Alves Machado assumiu na integra  todas as bacias hidrográficas do município. O Presidente falou que neste momento  o Sr. Eric esta me representando na assembleia 
comitê de bacia do arrudas tem uma verba de 700 mil reais que vai ser destinado a um dos municípios da região metropolitana, e tenho certeza que esta me 
representando muito bem, não haveria pessoa melhor, tudo indica que este recurso esta vindo para nós. A conselheira Cecília falou que esta recuperando maravilhosa-
mente uma nascente em Contagem, Projeto das Nascentes Urbanas, na bacia do Córrego do Arroz que deve ser inaugurada no mês de maio, este projeto abrange 
Contagem,  Belo Horizonte, e Sabará. Este Projeto ganhou um prêmio em 2014, dentre 453 nós ficamos em 3º lugar da ONU. O Presidente agradeceu a presença de 
todos, encerrou a reunião, agradecendo e parabenizando a todos pelo desempenho, pelo esforço pelo trabalho difícil, cansativo para a nossa cidade. 

ATA DA 216.ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAC – 2017
No dia 12 de junho de 2017 no Auditório da Prefeitura Municipal de Contagem, Praça Tancredo Neves, Nº 200, Bairro Camilo Alves, Contagem, Minas Gerais, às 9:00 
horas, realizou-se a 216ª Reunião Ordinária do COMAC de 2017. Compareceram à reunião o Presidente do COMAC, Wagner Donato Rodrigues; Marcos Antônio Botelho 
Niemann; o Assessor Jurídico da SEMAS, Fábio Silva Azevedo; os conselheiros: Luciane Mitraud Carvalho, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano; Renato Ferreira Mafra, representante da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos; Fabiana Aparecida Garcia, representante da Associação Comercial e 
Industrial de Contagem (ACIC); Cecília Rute de Andrade Silva, representante das Entidades Civis criadas com finalidade específica de defesa do Meio Ambiente, com 
atuação no âmbito do Município de Contagem (Instituto Guaicuy); Délzio Santos Almeida, representante dos Sindicatos de Trabalhadores de categorias profissionais 
não liberais, com base territorial no Município de Contagem (SINDISCOM); Henrique Damasio Soares, representante do Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais 
(CIEMG); os servidores da SEMAS: Felipe Fernanda Luísa Costa Ferreira (Técnica); Renato Márcio da Silva, Diretor Geral de Controle Ambiental; Edelize Angelica Gomes e 
Maria José Fonseca (Técnicas); Adelina Ramos Oliveira (Técnica); Wilmara Jéssica G. Diniz (estagiária), e Marise de Cássia Gonçalves (Secretária do COMAC). O Presidente 
deu bom dia a todos e conferiu o quórum e deu início a Reunião, leu toda a pauta e pediu ao Sr. Marcos Botelho para dar continuidade. 1º Ponto de pauta: Aprovação 
da Ata da 215ª Reunião Ordinária do COMAC. A conselheira Luciane leu e sugeriu para retirar da página 22, linha 17 – “apresentação do projeto arquitetônico no caso 
de”, porque ela acha que ficou confuso e também na linha 18 – “aprovado junto ao órgão competente”, ficando assim: a concessão de autorização para movimentação 
de terra, fica condicionado a aprovação de projeto arquitetônico ou a aprovação e registro de loteamento. Na página 23, linha 28 – A conselheira Luciane perguntou se 
nesta Comissão todos do conselho estão ou não? Retirar “se n” ficando assim: A conselheira Luciane perguntou esta Comissão todos do conselho estão ou não?. O Sr. 
Botelho colocou em discussão a ata da 214ª Reunião com as correções, o qual foi aprovada e em relação a ata da 215ª Reunião com as ressalvas da conselheira Luciane, 
o qual foi aprovada.             2º Ponto de pauta: Ronils Comércio de Sucatas Ltda. ME - Julgamento do pedido de Licença de Operação Corretiva. Processo Nº 7421/01-
14. O técnico Felipe deu bom dia a todos e fez a apresentação a empresa Ronils Comércio de Sucatas Ltda., Classe 3, a atividade é o comércio de sucatas ferrosas e não 
ferrosas em geral. A empresa está instalada em Zona de Usos Incômodos (ZUI-1), localizada na bacia hidrográfica do Arrudas. O empreendimento está instalado em 
uma área útil de 3.300 m2, conforme o alvará, o horário de funcionamento é de 08h00min às 17h50min, de segunda a sexta-feira, atualmente, a empresa emprega 10 
(dez) funcionários, foi enquadrada nos códigos F-01-01-6 segundo a DN COPAM 74, por a área útil ser maior 0,2 Ka foi enquadrado no porte médio. Em relação aos 
aspectos ambientais, o empreendimento não gera efluentes atmosféricos, ela esta instalada numa área industrial, os ruídos gerados é proveniente do funcionamento 
dos equipamentos não foi verificado no local algum incomodo na vizinhança. O empreendimento não gera efluentes líquidos industriais diretamente em sua atividade. 
Porém, ocorre o carreamento do óleo através das águas da chuva ou por gravidade, que são direcionados por canaletas a uma caixa separadora de água e óleo, foi uma 
exigência feita por nós e a empresa se adequou, mesmo no momento de crise ela estava comprometida a implantar este mecanismo de mitigação. Os resíduos sólidos 
gerados na fase de operação do empreendimento foram caracterizados pelo empreendedor, sendo basicamente da área administrativa e sanitários, porque ela faz a 
reciclagem. O AVCB atualizado e as condicionantes: - Apresentar programa de controle de pragas e vetores visando uma boa qualidade do ambiente de trabalho e a 
não propagação de doenças. Prazo: 60 dias. - Apresentar Laudo COPASA de liberação das instalações do sistema de esgoto, atualizado. Devido a implantação da caixa 
separadora de água e óleo. A empresa já havia apresentado o laudo da Copasa anterior a implantação da caixa separadora de água e óleo. Prazo: 60 dias. - Apresentar 
Laudo de liberação das obras viárias emitido pela TRANSCON. Prazo: 60 dias. -  Apresentar contrato e/ou comprovante dos receptores das sucatas, bem como licença 
ambiental das empresas receptoras. - Executar a impermeabilização em área permeável conforme layout apresentado e aprovado nesta Secretaria. Enviar fotos para a 
comprovação. Prazo: 180 dias e durante a vigência da licença, eu pedi 2 itens: Armazenar as sucatas contaminadas por óleo e/ou produtos químicos em área específica 
em caçambas dotadas de cobertura, conforme layout que esta área que ele se adequou e tem umas canaletas que vão direcionar caixas separadoras de água e óleo e 
também a questão das sucatas, a destinação das sucatas devem ser comprovadas através de documentos conforme o anexo II. Eu também coloquei uma observação 
que durante a construção ou instalação, os sistemas de impermeabilização e as coberturas devem ser inspecionados quanto a sua uniformidade e possível existência de 
imperfeições (por exemplo: buracos, fendas, manchas ou materiais estranhos). Imediatamente após a instalação da manta, as costuras e juntas devem ser inspecionadas 
para assegurar a ausência de rasgos, furos e bolhas. Da mesma forma deve ser verificada a existência de fendas, canais, buracos, etc., na base sobre a qual foi aplicada 
a manta. Como não é uma área coberta ele vai tem que ter estes cuidados em relação ao carreamento deste óleo. Perguntou alguma dúvida? É o parecer com o 
deferimento. O assessor jurídico Fábio falou que o parecer jurídico acompanha o parecer técnico no sentido das condicionantes e sugeri a concessão da Licença de 
Operação Corretiva com prazo de validade de 6 anos, o empreendedor deve ser advertido que a concessão da licença não desobriga do cumprimento de norma e 
legislação ambientais, naturalmente as condicionantes no seu prazo estipulado e sugiro também o encaminhamento do processo posteriormente para apuração de 
possível infração em razão da operação sem licença no mais acompanho o parecer técnico e sugiro a concessão da Licença de Operação Corretiva. O Sr. Marcos Botelho 
colocou em votação, o qual foi aprovado. 3º Ponto de pauta: Mecanorte Construções e Empreendimentos Ltda. - Julgamento do pedido de Licença Prévia e de 
Instalação. Processo    Nº 03757/2015-03A. A técnica Fernanda deu bom dia a todos e explicou que o parecer foi feito por ela e pela técnica Adelina. O empreendimen-
to fica Avenida General David Sarnoff, nº 4.123, no Bairro Cidade Industrial é uma ZUI na bacia hidrográfica do Arrudas com uma área útil de 7.733,91m², mostrou 
Slides, a atividade a ser licenciada é uma usina de concreto betuminoso usinado a quente, com capacidade produtiva entre 40 a 60 ton./h., com número de funcioná-
rios de 30, horário de funcionamento de 7:00 às 18:00hs., se enquadrando no anexo 5 da Lei Complementar nº. 082/2010 com preparação de massa de concreto e 
argamassa para construção e de acordo com a DN COPAM 74/2004, usina de produção de concreto asfáltico. Sendo assim ela foi classificada como Classe 3 é uma 
atividade que já funcionava em outro endereço, este é um breve histórico do licenciamento, da atividade, que antes funcionava na região do Riacho, em 2004 foi 
emitida a licença prévia, em 2006 a licença de instalação e em 2007 licença de operação para funcionamento e a revalidação da licença foi em 2013. No processo atual 
é exatamente a mesma usina só mudou a localização do terreno que foi protocolado o FCE em 2015 e com a emissão do FOB em março de 2015 e o processo 
formalizado em março de 2015 e foi encaminhado para a análise técnica em maio de 2016 e a nossa vistoria feita em 01 de fevereiro de 2017. A região já conta com o 
abastecimento de esgoto doméstico, mas foi apresentado uma declaração de solicitação por parte da empresa ingresso no PRECEND para tratar dos resíduos da usina. 
Ela não requer movimentação de terra, porque o terreno já se encontra adequado. Foi apresentado o projeto de drenagem apenas o pátio, o restante do terreno já tem 
a drenagem. Não haverá necessidade de supressão de vegetação. A energia elétrica, a região é abastecida pela CEMIG e eles informaram no relatório que vão usar o 
gerador combinado com a energia da concessionária. Foi apresentado o PGRCC geração prevista para 15m³ com resíduos de Classe A, Classe B será coletado pela 
ASMAC e Classe C que será coletado pela empresa Gramadus, mostrou Slides. A equipe técnica é favorável pelo deferimento da LP e LI deste que atendida as condicio-



