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Atos do Executivo

DECRETO Nº 158, DE 17 DE JULHO DE 2017

Altera o Decreto nº. 577, de 15 de outubro de 2015 que regulamenta o artigo 57, da Lei nº 2160, de 20 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o auxílio-transporte 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,

D E C R E T A:

Art.1º O caput do art. 2º do Decreto nº 577, de 15 de outubro de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.2º O auxílio-transporte será concedido ao servidor público em atividade, no primeiro dia útil de cada mês, na forma de vale-transporte eletrônico, que consiste na 
utilização de um cartão eletrônico, contendo os créditos disponibilizados pelo Município, correspondentes às despesas com deslocamento da residência para o trabalho 
e vice-versa, salvo nas hipóteses abaixo, quando se fará no mês subsequente: ”. (NR) 

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

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

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

DECRETO Nº 159, DE 17 DE JULHO DE 2017

Regulamenta no âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, o comparecimento à congresso ou outro evento científico, previsto no inciso 
IV do art. 96, da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990.

O PREFEITO DE CONTAGEM, no exercício das atribuições, em especial a que lhe confere o inciso VII do artigo 92, da Lei Orgânica do Município, e considerando, o dis-
posto no inciso IV do art. 96 da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990;

DECRETA:

Art.1º O servidor poderá ausentar-se do serviço para participar de congresso ou evento científico, sem prejuízo da remuneração, conforme previsto no inciso IV do 
art. 96 da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990, pelo período que durar o respectivo congresso ou evento científico, desde que previamente aprovado pela chefia 
imediata e homologado pelo Secretário da Pasta, devendo ser observada a conveniência e a oportunidade da Administração Pública Municipal.

Parágrafo único. O conteúdo programático deverá guardar afinidade com as atribuições do cargo para o qual o servidor estiver investido. 

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

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

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

DECRETO Nº 178, DE 02 DE AGOSTO DE 2017 
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Altera o Decreto nº 1012, de 17 de outubro de 2016, que declara de utilidade pública a área de terreno que menciona e dá outras providências.

O PREFEITO DE CONTAGEM, no exercício das atribuições, em especial a que lhe confere o inciso VII do artigo 92, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Revoga-se o inciso II do art. 1º do Decreto nº 1012, de 17 de outubro de 2016.

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

Palácio do Registro, em Contagem, 02 de agosto de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

DECRETO N.º 179, DE 02 DE AGOSTO DE 2017

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 7º, da Lei Municipal 
nº 4.877, de 30 de dezembro de 2016:

DECRETA:

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

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

1.02.1.04.122.0001.2001.44905200.010000 17.069,57

1.08.1.04.123.0001.2011.33903600.010000 30.000,00

1.10.2.08.244.0058.2338.33903900.212915 10.000,00

1.22.1.14.242.0059.2359.33903900.010000 275.000,00

1.12.2.12.122.0001.2015.33903900.210002 160.000,00

1.19.1.11.122.0001.2023.44905200.010000 78,89

1.13.1.10.302.0056.2326.33909100.214901 250.000,00

1.12.1.12.361.0024.2211.33909300.010100 8.354,55

TOTAL 750.503,01

Art.2º. Para fazer face às suplementações constantes no art. 1º  deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial 
das seguintes dotações orçamentárias:

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

1.02.1.04.122.0001.2001.33903900.010000 17.069,57

1.08.1.04.123.0001.2011.33904700.010000 30.000,00

1.10.2.08.244.0058.2338.33903000.212915 10.000,00
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1.12.1.12.361.0024.2211.33903900.010100 8.354,55

1.19.1.11.122.0001.2023.44909300.010000 78,89

1.12.2.12.363.0057.2347.33903900.210002 100.000,00

1.13.1.10.302.0056.2326.33909200.214901 50.000,00

1.13.1.10.302.0056.2326.44905100.214901 200.000,00

1.22.1.14.242.0059.2359.33903600.010000 275.000,00

1.12.2.12.362.0057.2348.33504100.210002 60.000,00

TOTAL 750.503,01

Art.3º O valor suplementado no art. 1º deste Decreto não onera o limite estabelecido no art. 7º da Lei 4.877, de 30 de dezembro de 2016, 
conforme parágrafo 1º e seus incisos.

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

Palácio do Registro, em Contagem, 02 de agosto de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECRETO N.º 180, DE 02 DE AGOSTO DE 2017

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 7º, da Lei Municipal 
nº 4.877, de 30 de dezembro de 2016