"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, 17 de julho de 2017 Página 26 de 38 Diário Oficial de Contagem - Edição 4148

nantes propostas que são - Apresentar parecer favorável da COPASA para o ingresso da empresa no PRECEND – Aprovação da Parte A, na ocasião da Licença de 
Operação (LO). - Apresentar as licenças ambientas das empresas receptoras dos resíduos da construção civil, 30 dias antes do início das obras. - Apresentar Laudo de 
Ruído, conforme citado no relatório, na ocasião da Licença de Operação (LO).              O assessor jurídico Fábio falou que o parecer jurídico acompanha o parecer 
técnico, não tem exigências de compensação ambiental. O Sr. Marcos Botelho colocou em votação, a qual foi aprovada. 4º Ponto de pauta: Multitêmpera Tratamento 
Térmico de Metais Ltda. - Julgamento do pedido de Licença de Operação Corretiva. Processo Nº 3574/01-06. A técnica Maria José deu bom dia a todos, falou que o 
processo ela e a técnica Adelize concluíram, fez a apresentação dizendo que é um processo antigo de 2006 foram outros técnicos que analisaram e foi passado para 
elas porque os técnicos não mais se encontram na secretaria. Fizemos uma análise do que já tinha sido feito, os prazos já estavam praticamente vencidos. Este 
empreendimento está localizado no Bairro Vila São Paulo, bem próximo a Cidade Industrial. O empreendimento emprega 22 funcionários, a atividade predominante é o   
tratamento termoquímico de metais e suas ligas, o enquadramento está na DN 74, existe um enquadramento específico para tratamento térmico têmpera, aonde o 
empreendimento ele é caracterizado de pequeno porte, mas médio potencial poluente, isto indica como sendo um empreendimento Classe 3. O que é um processo 
termoquímico da empresa em questão? É um tratamento aonde existe várias etapas. Na Multitêmpera possui as seguinte etapas cementação e tempera que é 
propriamente o tratamento, aonde se introduz carbono na superfície para aumentar a dureza do material que esta sendo tratado. A cementação é um tratamento 
térmico aonde ele aprimora esta dureza e a resistência do material a ser tratado. O revenimento é o reaquecimento, aonde corrige a tenacidade e a dureza do material. 
Depois é feito a têmpera com chama que é um aquecimento, a normalização e o alívio de tensão, são etapas de rotina. No período de 2006 a 2012 foram emitidas 
diversas informações complementares relativas ao processo de licenciamento, estas informações complementares era cobrando a regularização do empreendimento 
quer seja em tratamento de efluentes atmosférico, de efluente líquido e de resíduos sólidos, as pendências surgiram relativas a estas adequações. Foi solicitado 
procedimentos corretivos durante toda a fase, no tocante aos efluentes líquidos, podemos dizer que a empresa antes não contrato, ela lançava no córrego que era 
próximo, ai ela assinou contrato, apresentou os projetos a Copasa, criou uma ETE. A ETE dele comportava 1,53m³ dia e ele gera 70m³ mês, então quer dizer que ele 
tinha que fazer diariamente ele tinha que fazer este tratamento de efluentes para dar conta uma ETE pequena, se ele fizesse este tratamento diário ele daria suporte. O 
projeto foi aprovado pela Copasa temos que respeitar a decisão da Copasa. Efluentes atmosféricos, a atividade de cementação e feito em fornos, fornos geram 
efluentes, tecnicamente, é possível informar que o tratamento térmico e os serviços de decapagem também que ele realiza geram efluentes e névoas químicas que 
necessitam de sistema de captação/exaustão. Ele não tem captação/exaustão para decapagem e nem para os fornos. Ele instalou exautores eólicos que hoje não estão 
funcionando, o dia que eu estive lá não estava funcionando. Agora todo sistema de decapagem e sistema de fornos ele tem que ter o sistema de captação e exaustão, 
o ambiente interno fica muito saturado precisa de um certo controle. Os resíduos sólidos que a atividade gera são lixos comuns, resíduos orgânicos, óleo contaminado, 
resíduos químicos da produção. Área de armazenamento provisório não esta adequada. A situação hoje do empreendimento, neste período todo, ele fez alguns 
procedimentos corretivos. Mas o que detectamos foi isto, o piso esta totalmente danificado, inexiste sistema de captação/tratamento/exaustão dos efluentes atmosféri-
cos, a ETE não encontra funcionando diariamente, os tanques de tratamento bacia de contenção, todos estão danificados, o AVBC está vencido, os exaustores eólicos 
estão danificados e o depósito de resíduo não esta estanque. Apesar que ele avançou em alguma coisa neste tempo 2006 a 2017, o que agente nota é uma deficiência 
em todo o processo produtivo. Mostrou Slides. O setor de decapagem não existe tanque, ele aproveita os depósitos de produtos químicos. Eu senti dificuldade em 
conduzir licenciamento. Prazos legais não existe mais. Então fica tecnicamente inviável a concessão da licença e a concessão de prazo, a minha sugestão foi um indeferi-
mento. O assessor jurídico Fábio falou que o parecer jurídico acompanha o aspecto técnico, não tem como esta relatado no parecer dar uma solução diversa diante 
deste cenário, a questão legal é uma questão que atrai responsabilidade do poder público em caso de danos ambientais. Quando o poder público, o órgão ambiental 
concede uma licença ambiental, ou permite que uma empresa opere sua atividade econômica, ele exige de outra forma a atenção da empresa, que a empresa tenha as 
instrutoras adequadas, o sistema de controle de seus poluentes, o que foi bem analisado pelo setor técnico. Não é infelizmente uma situação de surpresa pelo que a 
técnica Maria José ressaltou, houve diversas reuniões, diversas atas, diversos pedidos de reiterações, de informações complementares e ainda assim não foi atendido ou 
quando foi atendido não foi satisfatório para a concessão da licença. Desta forma acomponho o parecer técnico sugerimos o indeferimento da licença de operação 
corretiva, sugerimos a imediata suspensão das atividades com a apresentação do plano de desativação, apresentação de investigação ambiental preliminar de passivo, 
no mínimo em toda área do empreendimento, com objetivo principal de encontrar evidências, indícios ou fatos que permitam suspeitar da (in)existência de contamina-
ção, encaminhar os autos para a fiscalização para providências em razão dos prazos e informações não prestados, assegurando o contraditório e ampla defesa. Quero 
ressaltar caso venha o indeferimento não é uma situação definitiva, a empresa adequando-se certamente o órgão ambiental considerá mas neste cenário não tem como 
não acompanhar o parecer técnico. O Sr. Marcos Botelho convidou a empresa para exerceu o direito contraditório a auto defesa. O Sr. Eduardo e Edson, proprietários, 
representando a empresa. O Sr. Eduardo falou  que este é um processo que já vem a muito tempo, já tem bastante tempo mesmo, nós pedimos esta fiscalização a 
muito tempo atrás, então de 2002, um processo de 2006, em 2012 não tivemos nenhum suporte, eu falo e provo, as poucas vezes que foram até a empresa, eles 
pediram as correções e fizemos as correções. Nós temos um processo na ETE, onde tem uma coleta de 2 em 2 meses e todo nosso resíduo sólido gerados ele é coletado 
pela empresa Gramadus, nós temos certificado. A nossa ETE funciona mas só que neste dia que aconteceu infelizmente o rapaz, ele passou mal e estava de atestado, o 
rapaz que é responsável. Nós temos uma engenheira química que assina pela empresa a mais de 10 anos. Temos sim, algumas coisas que podem melhorar, pedimos 
este prazo para adequarmos, até porque é uma empresa que tem 22, 23 funcionários, são 23 famílias mais os colaboradores em geral que trabalham lá. São pessoas 
que vivem e pessoas que precisam do seu emprego, então eu acho que vocês deveriam considerar e dar um prazo para gente se adequar de forma necessária que a 
fiscalização possa chegar lá e se surpreender. O Sr. Edson falou que foram feita algumas melhorias lá a muitos anos, algumas coisas solicitadas foram feitas, lógico que 
este momento que agente vive, já não é de hoje, agente tá lutando para sobreviver e pagar as contas em dia, fico pensando que será que os meus concorrentes tem a 
mesma monitoração que eu tenho? Tenho certeza absoluta se forem visitar um ou outro vão achar situações bem piores que a minha, eu pelo menos procurei fazer 
alguma enquanto pude e sem manutenção, isto eu concordo algumas paredes foram quebradas, o exaustor de teto realmente com o tempo ele estragou e não demos 
manutenção, realmente ouve negligência nossa em algumas coisas, mas não falta boa vontade em fazer, porque eu preciso da empresa, meus funcionários precisam e 
se falarem hoje se está viável ficar lá, não está, para mim se encerrasse aquela empresa hoje, seria até um descanso para mim, porque a situação crítica de hoje, isto 
que agente ver, este absurdo, agente luta  todo dia e vê na contra mão só exigências, taxa, imposto, agente está lutando. Eu peço a vocês um voto de confiança, um 
apoio seus de estar indo lá, falar faz isto, isto aqui não dá, se não vai gente, agente acaba acomodando e dando prioridade para outras coisas que não seja o que 
precisaria fazer, é esta a situação, eu tenho família, gostaria de um prazo até para não ficar devendo ninguém, não é esta a minha intenção. Eu queria saber de vocês se 
meus concorrentes também são avaliados da mesma forma que eu. Isto gera custo, muito custo para a empresa e meu concorrente não tendo este custo, é lógico que 
ele tem uma vantagem sobre mim, será que é feito? Obrigada. O Presidente Wagner disse que gostaria de fazer um esclarecimento para os representantes da empresa, 
trabalho de fiscalização e o trabalho técnico da secretaria, ele é feito de forma criteriosa e com muita seriedade, se é do conhecimento dos senhores alguma irregulari-
dade com relação a outras empresas é só fazer denúncia, formalizar que a secretaria vai tomar as providências que forem devidas, o tratamento dispensado aos 
empreendimentos, ele é o mesmo não existe favorecimento e nem desfavorecimento de nenhuma empresa e só para ficar muito claro esta questão. A técnica Maria 
José falou que a ETE não é só feita para o monitoramento, para funcionar no dia do monitoramento, ela tem que funcionar diariamente. O monitoramento é mensal e 
o uso diário. O Sr. Marcos Botelho disse que temos 2 situações: - a proposta de indeferimento apresentada pela secretaria perante o seu corpo técnico e jurídico. - a 
proposta da empresa que pede dilação de prazo para complementação de informações. Alguma questão que os conselheiros gostariam de colocar, dúvidas? O 
conselheiro Délzio (SINDSCOM), gostaria de saber da área jurídica se existe alguma possibilidade de fornecimento de prazo, se existe legalmente a condição que a 
empresa receba o que ela esta pedindo? O assessor jurídico Fábio disse que a análise do processo se findou neste momento. Houve um grande histórico como ressaltei 
de trabalho junto com a empresa. Pelo que vimos na apresentação a empresa tem que está com sua estrutura adequada. Mas o parecer técnico e jurídico esta 
submetido a decisão do conselho, a não ser que o conselho de uma saída diversa, mas por hora o que vimos no processo a sugestão é o indeferimento, a não ser que o 
conselho soberanamente defina de uma outra forma, aí fica a discussão a critério de vocês. O Sr. Marcos Botelho falou que no âmbito da secretaria municipal de meio 
ambiente esgota-se aqui sem concessão de prazos, agora dentro dos princípios que o conselho é soberano nas suas decisões, se o conselho deliberar por dilação de 
prazo, concessão de um outro prazo é perfeitamente possível, juridicamente é perfeitamente possível mas é uma situação excepcional, esgotou-se legalmente qualquer 
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discussão de prazo, hoje a proposta é por um deferimento, mas pelo princípio do contraditório o direito de ampla defesa por parte da empresa, nós estamos colocando 
também em discussão o pedido de dilatação prazo, nós temos que responder todo e qualquer requerimento. Em discussão primeiro a proposta da empresa de dilação 
de prazos. A técnica Maria José falou que o empresário disse que sempre fez o que a secretaria solicitou, não cabe a secretaria solicitar, ele tem que  apresentar medidas 
pela consultoria dele e agente aprovar ou não. Agora ele esta pedindo um tempo para corrigir, agora esta correção não cabe a nós técnicos corrigir a irregularidade, 
apresentação de medidas corretivas tem que ser apresentada pela empresa e agente analisar, aprovar ou não. O Sr. Marcos Botelho deu a palavra para a empresa, o Sr. 
Eduardo falou igual a técnica disse a empresa vai fazer todas as correções e apresentar a ela, estamos disposto a fazer todas as correções, tudo que for preciso para 
conseguir se adequar e apresentar a técnica. Conforme os laudos anteriores e as solicitações. O Sr. Edson falou que ele precisa deste prazo, porque hoje se vocês 
falarem não pode funcionar mais, se eu fechar a porta, eu não tenho condições nem de pagar o básico para os meus funcionários, peço a vocês um voto de confiança. 
O Sr. Eduardo falou que sugeri um prazo de 120 dias a 180 dias. O Sr. Marcos Botelho colocou em discussão da concessão de prazos. O conselheiro Renato disse que o 
que mais preocupa em relação à empresa é que vocês estão desde 2006 e nos 2(dois) anos que estou no conselho, vou ser bem sincero, talvez seja o pior caso que nós 
temos aqui, mais descumprimento de condicionantes, uma coisa que para mim pessoalmente pega muito a percepção da intenção da empresa em preservar o meio 
ambiente, as vezes as condicionantes são pesadas são difíceis, mas agente ver que tem empresas que voltam só com uma condicionante faltando porque o prazo não 
era próprio dele, era próprio da Transcon, próprio da Copasa que não estava nas mãos deles, mas os prazos estiveram nas mãos dos senhores e eu vou me apegar numa 
frase que o senhor falou que se não for apertado agente acaba esquecendo, então nunca foi o mote deste conselho acabar com empregos, acabar com empresas, alias 
isto não aconteceu nos 2(dois) anos que estou aqui, não me lembro de ter feito uma votação neste sentido. Mas me preocupa bastante o desinteresse demonstrado 
durante este processo na resolução dos problemas, eu gostaria de pontuar isto. O Sr. Marcos Botelho colocou em discussão a dilação de prazo, o qual foi rejeitado o 
pedido de dilação de prazo. Colocou em discussão a proposta de indeferimento relatados nos pareceres técnico e jurídico, o qual foi indeferido a licença. 5º Ponto de 
pauta: Faria Revendedora de Combustíveis Ltda. - Julgamento do pedido de Revalidação de Licença de Operação. Processo Nº 9026/01-16. A técnica Fernanda fez a 
apresentação no lugar do técnico Pedro Cavalcanti que se encontra de férias. Leu a conclusão final: Segundo avaliação da documentação apresentada no processo 
administrativo nº 9026/01-16, para Faria Revendedora de Combustíveis Ltda. (04.373.546/0001-49), conclui-se que os impactos ambientais a serem gerados pela 
atividade do empreendimento serão minimizados de forma satisfatória. Cabe esclarecer que a Secretaria de Meio Ambiente de Contagem não possui responsabilidade 
sobre os projetos de sistemas de controle ambiental liberados para implantação, sendo a execução, operação e comprovação de eficiência desses de inteira responsabi-
lidade da própria empresa e seu projetista. Esse parecer sugere a concessão da revalidação da Licença de Operação Corretiva requerida pelo empreendimento Faria 
Revendedora de Combustíveis Ltda., localizado no Bairro Cincão, no município de Contagem, na Avenida Helena de Vasconcelos Costa, 4514, condicionada ao 
cumprimento dos itens relacionados nos Anexos I – Condicionantes, com validade de 8 (oito) anos, e ouvida a Assessoria Jurídica. Leu as condicionantes: Apresentar 
assinatura definitiva do contrato com a COPASA. Prazo: 120 dias após a concessão da licença. Realizar novas sondagens e instalar poços de monitoramento para 
delimitar e monitorar as plumas de compostos derivados de petróleo detectadas no poço de monitoramento PM-03. Prazo: 90 dias após a concessão da licença. 
Realizar monitoramento da água subterrânea apresentando os relatórios elaborados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Prazo: Anualmente. Manter Auto de 
Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB Atualizado. Prazo: Durante o período de vigência da licença. Apresentar certificado atualizado de posto revendedor emitido 
pela ANP – Agência Nacional de Petróleo. Prazo: 90 dias após a concessão da licença. Realizar laudo de estanqueidade do SASC. Prazo: A cada 60 meses, devendo o 
próximo ser realizado em até 30 dias a partir da concessão da licença. Executar o Automonitoramento dos resíduos sólidos conforme modelo constante no ANEXO II. 
Manter os comprovantes de recolhimento de resíduos no empreendimento para eventuais fiscalizações. Prazo: Semestralmente, durante o período de vigência da 
licença. O assessor jurídico Fábio falou que o parecer jurídico acompanha o parecer técnico, é um empreendimento que requereu a revalidação em observância ao prazo 
de 120 dias, é uma empresa regular, sugerimos a concessão da revalidação pelo prazo de 6(seis) anos. O Sr. Marcos Botelho colocou em discussão, o qual foi aprovado. 
6º Ponto de pauta:  Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes de Contagem – ConParq: Autorização de supressão e definição da compensação ambiental: *Minas 
Incorporadora Ltda. – Supressão de 01 indivíduo arbóreo da espécie caviúna (Dalbergia nigra). Requerimento Interno Nº 30646. A fundação não estava presente. O Sr. 
Marcos Botelho leu o pedido formulado por Minas Incorporadora Ltda., supressão de um indivíduo arbóreo de espécie caviúna, requerimento interno: 30646, o parecer 
foi em análise os indivíduos arbóreas existentes na área são passíveis de supressão desde que atendidas às seguintes condicionantes: - apresentação do alvará a ser 
emitido pela secretaria municipal de desenvolvimento urbano na forma do artigo 40 do Decreto Municipal 984/2016 e artigo 12. - anuência prévia deste conselho e a 
compensação ambiental a ser definida por esta Fundação, CONPARQ, respaldada no Decreto Municipal 1.030/2008. Perguntou se alguém quer fazer algum questiona-
mento? Aprovado com votos contrários do conselheiro Délzio (SINDSCOM) e a conselheira Cecília (Guaicuy).  7º Ponto de pauta: Constituição da Comissão de Eleição 
do COMAC para mandato de 2017 / 2019. O assessor jurídico falou que sugere fazer uma inversão, colocar a apreciação agora como apreciação da deliberação Ad 
Referendum desta comissão, porque no mês de abril quando constituímos o edital da eleição do COMAC, nós elaboramos também o edital dos prazos, prazo de 
chamamento, prazo da habilitação, prazo das impugnações. Nós cronometramos para a última sessão constituirmos naquela data comissão, porque teríamos a partir 
daquela data um prazo de 30 dias para constituir esta comissão e analisar todas as inscrições apresentadas, como não teve, o prazo estava fluindo, aí a saída foi o 
secretário como presidente do conselho fazer esta comissão Ad Referendum, aí foi feito a deliberação Ad Referendum Nº 2, ela foi publicado no diário oficial de 
24/05/2017, ela nomeou 3 membros para compor esta comissão e delimitou objeto que seria avaliar a representatividade das instituições inscritas, quais foram estes 2 
membros – Fábio da Silva Azevedo, como presidente da comissão, Marcos Botelho e Rodrigo Reis Roland, Rodrigo Reis ele é suplente do conselho representando a 
secretaria de desenvolvimento econômico. Ela não poderia estar composto por entidades que está concorrendo. Foi feita esta comissão, nós fizemos a avaliação, 
reunimos, tem o relatório da comissão que também foi publicado no diário oficial, está fixado na sede da secretaria. Ela habilitou todas as entidades inscritas com 
exceção de 2(duas) que não obtiveram êxito em demonstrar a sua atividade conforme no estatuto com o objeto do COMAC que foram elas: Associação Rede Solidária 
de Contagem e Associação Cultural Minas Reciclart. As entidades habilitadas: -Entidades civis com finalidade específica de defesa do meio ambiente: Instituto Guaicuy 
(SOS Rio da Velhas), Movimento Conviverde, NIC – Núcleo de Incentivo a Cidadania, Aprovargem - Associação de Proteção e Defesa das Águas de Vargem das Flores, 
-Entidades registradas como Sindicatos de Trabalhadores de Categorias profissionais não liberais, com sede no Município de Contagem: entidades habilitadas: Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas Mecânicas e de Material Elétrico de Belo Horizonte, Contagem e Região e Sindicato dos Servidores Públicos de Contagem, 
entidades habilitadas na categoria -Associações civis representantes dos moradores de Contagem, Associação Comunitária do Bairro Três Barras, Associação dos 
Moradores dos Bairros Estância Imperial do Madeira, Associação Comunitária do Riacho e Jardim Vera Cruz e Associação Comunitária do Bairro Bela Vista. A sugestão é 
que seja colocado o ponto do edital como apreciação do Ad Referendum realizado em razão dos prazos que estão exíguos no edital. Está correndo agora o prazo para  
impugnação desta ata logo em seguida já é o chamamento para a eleição, se não me engano no mês de julho para em agosto as chapas eleitas tomarem posse. O Sr. 
Marcos Botelho falou que quando confirmar os membros da nova formação do conselho, todas as entidades serão confirmadas, aí as entidades terão que confirmar os 
nomes ou fazer as substituições dentro da autonomia que cada entidade tem. Perguntou se alguém queria fazer questionamento, observações. A conselheira 
Cecília(Guaicuy) perguntou como foi feita esta comissão? Porque ficou surpresa é uma pessoa que não participa. Eu sou da comissão do Comitê do Velhas e da 
Comissão do São Francisco, as pessoas teriam que saber o que estão fazendo, eu acho que esta pessoa que você colocou e uma pessoa que não participa, fiquei 
surpresa com isto. O assessor jurídico Fábio falou que o edital não traz regras de composição, pelo regimento compete ao presidente e o presidente escolheu estas 
pessoas observando as regras de impedimento, escolhendo os servidores que teoricamente não estariam impedidos, a principio ele foi escolhido porque ele é suplente 
da secretaria de desenvolvimento econômico. O conselheiro Délzio(Sindscom) falou que gostaria de sugerir aos demais conselheiros presentes que substituíssem o 
nome deste rapaz do desenvolvimento econômico por uma das             2 entidades que já tenham assento o Sr. Henrique ou Sra. Fabiana. O Sr. Marcos Botelho falou 
que gostaria muito mas tem a preocupação por ter interesse no processo eleitoral. Agente acha melhor, mais seguro o processo eleitoral que os conselheiros, aí as 
entidades são conselheiras, não participem desta comissão eleitoral para ficar mais garantido o processo de impessoalidade. Qualquer pessoa inclusive os atuais 
conselheiros podem acompanhar o processo é livre. Fez um encaminhamento o conselho sugeri ainda, por indicação ainda que as entidades acompanhem todo o 
processo de eleição. O processo eleitoral está disponível para consulta para qualquer cidadão, qualquer pessoa mas especificamente para as pessoas aqui designadas 
por este conselho, se o conselho ratifica para acompanhar todo o processo eleitoral. Colocou em discussão a manifestação do setor jurídico em relação a constituição 
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da comissão de eleição do COMAC com aprovação desta nova composição com as observações do conselheiro Délzio em relação ao critério de acompanhamento. O 
qual foi aprovado. 8º Ponto de pauta: Assuntos Gerais pertinentes ao COMAC. O conselheiro Délzio perguntou a respeito do pedido que foi feito anteriormente com 
relação a pedreira Martins Lanna, PCR pedimos que fizessem um levantamento destas empresas, colocasse ao conhecimento dos conselheiros, agente ver a renovação 
de licença, em que pé que esta junto ao estado, como esta aquela cava, temos notícia que já chegou no fundo da cava, já esta minando água, este processo de 
retirada. Agente acredita que a comunidade do entorno destas 2 pedreiras estão sofrendo um impacto muito grande. Quando da liberação da licença na época, a 
empresa Martins Lanna na área da Chácaras Del Rei, ela tinha um problema muito grave de poluição atmosférica e sonora pelo trabalho de moagem a noite, ela 
chegou até a minimizar estas moagens em certos horários e também quanto a utilização das explosões, implosão que é feita. Com está isto no dia de hoje?. O Sr. 
Marcos Botelho respondeu que não deu tempo de ficar pronto o relatório para esta seção mas para a próxima seção certamente já esta pronto. Deve seguir hoje ou 
amanhã para o desenvolvimento urbano também se manifestar, tem questão que é da competência de lá, tem questão que é da competência do meio ambiente para 
as autorizações, porque as licenças das pedreiras são de classe 5 e ai tem as questões da SEMAD. A princípio que tenho a informar a este conselho que as licenças ainda 
estão válidas na SEMAD. A discussão, a informação é esgotamento das atividades no local que ainda não temos uma resposta da SEMAD. A conselheira Cecilia 
perguntou como ficou uma resposta a respeito da Oxigás e dos correios, onde houve uma movimentação de terra muito grande, é também como esta a situação da 
Trilha do Parque Ecológico do Eldorado? A conselheira Luciane falou que quer tocar no assunto da VH, tive a informação que está funcionando a noite, queimando sem 
nenhuma condição da última reunião, tive 3 vezes informação que estão funcionando a noite, eles aproveitam acham que não vai ter a fiscalização noturna e aí esta 
operando lá, fui informada pelos moradores da região. Quero também assim como a Oxigás operam em matérias semelhantes, eu também quero saber a respeito da 
VH. O Sr. Marcos Botelho respondeu que a Oxigás era classe 3, estava no âmbito da SEMAD, os autos já se encontram na secretaria, esta a cargo da técnica Edelize que 
esta fazendo uma análise para a revalidação da empresa, não tenho ainda um posicionamento, na próxima reunião do conselho vamos dar um posicionamento. Em 
relação a VH ela hoje é Pratho a empresa que assumiu as atividades no local nos informa o seguinte, a Pratho é uma empresa de Juiz de Fora, esta utilizando o local 
para transbordo apenas para os caminhões que estão seguinte para Juiz de Fora, a operação estaria sendo mesmo depois das 17:00hs. imagino que estão passando 
para noite. Nós já demos inclusive um indeferimento para Pratho, verificamos que estão atuando sem alvará de localização e funcionamento, comunicamos ao setor de 
posturas para a interdição no local, encaminhamos os laudos para Superintendência do Cinco, que é o órgão competente para tomada de providências por ser área do 
Cinco. Estamos esperando uma posição do secretário de desenvolvimento econômico, Rene Vilela para fazer a operação de interdição em conjunto com a fiscalização 
de posturas, a questão agora é atividade funcionando irregular, sem as devidas licenças, já foi comunicado para o secretário de desenvolvimento urbano, Garbazza que 
é responsável pelas atividades sem alvará de localização e funcionamento. A licença ambiental tanto da Pratho como da VH é de competência do estado, agente já 
remeteu à SEMAD o pedido de cancelamento da licença que ainda esta válida então a SEMAD fez uma fiscalização no local e para nosso descontentamento, invés deles 
fazerem a cassação da licença, apenas fizeram pedido de informações complementares. Mas por falta de alvará a secretaria de desenvolvimento urbano tem condições 
de fazer interdição, só estamos aguardando este parecer do Cinco. A conselheira Luciane falou que foi informado que é transbordo, me parece que é queima. O 
Presidente Wagner, esclareceu a conselheira Cecília, que deve dar entrada amanhã na Câmara, o projeto de lei de reforma administrativa, a partir do momento que a 
reforma for aprova, a gerencia dos parques da cidade passa a ser atribuição da secretaria do meio ambiente, aí sendo atribuição nossa, agente vai poder estar 
executando o projeto da trilha. O conselheiro Renato falou que quer fazer um tema, na verdade são 2 temas a respeito da 1030, que analisando mais friamente eu não 
achei solução, 1- é o que nós tratamos na reunião passada que não teve quórum é com  relação a valorização financeira das mudas, temos um decreto lá que nós da 
uma tabela, basicamente uma supressão para 10 mudas e aí nós temos algumas variantes e este mesmo decreto nos permite transformar esta compensação ambiental 
não só em provimento de mudas mas em cercamento de área, em educação ambiental, porém não conseguimos de forma direta fazer esta transformação dos valores, 
eu não dei quanto vale uma muda? O decreto não fala isto. Então adotou-se a longo tempo uma valorização de 30 reais que eu procurei dentro da conparq e meio 
ambiente e ninguém teve uma resposta. Então estou trazendo para os senhores para analise, 3 planilhas que são planilhas utilizadas no âmbito público e assinadas 
SETOP e SUDECAP, que trata de valores das mudas, para ver se agente consegue incluir na 1030 algo que tenha lastro, para as próximas execuções de valores estarmos 
trabalhando com algo que seja dentro da oficialidade. Ainda com relação a 1030, não sei qual a nossa possibilidade de transformação de alguns quesitos dele, mas eu 
me deparei com uma situação esta semana que achei um pouco estranho, porque a 1030 não permite que um cidadão de forma nenhuma faça poda em uma cerca 
viva, cerca viva não é árvore, cerca viva é um elemento paisagístico e se ela estiver do lado de fora do muro, o cidadão tem que fazer um requerimento, um técnico da 
conparq tem que ir ao local, dar a anuência e nós temos que fazer a poda da cerca viva, nós estamos gerando um custo para o município que é desnecessário. Então 
gostaria de ver a possibilidade também na questão de cercas vivas poderia ser subtraído da 1030, lógico com metodologia, espécie que podem ser feita esta poda sem 
anuência do conparq, sem a nossa necessidade do município de estar desprendendo recursos para isto. E por último gostaria mais uma vez de solicitar informações 
sobre as aprovações que tivemos no ano passado, de recursos de compensações financeiras com relação a MRV, Bll LOG e mais algumas, gostaria de saber a situação 
em que estão e se possível, trazer para a próxima reunião. Aquelas compensações que foram aprovadas no COMAC, inclusive na gestão passada, saber o encaminha-
mento delas, porque daquelas grandes nós executamos apenas 1(uma). O Sr. Marcos Botelho falou que  em relação as compensações financeiras aprovadas no âmbito 
do RIU, nós vamos solicitar especificamente como anda, mas eu acredito que o relatório da BII LOG, por exemplo não está consolidado com as medidas compensatórias 
ainda não foram ratificadas pela comissão. Então na próxima reunião agente traz um relatório específico sobre o cumprimento de medidas compensatórias pelo 
conparq. Em relação a proposta do conselheiro, o Prefeito determinou uma revisão em toda a legislação que trata de medidas medicadoras e compensatórias, uma 
comissão foi formado no âmbito do COEMP, tivemos uma reunião na sexta-feira no desenvolvimento urbano com representantes da Transcon, meio ambiente para 
fazer um rascunho de uma nova legislação que trata de medidas compensatórias                          para transformá-la em medidas compensatórias unificadas de modo 
que o empreendedor possa conhecer numa única legislação, quais são estas medidas compensatórias, quais são os parâmetros     e a destinação já imediata para cada 
fundo correspondente. Vou agregar esta sua contribuição que passa a ser também contribuição do conselho para esta comissão que vai fazer esta revisão. Em relação a 
questão de cerca viva, a questão de poda em cerca viva, quando você vai no conceito da 1030, com relação a especies arbóreas, agente percebe que o conceito está 
bem amplo, de modo que qualquer supressão de especie arbórea dentro daquele conceito é um parâmetro muito amplo para agente fazer esta discussão especifica, 
então nós vamos precisar discutir inclusive a revisão dos conceitos por mais que definir o conceito de especie arbórea, eu entenda pessoalmente, vão ser competência, 
nesse assunto local para ser discutido tanto no âmbito do decreto, quanto no âmbito de legislação municipal. Também esta sendo objeto de revisão em função de que 
toda legislação sobre medidas compensatórias estão em discussão, o que a ideia é antes de tudo é eliminar conceitos de que não é de competência municipal. Só para 
colocar aqui uma questão para os senhores, os conceitos que são apresentados por órgãos federais sobre especies arbóreas, inclusive aquelas que não são consideradas 
para efeito de medidas compensatórias tem posicionamento diferentes na legislação  federal do que da nossa legislação municipal. Então talvez, aí no momento 
oportuno este conselho deva tomar entendimento se os conceitos devem ser tratados por legislação municipal ou simplesmente agente adota conceitos da legislação 
federal, que eu acho mais adequado, mais isto é no momento oportuno, quando a revisão da legislação chegar neste conselho. Colocou a palavra aberta. O conselheiro 
Délzio (SINDSCON) falou que gostaria de pedir aos senhores da secretaria de meio ambiente, do jurídico até mesmo os conselheiros aqui presentes com relação a 
revisão do decreto 11.292, é um decreto que aplica penalidades da lei 3789. A fiscalização hoje tem uma dificuldade muito grande em enquadrar o infrator visto que 
algumas coisas não estão descritas neste decreto, então eu gostaria de pedir a atenção de vocês, para que agente pudesse fazer uma comissão e sentar com pessoas 
que tivesse conhecimento da legislação com parte da fiscalização que também esta nas ruas autuando para que agente pudesse adequar o máximo possível, aproximar 
aquele decreto às condições que acontece nas ruas. Por exemplo hoje não temos nada que fale de resíduos sólidos, acaba temos que fazer uma autuação por 
aproximação. Um infrator se tiver um departamento jurídico, ele desqualifica o trabalho da gente. Então gostaria que os gestores da secretaria de meio ambiente 
pudesse ver isto com a maior urgência possível para que agente pudesse continuar fazendo o trabalho de fiscalização nas ruas. O Sr. Marcos Botelho respondeu que em 
relação a geração de resíduos sólidos, a lei complementar 178, ela trata muito genericamente, ela é omissa mesmo conselheiro, e João Batista da nossa secretaria junto 
com João Bahia da limpeza pública formaram uma comissão que estão revendo esta legislação especifica sobre geração de resíduos, dali vai sair uma pulsão mais clara 
com relação a queima destes resíduos inclusive. Em relação a revisão da lei 3789, o governo definiu o seguinte, vamos rever toda a legislação, mas nós temos que partir 
da mãe de todas elas, que é o Plano Diretor. O Plano Diretor esta sendo revisto, nossa expectativa é no dia 20 de dezembro ter esta legislação consolidada. O Plano 
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Diretor que esta sendo discutido ele traz uma novidade a primeira vez termo de referencia parte de princípios ambientais, isto significa que o próprio escopo da lei hoje 
o plano diretor, hoje lei complementar 33 apenas tem uma seção de diretrizes ambientais, próximo plano diretor, teremos mais temas ambientais sem discutir escopo 
da lei. Então o que vai ser tratado pela nova 3789 vai estar bem mais moderno, considerando que a lei do plano diretor vai ser mais específica. Então o cronograma é 
aprovar o plano diretor e concomitantemente além do uso e ocupação do solo será revista, se tratara também do código de posturas e da lei de politica ambiental que 
deixa de ser uma lei ordinária e passa a ser uma lei complementar como é o código de posturas hoje. É como dizer um código ambiental municipal. O assessor jurídico 
Fábio falou com a eminente da SEMAD nos passando a Classe 5 e 6, atualmente nós vamos ter que rever inclusive para adequar as sansões aos postos de empreendi-
mento. A conselheira Luciane falou         Sr. Marcos Botelho, o Sr. me permite discordar com o que o Sr. acabou de dizer com relação ao plano diretor atual do 
município, eu duvido que no Brasil tenham muitos planos com as questões ambientais tão presentes como a lei complementar 33. Então desculpe, eu discordo 
absolutamente disto, acho que a lei complementar 33 que foi feita com processo participativo, com conferência de política urbana tenha esta conotação, ao contrário 
acho que ela tem muita preocupação ambiental, não apenas no capítulo de diretrizes ambientais, mas em todo corpo da lei, você percebe uma preocupação ambiental 
muito forte especialmente com a bacia vargem das flores. Então meu posicionamento eu não poderia ouvir sem manifestar o meu posicionamento como técnica da 
secretaria de desenvolvimento urbano. A conselheira Cecília falou que também conhece o plano diretor principalmente porque em 2 gestões eu fui delegada, eu discuti 
muito o plano diretor, já gostaria de saber que eu quero ver isto antes, porque me parece que não vai ter pré conferências, não sei, porque quando o plano diretor 
contagem foram feitas 2 vezes, ele foi discutido com a população que é o ideal, não como foi feita agora, então eu me preocupo muito com a situação porque está 
muito bem segurado as questões ambientais, principalmente a vargem das flores. A questão da vargem das flores, nós moradores de contagem é de suma importância, 
e eu como ambientalista e também que cuido das águas, muito mais. Então eu gostaria de ver isto bem antes de ser encaminhado, porque a revisão tinha que ter sido 
feito antes que ela foi em 2006, o plano diretor que esta é o 033, que houve algumas emendas, interesse próprio da câmara. Então eu gostaria de ver, porque eu tenho 
grande interesse ambiental em Contagem. O Sr. Marcos Botelho falou que respeita o posicionamento da Luciane, eu acho que o plano diretor, sim, realmente se trata 
de meio ambiente, foi uma inovação 2006, os planos diretores anteriores a 2006 realmente não colocava nada de meio ambiente, nós avançamos muito no primeiro 
plano diretor quanto as regras do estatuto da cidade, quanto ao conteúdo ambiental, mas quando o novo plano diretor estiver pronto, nós vamos surpreender e ver 
que o conteúdo meio ambiente estará muito mais consolidado nesta nova legislação. Em relação ao questionamento de que não houve pre conferência, houve já pré 
conferências, isto não significa que não teremos conferências e audiências públicas em tempo oportuno. Por enquanto o termo de referência não é o como é apenas 
um termo de referência do plano já esta disponível para qualquer cidadão acessar no portal da prefeitura na aba plano diretor dentro da página do meio ambiente e 
também qualquer pessoa pode ir a secretaria e acessar o arquivo. É apenas um termo de referência, nós teremos diversas outras etapas até a consolidação da legislação 
que será enviada para a câmara em tempo oportuno e a câmara chamando as audiências públicas também em tempo oportuno. A conselheira Cecília convidou a todos 
os conselheiros que no dia 24 estarão revitalizando uma nascente, inclusive uma nascente muito importante que é a nascente do Córrego do Arroz, estamos fazendo 
um bom trabalho na nascente e convido a todos 9:00hs. da manhã, na Rua A, no Eldorado. O conselheiro Délzio parabenizou a todos os gestores do meio ambiente 
pelo empenho que estão tendo nestas modificações, vejo em vocês uma nova visão para a esta legislação, dos novos dispositivos legais que estão sendo criados porque 
antigamente não tinha nada disto, parabéns. O Presidente Wagner falou que complementando o que o Sr. Marcos Botelho informou em relação ao plano diretor e uma 
intenção especial a você Cecília, as regionais sobre a coordenação do meio ambiente e do desenvolvimento urbano realizaram as pré conferências e foram mais de 900 
pessoas, participando de propostas iniciais que são da comunidade, da sociedade apenas isto, a partir de agora nós teremos vários seminários e quem vai organizar 
estes seminários e o COMPUR que pela legislação federal, estatuto das cidades é o órgão responsável por todo o rito de formatação da organização da conferência que 
delibera, posteriormente vai projeto de lei para a câmara e a câmara ainda vai promover as audiências públicas. A partir de agora o COMPUR chamando seminários, 
todos os técnicos da prefeitura serão convidados a dar as suas contribuições no que diz respeito as questões técnicas e nós vamos ter seminários também específicos 
para que a sociedade civil, para que os órgãos representativos da comunidade também possam apresentar as suas contribuições. A intenção é fazer um plano diretor, 
revisão de plano diretor com máximo de transparência, com máxima de participação popular, mas lógico sem deixar de considerar as questões técnicas, que ela é 
fundamental para que agente possa estar elaborando um plano de desenvolvimento sustentável para toda cidade, para vargem das flores, que necessita de um cuidado 
todo especial e para o resto da cidade, que os problemas não estão só na vargem das flores e só a título de complementação, eu enquanto secretário participei de uma 
audiência pública na assembleia com a presença de 5 deputados que fazem parte da comissão de meio ambiente, e aí eu pude prestar os esclarecimentos com relação 
ao processo de revisão do plano diretor e já participamos também de 2 reuniões com a agência metropolitana, porque esta sendo discutido o PDDI no macro 
zoneamento para toda a região metropolitana e nós estamos fazendo todos os alinhamentos necessários com a agência metropolitana para que a revisão do nosso 
plano diretor não fique em choque com o que está sendo discutido a nível metropolitano. Estamos buscando fazer um trabalho muito sério, muito criterioso, estamos 
envolvendo o máximo possível de pessoas, de entidades, o nosso corpo técnico para que agente consiga fazer o melhor para a cidade. Quero agradecer os elogios do 
conselheiro Délzio e agente também parabeniza o empenho e a contribuição de toda a equipe da secretaria de meio ambiente, do desenvolvimento urbano. A 
conselheira Luciane falou só um esclarecimento o corpo técnico não está participando deste processo. O Presidente Wagner falou que acabou de explicar agora que as 
pré conferências foram para colher sugestões das pessoas, foram sugestões, tem um caderno de propostas da comunidade, o corpo técnico da prefeitura não só do 
meio ambiente, porque o plano diretor vai discutir várias politicas públicas. Todos serão convidados agora a apresentar as suas sugestões e análise técnicas para que 
isto faça parte da elaboração do projeto de lei. E estamos fazendo isto num alinhamento com a agência metropolitana, alinhados com o IEF que é responsável pelo 
plano de manejo da vargem das flores. Vou repetir a partir de agora nós vamos ter 2 tipos de seminários. Seminários para a população, inclusive com capacitação para 
que pessoas da população possam ter um entendimento da questão técnica, não o entendimento completo mas ter condições de estar entendendo todo o processo e 
nós teremos também encontros de técnicos de todas as prefeituras para que eles possam apresentar as suas contribuições. Em primeiro momento das pré conferências 
foram consultas popular, trabalhos técnicos começa agora e quem vai coordenar é o COMPUR. Não tendo mais nada a tratar o Presidente Wagner encerrou a reunião.

O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Wagner Donato Rodrigues, torna público e faz saber que foram concedidas as seguintes Licenças Ambien-
tais:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E SUSTENTABILIDADE - autorização ambiental de operação (aao) nº 790/2014 (2ª VIA)
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e Re-
solução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento JPL Foods Indústria Distribuição Importação, Exportação de Gêneros Alimentícios e Miudezas Ltda., CNPJ: 
Nº 05.807.394/0001-08, localizado na Rua Onze, Nº 157 – Galpão 167, Bairro Kennedy 1ª Seção, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade, autorização ambiental de operação, para exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista de bebidas; comércio atacadista de bebidas não 
especificadas anteriormente; lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines; comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene 
pessoal, comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não es-
pecificados anteriormente; comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines; comércio varejista 
de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; comércio atacadista de embalagens; comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças 
e legumes frescos; comércio varejista de artigos de armarinho; comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de 
fracionamento e acondicionamento associada; comércio atacadista de alimentos para animais; comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais 
de estimação; comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 
com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis; comércio atacadista 
especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos 
nº4639-7/01.00; 4635-4/99.00; 4729-6/99.00; 4723-7/00; 4646-0.02, 47.13-0-02; 47.72-5-00; 46.86-9-02; 46.33-8-01; 47.55.5-02; 46.32-0-03; 46.23-1-09; 47.89-0-04; 
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47.59-8-99; 46.39-7-02; 52.11-7-99; 46.37-1-99, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 10812/2013-03A, em conformidade com as normas ambientais 
vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 05/08/2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E SUSTENTABILIDADE - autorização ambiental de operação (aao) nº 106/17
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Churrascaria Peixe Vivo Ltda. - ME, CNPJ: Nº 38.617.312/0001-11, localizado na Avenida Lisboa,   Nº 
321, Bairro Santa Cruz, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a autorização ambiental de operação, para 
exercer atividade de restaurantes e similares, bar e danceteria com música mecânica e ao vivo, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob 
o código nº 56.11-2-01; respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 03A.21080/2010, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da 
Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 19/04/2021. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E SUSTENTABILIDADE - autorização ambiental de operação (aao) nº 180/17
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e Re-
solução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Drogaria e Perfumaria Ultrabig Ltda – EPP , CNPJ: Nº 23.523.787/0001-71, localizado na Av. João César de 
Oliveira, Nº 1314, loja 001, Bairro Eldorado, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a autorização ambiental 
de operação, para exercer atividade de comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; Comércio varejista de suvenires, bijuterias e arte-
sanatos; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de 
produtos alimentícios em geral ou especializados em produtos alimentícios não especificados anteriormente, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janei-
ro de 2010 sob o código nº 4771-7/01.00;4789-0/01.00;4772-5/00.00;4763-6/01.00;4729-6/99.00; respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 23547/2015-
03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 23/05/2021. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E SUSTENTABILIDADE - autorização ambiental de operação (aao) nº 199/17
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Licenciar Consultoria Ambiental Ltda – ME, CNPJ: Nº 22.068.124/0001-41, localizado na Rua Geraldo 
Magela Belém, Nº 40, loja 02, Bairro Camilo Alves, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a autorização 
ambiental de operação, para exercer outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente; outras atividades de serviços prestados prin-
cipalmente às empresas não especificadas anteriormente; Atividades paisagísticas; Treinamento em desenvolvimento profissionais e gerencial; Serviços de cartografia, 
topografia e geodésia, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 7490-1/99.00; 8299-7/99.00; 8130-3/00.00; 8599-6/04.00; 
7119-7/01.00; respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 05623/2015-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 
04(quatro) anos, com vencimento em 29/05/2021.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E SUSTENTABILIDADE - autorização ambiental de operação (aao) nº 201/17
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Dias Rates Pulsação Acqua Fitness Ltda – ME, CNPJ: Nº 13.540.354/0001-70, localizado na Rua Guaxupe, 
Nº 135, Bairro São Caetano, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a autorização ambiental de operação, 
para exercer atividades de condicionamento físico; Ensino de dança, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 93.13-1-
00; 85.92.9.01; respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 06406/2013-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 
04(quatro) anos, com vencimento em 29/05/2021. 
CERTIFICADO LS Nº141/17 - LICENÇA AMBIENTAL SUMÁRIA
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Contagem, no uso de suas atribuições e com base no artigo 6º, inciso II da Lei Municipal Nº 3.789 de 
23/12/03, e tendo em vista o previsto pelas Deliberações Normativas     Nº 01/00 e Nº 08/04 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC, concede 
à empresa Turbo Brasil Serviços em Turbinas Ltda., CNPJ: 02.962.068/0001-87, Classe 1, localizada na Rua Continental, Nº 360,   Bairro Cincão, Contagem – MG, Licença 
Sumária, com validade até 25 de junho de 2025, para exercer as atividades de comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; comércio 
a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; serviços 
de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores. Enquadramento no anexo Único da DN 74/2004 do COPAM: B-08-07-9. Processo Administrativo Nº 
7492/01-14 – 02195/2014-03A.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E SUSTENTABILIDADE - autorização ambiental de operação (aao) nº 577/2015 (2ª VIA)
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e Reso-
lução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Demox Comércio e Distribuição de Oxigênio Ltda. - EPP, CNPJ: Nº 06.192.888/0001-98, localizado na Avenida 
Juscelino Kubitschek, Nº 403, Bairro Industrial, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, autorização ambiental 
de operação, para exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 
de janeiro de 2010 sob o código nº 4789-0/99.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 15619/2013-03A, em conformidade com as normas ambien-
tais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 23/05/2021.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E SUSTENTABILIDADE - autorização ambiental de operação (aao) nº 157/17
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento A Geradora Aluguel de Máquinas S.A., CNPJ: Nº 33.845.322/0002-71, localizado na Rua Gardênia, Nº 
420, Bairro Chácara Boa Vista, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a autorização ambiental de operação, 
para exercer atividade de aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; manutenção e reparação 
de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o 
código nº 7739-0/99.00; 3314-7/99.00; respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 11976/2014-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. 
Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 17/05/2021. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E SUSTENTABILIDADE - autorização ambiental de operação (aao) nº 130/17
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Estética Forma e Pilates Ltda. - ME, CNPJ: Nº 22.261.497/0001-34, localizado na Rua Rio Parana, Nº 45, 
Bairro Riacho das Pedras, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, autorização ambiental de operação, para 
exercer a(s) atividade(s) de condicionamento físico; atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 
de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 9313-1/00.00; 9602-5/02.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 07566/2015-03A, em conformidade com as 
normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 08/05/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E SUSTENTABILIDADE - autorização ambiental de operação (aao) nº 086/17
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Koi Fast Food Alimentos Ltda – ME, CNPJ: Nº 16.584.683/0001-01, localizado na Rua Joaquim Rocha, Nº 
20, Bairro Betânia, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a autorização ambiental de operação, para exercer 
atividade de restaurantes e similares; lanchonetes, casas de chá, sucos e similares; serviços de entrega rápida, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de ja-
neiro de 2010 sob o código nº 5611-2/01.00; 5611-2/03.00; 5320-2/02.00; respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 01446/2016-03A, em conformidade 
com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 18/04/2021. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E SUSTENTABILIDADE - autorização ambiental de operação (aao) nº 069/17
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A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Academia de Ginástica Corpo em Forma Ltda. - ME, CNPJ:Nº.07.652.770/0001-68, localizado na Rua 
Tiradentes, Nº 2.286, Bairro Industrial, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a autorização ambiental de 
operação, para exercer a atividade de condicionamento físico, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 9313-1/00.00; 
respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 25133/2015-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, 
com vencimento em  16/04/2021. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E SUSTENTABILIDADE - autorização ambiental de operação (aao) nº 194/17
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e Reso-
lução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Hidrauflux Ltda – EPP, CNPJ: Nº 09.229.319/0001-68, localizado na Rua Piratininga, Nº 237, Bairro Bandei-
rantes, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a autorização ambiental de operação, para exercer atividade 
de comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças; Fabricação de equipamentos 
hidráulicos e pneumáticos, peças e acessórios, exceto válvulas; manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente, 
enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 4744-0/03.00;4663-0/00.00;2812-7/00.00;3313-9/99.00; respectivamente, con-
forme Processo Administrativo Nº 11205/2013-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 
23/05/2021. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E SUSTENTABILIDADE - autorização ambiental de operação (aao) nº.095/2017
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento, Supermercados BH Comércio de Alimentos Ltda, CNPJ: Nº.04.641.376/0171-01, localizado na Avenida 
Severino Ballesteros Rodrigues, Nº. 2.950 – Bairro Cabral  - Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, autoriza-
ção ambiental de operação, para exercer a(s) atividade(s) de  comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermerca-
do, sob, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) Nº;4711-3/02.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo 
Nº.21619/2016-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 18/04/2021.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E SUSTENTABILIDADE - autorização ambiental de operação (aao)  nº 123/2017
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Drogaria Campos Machado Ltda. – ME, CNPJ: Nº.11.286.850/0001-14, localizado na Alamedas dos 
Sabias, Nº.653, Bairro Cabral, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, autorização ambiental de operação, 
para exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria 
e de higiene pessoal, comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, comércio de 
mercadorias em lojas de conveniência, sob enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 4771-7/01.00, 4771-5/00.00, 4729-
6/99.00, 4729-6/02.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 26759/2015-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da 
Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 03/05/2021.
CERTIFICADO LS Nº130/17 - LICENÇA AMBIENTAL SUMÁRIA
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Contagem, no uso de suas atribuições e com base no artigo 6º, inciso II da Lei Municipal Nº 3.789 de 
23/12/03, e tendo em vista o previsto pelas Deliberações Normativas     Nº 01/00 e Nº 08/04 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC, concede 
à empresa Kennedy Recuperação de Papéis e Plásticos Ltda. - ME, CNPJ: 07.623.621/0001-70, Classe 1, localizada na Rua Onze, Nº 765, Bairro Presidente Kennedy, 
Contagem – MG, Licença Sumária, com validade até 18 de junho de 2025, para exercer as atividades de comércio atacadista de resíduos de papel e papelão; comércio 
atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão; comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos. Enquadramento no anexo Único da DN 
74/2004 do COPAM: F-01-01-5. Processo Administrativo Nº 9263/01-17 – 03702/2017-03A. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E SUSTENTABILIDADE - autorização ambiental de operação (aao) nº 171/17
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Academia Marte Ltda, CNPJ: Nº 12.826.537/0001-94, localizado na Rua Av. Marte, Nº 645, Bairro Jardim 
Riacho das Pedras, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a autorização ambiental de operação, para exercer 
atividade de condicionamento físico; Ensino de esportes, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 9313-1/00.00;8591-
1/00.00; respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 01595/2016-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(qua-
tro) anos, com vencimento em 23/05/2021. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E SUSTENTABILIDADE - autorização ambiental de operação (aao) nº 075/17
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e Re-
solução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Brasilmaxi Logística Ltda., CNPJ:Nº.59.530.832/0020-25, localizado na Avenida Geraldo Rocha,       Nº 548, 
Bairro Chácaras Cotia, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a autorização ambiental de operação, para 
exercer atividades de depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis; carga e descarga, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 
11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 52.11-7-99; 52.12-5-00; respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 01396/2016-03A, em conformidade com as 
normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 18/04/2021. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E SUSTENTABILIDADE - autorização ambiental de operação (aao) nº.098/2017
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e Re-
solução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento,Vitrola Music Bar e Restaurante Ltda – ME ,  CNPJ: Nº.20.434.732/0001-05, localizado na Avenida Olímpio 
Garcia, Nº.45– Bairro Eldorado  - Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, autorização ambiental de operação, 
para exercer a(s) atividade(s) de ‘’restaurantes e similares; Bares e outros estabelecimento especializado em servir bebidas’’, sob , enquadradas na Lei Complementar nº 
082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº;56.11-2/01.00, 56.11-2/02.00 , respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº.21848/2015-03A, em confor-
midade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 18/04/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E SUSTENTABILIDADE - autorização ambiental de operação (aao) nº 153/17
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e Reso-
lução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Giro Certo Encomendas Ltda. - EPP, CNPJ: Nº 03.083.948/0001-46, localizado na Rua José Maria de Lacerda, 
1.900, Galpão 01, Armazém 03, Bairro Cidade Industrial, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a autoriza-
ção ambiental de operação, para exercer atividade de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e interna-
cional; transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, armazéns gerais – emissão de warrant, enquadradas na Lei Complementar nº 
082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 4930-2/02.00; 4930-2/01.00; 5211-7/01.00; respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 22250/2015-03A em 
conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 16/05/2021. 
CERTIFICADO LS Nº125/17 - LICENÇA AMBIENTAL SUMÁRIA
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Contagem, no uso de suas atribuições e com base no artigo 6º, inciso II da Lei Municipal Nº 3.789 de 
23/12/03, e tendo em vista o previsto pelas Deliberações Normativas     Nº 01/00 e Nº 08/04 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC, concede 
à empresa F5 Solução e Tecnologia Ltda. – ME, CNPJ: 20.082.868/0001-95, Classe 1, localizada na Rua Guilherme Ciriene, Nº 201, Bairro Jardim Industrial, Contagem 
– MG, Licença Sumária, com validade até 04 de junho de 2025, para exercer as atividades de fabricação de equipamentos de transmissão para fins industriais, exceto 
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rolamentos; produção de artefatos estampados de metal; fabricação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, peças e acessórios, exceto válvulas; manutenção e re-
paração de geradores, transformadores e motores elétricos; comércio atacadista de bombas e compressores, partes e peças; comércio varejista de outros produtos não 
especificados anteriormente; serviços de usinagem, tornearia e solda; manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas; fabricação 
de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica; produção de forjados de metais não-ferrosos e suas ligas. Processo Administrativo Nº 
9120/01-16 – 21678/2016-03A.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E SUSTENTABILIDADE - autorização ambiental de operação (aao) nº 187/17
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Prati, Donaduzzi & CIA LTDA, CNPJ: Nº 73.856.593/0010-57, localizado na Rua Chopin, Nº 33, mezanino 
1, sala 1, Bairro Chácaras Reunidas Santa Terezinha, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a autorização 
ambiental de operação, para exercer atividade de comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio atacadista especializado em outros pro-
dutos alimentícios não especificados anteriormente, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 4644-3/01.00;4637-1/99.00; 
respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 16125/2016-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, 
com vencimento em 23/05/2021. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E SUSTENTABILIDADE - autorização ambiental de operação (aao) nº 089/17
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e Re-
solução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Carrefour Comércio e Indústria Ltda., CNPJ: Nº 45.543.915/0130-89, localizado na Avenida Wilson Tavares 
Ribeiro, Nº 1.651 – Sala 1, Bairro Chácaras Reunidas Santa Terezinha, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, 
a autorização ambiental de operação, para exercer atividade de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermer-
cados; depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o có-
digo nº 47.11-3-02.00; 52.11-7-99.00; respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 17421/2015-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. 
Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 18/04/2021. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E SUSTENTABILIDADE - autorização ambiental de operação (aao) nº 158/17
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e Re-
solução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Inova Soluções e Serviços Ltda. - EPP, CNPJ: Nº 24.389.455/0001-09, localizado na Rua Tomaz Jefferson, Nº 
152, Bairro Jardim Industrial, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a autorização ambiental de operação, 
para exercer atividades de manutenção e reparação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta; manutenção e reparação de máquinas 
e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente; manutenção e reparação de máquinas-ferramenta; manutenção e reparação de outras máquinas e 
equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente; aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anterior-
mente, sem operador, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 3314-7/18.00; 3314-7/10.00; 3314-7/13.00; 3314-7/99.00; 
7739-0/99.00; respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 11561/2016 - 11561/2016-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade 
da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 22/05/2021. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E SUSTENTABILIDADE - autorização ambiental de operação (aao) nº 223/17
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Fernando Mendes Monteiro Ferreira – ME, CNPJ: Nº10.944.497/0001-50, localizado na Alameda das La-
ranjeiras, Nº 91, Bairro Condomínio Estância San Remo, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a autorização 
ambiental de operação, para exercer atividade de cultivo de hortaliças pelo sistema hidropônico, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 
sob o código nº 0121-1/01.00; respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 03A.20395/2010 em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade 
da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 08/06/2021.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E SUSTENTABILIDADE - autorização ambiental de operação (aao) nº 249/17
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Importadora Mega Ltda – EPP, CNPJ: Nº 13.251.594/0001-55, localizado na Rua Vinte, Nº 297, Bairro 
Arvoredo, 2A seção Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a autorização ambiental de operação, para exer-
cer atividade de comércio atacadista de ferragens e ferramentas; Comércio atacadista de materiais de construção em geral, enquadradas na Lei Complementar nº 082, 
de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 46-72-9-00; 46-79-6-99; respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 05368/2017-03A em conformidade com as 
normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 20/06/2021.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E SUSTENTABILIDADE - autorização ambiental de operação (aao) nº 215/17
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e Reso-
lução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Centro Automotivo L.E. Ltda – ME, CNPJ: Nº 03.067.362/0001-98, localizado na Av. Olímpio Garcia, Nº 1.100, 
loja 01, Bairro Eldorado, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a autorização ambiental de operação, para 
exercer atividade de comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, 
enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 45.30-7-03; 45.20-0-01; respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 
07401/2013-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 06/06/2021. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E SUSTENTABILIDADE - autorização ambiental de operação (aao) nº 189/17
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e Re-
solução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Supermercados BH Comércio de Alimentos LTDA, CNPJ: Nº 04.641.376/0047-19, localizado na Rua Marte, 
Nº 505, Bairro Jardim Riacho das Pedras, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a autorização ambiental de 
operação, para exercer atividade de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados, enquadradas na Lei 
Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 4711-3/02.00; respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 24963/2013-03A em conformi-
dade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 23/05/2021. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E SUSTENTABILIDADE - autorização ambiental de operação (aao) nº 105/17
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE,  no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento Graciele Fernanda Teixeira Sinfrônio 08811056608, CNPJ: Nº 19.503.510/0001-00, localizado na Rua Rio 
Comprido, Nº 989, Bairro Riacho das Pedras, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a autorização ambiental 
de operação, para exercer atividade de casas de festas e eventos, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 8230-0/02.00; 
respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 11554/2015-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, 
com vencimento em 19/04/2021. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E SUSTENTABILIDADE - autorização ambiental de operação (aao) Nº.0104/2017
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento, Marcenaria Mansão Eireli- ME,  CNPJ: Nº.03.276.487/0001-28, localizado na Rua CC, Nº.613 – Bairro 
Arvoredo  - Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, autorização ambiental de operação, para exercer a(s) 
atividade(s) de comércio varejista de equipamentos para escritórios comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comér-
cio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial, partes e peças, comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do 
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trabalho , fabricação de móveis com predominância de madeira, comércio varejista especializados de equipamentos e suprimentos de informática, fabricação de artigos 
de serralheria, exceto esquadrilhas, comércio varejista de vidros, comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente , comércio varejista de móveis, 
sob, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº; 4789-0/07.00; 4753-9/00.00; 4665-6/00.00; 4642-7/02.00; 3101-2/00.00; 
4751-2/01.00; 2542-0/00.00; 4743-1/00.00; 4789-0/99.00; 4754-7/01.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº., em conformidade com as normas 
ambientais vigentes. Validade da Certidão: 04(quatro) anos, com vencimento em 18/04/2021.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E SUSTENTABILIDADE - autorização ambiental de operação (aao) nº. 127/17
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento, Extincontagem Sistemas de Combate de Incêndio Eireli – ME, CNPJ: Nº.18.098.524/0001-22, localizado 
na Rua São João, Nº 318, Bairro Água Branca, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, autorização ambiental 
de operação, para exercer a(s) atividade(s) de comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, comércio varejista de outros 
produtos não especificados anteriormente, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificadas anteriormente; instalações de siste-
ma de prevenção contra incêndio, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) Nº 4642-7/02.00; 4789-0/99.00; 3314-7/10.00; 
4322-3/03.00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº.19675/2016-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 
04(quatro) anos, com vencimento em 08/05/2021.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E SUSTENTABILIDADE - autorização ambiental de operação (aao) nº 128/17
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 082/2010 e 
Resolução Municipal Nº 01/2013, concede ao empreendimento, Bola Cinco Quadra de Esportes Ltda. – ME, CNPJ: Nº 66.426.586/0003-20, localizado na Rua Alan 
Kardec, Nº 490, Bairro Kennedy, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, autorização ambiental de operação, 
para exercer a(s) atividade(s) de aluguel de equipamentos recreativos e esportivos, praças de esportes, ginásios esportivos, quadras esportivas, piscinas, pistas de patina-
ção, skate, espaços para práticas de esportes radicais e outros, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os código(s) nº 7721-7/00.00; 
9311-5/00.04, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 07910/2014-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Certidão: 
04(quatro) anos, com vencimento em 08/05/2021

Secretaria Municipal 
de Saúde

Aviso de Sessão – O Município de Contagem – através da Secretaria Municipal de Saúde / SMS – Fundo Municipal de Saúde / FMS – informa data para a realização do 
Pregão Presencial nº 060/2017 – Processo nº 174/2017 - cujo objeto REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL (CÃES 
E GATOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOZESDO MUNICIPIO DE CONTAGEM – Data: 03 de Agosto de 2017 às 09h00min – 
Local: Av. Gal. David Sarnoff, 3.113 – Cidade Industrial – Contagem/MG. Informações: http://www.contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes e/ou e-mail: famuc.licitacao@
contagem.mg.gov.br – Bruno Diniz Pinto – Secretário SMS. Em 17 de Julho de 2017.

Aviso de Sessão – O Município de Contagem – através da Secretaria Municipal de Saúde / SMS – Fundo Municipal de Saúde / FMS – informa data para a realização 
do Pregão Presencial nº 034/2017 – Processo nº114/2017 - cujo REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
FORNECIMENTO DE DIETAS PARENTERAIS, VISANDO ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE CONTAGEM – Data:  01 de Agosto de 2017 às 09h00min 
– Local: Av. Gal. David Sarnoff, 3.113 – Cidade Industrial – Contagem/MG. Informações: http://www.contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes e/ou e-mail: famuc.licitacao@
contagem.mg.gov.br – Bruno Diniz Pinto – Secretário SMS. Em 17 de Julho de 2017.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº. 007/2017 PAC. 004/2017 – DL. 004/2017
ORGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde
FORNECEDOR REGISTRADO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A SAÚDE
OBJETO: O presente contrato tem por objeto o rateio dos recursos financeiros necessários à realização das despesas de custeio da Instituição do CONSÓRCIO INTER-
MUNICIPAL ALIANÇA PARA A SAÚDE englobando as despesas de pessoal civil, obrigações patronais, materiais de consumo, materiais permanentes e outros serviços de 
terceiros –  pessoa física e jurídica – assim como outras despesas de manutenção da estrutura administrativa do Consórcio
VIGÊNCIA: Exercício 2017 – início 02/01/2017 e  finda 31/12/2017
 Valor: de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais)
Dotação Orçamentária: Dotação orçamentária: 1113.1.10.302.0067.2364; Natureza da despesa: 317170-00 – 339339 ; Fonte de recursos: 214901
*Esta Publicação retroagem os efeitos da data do contrato.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CREDENCIAMENTO Nº 015/2016/FMS CREDENCIAMENTO 007/2016 PROC.166/2015
ORGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde
FORNECEDOR REGISTRADO: ELCORDIS CENTRO DE DIAGNÓSTICO LTDA,
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo do credenciamento 015/2016/FMS, redução de 5% do valor unitário dos procedimentos para Contratação De 
Empresa Especializada Em Realização De Exames De Ressonância Nuclear Magnética Sem Ou Com Sedação E Ou Contraste, destinada a atender aos usuários do Sistema 
Único de Saúde de Contagem, conforme plano operativo anexo I do Termo de Referência e Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, destinada a atender 
aos usuários do Sistema Único de Saúde de Contagem, com integral sujeição à Constituição Federal/88, arts . 37, 196 a 200, Lei nº 8.080/90 e Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações a serem prestados ao indivíduo que deles necessite, encaminhados pelos órgãos do SUS, dentro dos limites quantitativos que serão distribuídos por níveis de 
complexidade e de acordo com as normas do SUS.
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EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 032/2017 PAC. 025/2017 – PP. 005/2017
ORGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde
FORNECEDOR REGISTRADO:  5 ELEMENTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS TERAPÊUTICOS LTDA ME
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a aquisição de materiais de consumo para realização de acupuntura, a serem padronizados como conusmo habitual, em 
atendimento a secretaria municipal de saúde de Contagem/MG, de acordo com as especificações e detalhamentos consignados no Anexo I do EDITAL que, juntamente 
com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses – 18/06/201
Valor: de R$ 46.586,00 (Quarenta e seis mil quinhentos e oitenta e seis reais)
Dotação Orçamentária: 1113.1 10-302-0056-2326 339030 35 CR 813 Fonte: 214801
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 035/2017 PAC. 043/2017 – PP. 009/2017
ORGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde
FORNECEDOR REGISTRADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.
OBJETO:. O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para cobertura de seguro de ambulâncias, por um período de 12 meses, com 
assistência técnica incluindo reboque 24 horas por dia, 07 (sete) dias por semana, em todo o território nacional, conforme as características , coberturas,  condições, 
conforme as especificações e condições gerais de fornecimento e execução constantes neste contrato
VIGÊNCIA: 12 meses – 28/06/2018
Valor: de R$ 11.000,00 (Onze Mil reais )
Dotação Orçamentária: 1113.1 10-302-0056-2326 339030 35 CR 813 Fonte: 214801

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 037/2017 PAC. 059/2017 – PP. 013/2017
ORGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde
FORNECEDOR REGISTRADO: LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na locação de veículos descritos nas especificações constantes no item 03 do 
termo de referência, visando a locomoção de passageiros, transportes de mobiliários, equipamentos, processos e materiais diversos, no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde, consoantes especificações e condições estabelecidas neste termo, nas condições e quantitativos estabelecidos no Anexo I e Anexo II do EDITAL que, 
juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição
VIGÊNCIA:12 meses 02/07/2018 
Valor: de R$ 477.045,36 (Quatrocentos e setenta e sete mil quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos)
Dotação Orçamentária: 11131.10.302.0056.2326;  Natureza da despesa: 339039-13 CR 830/831/832; Fonte de recurso: 214801/  214901/ 215001. 10-122-008-1129 
Elem Despesa: 339039 13 CR 1360 – Fonte de Recurso: 010200.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 038/2017 PAC. 037/2016 – PP. 020/2016
ORGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde
FORNECEDOR REGISTRADO: HIPER CHAVES LTDA - ME
OBJETO: Contrato tem por objeto a prestação dos serviços de CHAVEIRO COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA, para atender as necessidades do 
CONTRATANTE, mediante as condições estabelecidas neste contrato e conforme detalhamento contido nos Anexos do EDITAL, partes integrantes inseparáveis deste 
contrato
VIGÊNCIA:12meses  -04/07/2018
Valor: R$ 107.816,00 (Cento e sete mil, oitocentos e dezesseis reais)
Dotação Orçamentária: 1113.1.10.302.0056.2326 Natureza da Despesa 339039 62 CR 830/831/832 Fonte 214801/214901/215001; 10.122.008.1129 Natureza da 
Despesa 339039 62 CR 1360 Fonte 010200

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

PORTARIA Nº 005 de 14 de julho de 2017.

Fica designado o servidor ORVILLE NAPOLLI para responder interinamente pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, em substituição ao Titular da Pasta em 
todas as suas atribuições.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, no uso de suas atribuições legais, contidas na Lei Complementar Municipal nº 142, de 29 de maio de 2013 
e com fulcro nos Artigos nº 78 e 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor ORVILLE NAPOLI, Secretário Adjunto de Obras e Serviços Urbanos, Matricula nº 0125172-0, para responder interinamente pelas atribuições 
de Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos no período de 17/07/2017 a 25/07/2017, podendo assinar documentos e deliberar sobre todas as questões atinen-
tes a esta Pasta, respeitadas as competências que lhe são atribuídas por Lei.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Registre-se e Publique-se.

Contagem, 14 de julho de 2017.

REINALDO ALVES COSTA NETO
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social e Habitação

Portaria de Instauração da TCE

Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação
Nº 006 de 14 de julho de 2017
Instaura Tomada de Contas Especial n°006/2017 e dá outras providências.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação no uso de suas atribuições legais, contidas no art. 4º da Instrução Normativa nº 03/2013 do Tribunal 
de Contas do Estado de Minas Gerais – TCEMG, nas disposições contidas no art. 47, incisos I e IV, da Lei Complementar nº 102/2008 MG – Lei Orgânica do Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais e no art. 1º, incisos I e IV, do Decreto Municipal n° 11.190/2003;
Considerando o Relatório de Auditoria nº- 1101.0123.16 e Relatório de Efetividade nº: 1101.180.18;
Considerando que até a presente data não houve regularização das inconformidades detectadas na referida prestação de contas;
RESOLVE:
Art. 1º Instaurar a Tomada de Contas Especial n°006/2017 para apuração de irregularidades e eventuais danos causados ao erário municipal em sede da execução do 
Convênio nº 059/2013, celebrado entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação e a Associação Comunitária dos Moradores da Região Noroeste – 
ACORDA POVO;
Art. 2º Designar os servidores abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro, para compor a comissão responsável pela realização dos trabalhos, conforme procedi-
mentos estabelecidos na IN TCEMG n° 003/2013:
Ariane Tamara Mansur Silvério, Mat: 49.015-6 – Assessora Jurídica;
Soraya Aparecida Damasceno de Souza – Mat: 11.611-4 – Gerente de Prestação de Contas;
Wellington Soares Martins, Assessor IV – Mat: Mat:44.582-7.
Art. 3º Autorizar a Comissão a praticar todas as diligências necessárias para a realização da Tomada de Contas Especial de que trata o art. 1º desta Portaria, podendo 
requisitar a colaboração dos demais órgãos da Administração Municipal.
Art. 4º Determinar a inscrição da Associação Comunitária dos Moradores da Região Noroeste – ACORDA POVO na Conta Contábil “Diversos Responsáveis em Apuração” 
e o bloqueio de recebimento de novos repasses no Sistema de Administração Financeira e Controle Interno – SIAFCI até regularização das inconformidades.
Art. 5º Comunicar o fato ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e conceder o prazo de 120 dias para conclusão dos trabalhos, nos termos da IN TCEMG n° 
03/2013.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se e cumpra-se.

Contagem, 14 de julho de 2017

Rodinei Ferreira Dias
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABTAÇÃO

Comunidado IMPORTANTE

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação do município de contagem, no uso de suas atribuições legais, considerando a realização de auditoria de 
conformidade pela Controladoria Geral do Município,

RESOLVE:

Art.1 Ficarão suspensos todos os repasses referentes aos convênios firmados entre o Município de Contagem e as Organizações de Sociedade Civil, abaixo relacionadas, 
até que se proceda a conclusão dos trabalhos e emissão do relatório final conclusivo:

Item Nº Convênio Nome da Entidade

1 002/2014  Associação dos Diabéticos de Contagem – ADIC

2 003/2013 Obra Social Compartilhar 

3 003/2015 Federação das Associações Comunitárias do Município de Contagem

4 004/2013 Obra Social Estrela do Amanhã
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5 004/2014 União dos Deficientes e Idosos de Contagem

6 006/2014 Grupo de Apoio Comunitário em Movimento – GACOM

7 008/2014 Núcleo de Incentivo a Cultura – NIC

8 021/2014 Associação Cuidar Bem – ACB

9 026/2013 Associação Jardim Alvorada – AJA

10 028/2014 Instituto Ser Feliz

11 029/2013 ONG Juventude com Atitude – JUCA

12 030/2014 Centro de Alto Desenvolvimento Social – CADES

13 038/2014 Instituição Espírita Lar de Marcos

14 039/2013 Associação Artística Cultural de Contagem – Mercadores de Ilusões

15 040/2014 Organização de Apoio a Juventude e a Família – JUFE

16 041/2014 Associação Comunitária da Benção de Deus

17 045/2014 ONG Alegria de Viver – ONGAV

18 047/2013 Instituto Filhos de Contagem

19 092/2014 Instituição Espírita Lar de Marcos

20 099/2013 Juventude Unidade de Contagem – JUC

Contagem, 14 de julho de 2017.

RODINEI FERREIRA DIAS
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação

Famuc

PORTARIA Nº 8.027, de 12 de julho de 2017

Dispõe sobre a redução de jornada de trabalho de Servidor Público

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

RESOLVE:

Art. 1° - CONCEDER a redução de jornada de trabalho para 30 (trinta) horas semanais, à servidora Elisângela Alves Duarte da Cruz, titular do cargo de provimento efe-
tivo de Auxiliar de Saúde Bucal, matrícula nº 81041, pelo período de 06 (seis) meses, a partir de 17 de julho 2017 a 13 de janeiro de 2018.

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

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

Contagem, 12 de julho 2017

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

PORTARIA Nº 8.028, de 12 de julho de 2017

Dispõe sobre a redução de jornada de trabalho de Servidor Público

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

RESOLVE:
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Art. 1° - CONCEDER a redução de jornada de trabalho para 20 (vinte) horas semanais, à servidora Midis Zilda Bartels da Silva, titular do cargo de provimento efetivo de 
Assistente Administrativo, matrícula nº 199401, pelo período de 06 (seis) meses, a partir de 20 de agosto de 2017 a 16 de fevereiro de 2018.

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

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

Contagem, 12 de julho  2017

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

PORTARIA Nº 8.029, de 13 de julho de 2017

Dispõe sobre a redução de jornada de trabalho de Servidor Público

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

RESOLVE:

Art. 1° - CONCEDER a prorrogação daredução de jornada de trabalho para 20 (vinte) horas semanais, à servidora Élida Damares dos Santos Trindade, titular do cargo de 
provimento efetivo de Auxiliar de Enfermagem, matrícula nº 172048, pelo período de 06 (seis) meses, a partir de 09 de junho de 2017 a 05 de dezembro de 2017.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 09 de junho 2017.

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

Contagem, 13 de julho  2017

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

Funec

FUNEC - FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM

PORTARIA Nº 088 , de 28 de Junho de  2017.

Convalida o Termo de Compromisso e Posse da servidora pública efetiva que menciona e  dá outras providências.

O Presidente Interino da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC,  no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Artigo 1º - CONVALIDAR a posse da servidora SOLANGE IMACULADA DE OLIVEIRA EPIFÂNIO, matrícula nº 23001-4 , CPF nº 952.987.036-15, no cargo de provimento 
efetivo de Auxiliar de Secretaria II, a contar de 30 de abril de 1997, conforme   Portaria de Nomeação nº 1.352, de 30/04/1997.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 30/04/1997.

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

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

JOAQUIM ANTONIO GONÇALVES
PRESIDENTE INTERINO

PORTARIA FUNEC Nº 98, DE 14 DE JULHO DE 2017

Delega competência para ordenar despesas e outorgar poderes Ad Judicia no âmbito da Fundação de ensino de Contagem

O PRESIDENTE INTERINO DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013 e 
pelo Decreto nº 29, de 18 de março de 2013, RESOLVE:
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uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
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Art. 1º Delegar competência ao Diretor Geral de Gestão de Pessoas, ALEXANDRE GUTEMBERG BERTOLINO, Matrícula nº 13913420, para ordenar as despesas no exercí-
cio de 2017 bem como para outorgar poderes AD JUDICIA, no âmbito da FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM;

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

Registre-se e publique-se.
Fundação de Ensino de Contagem, aos 14 de julho de 2017.

Joaquim Antônio Gonçalves
Presidente Interino da FUNEC

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

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

8ª RETIFICAÇÃO

A Comissão Especial de Seleção do Processo Seletivo Simplificado do Programa Vida Saudável, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, 
torna pública a 8ª Retificação do Processo Seletivo Simplificado -  PSS - Edital Nº 01/2017.

1) No item 6.3 - Segunda Fase do Processo Seletivo Simplificado:

Onde se lê:
6.3.1 - “Nesta Segunda Fase do Processo Seletivo Simplificado, será agendada uma data e horário para realização de entrevista coletiva e dinâmicas de grupo com os 
membros da Comissão Especial...”

Leia-se:

6.3.1 - “Nesta Segunda Fase do Processo Seletivo Simplificado será agendada uma data e horário para realização de entrevistas, com previsão de realização de 
entrevistas individuais e coletivas, com verificação de conhecimento e/ou de dinâmicas de grupo com os membros da Comissão Especial...”

Palácio do Registro, em Contagem, aos 17 de julho de 2017

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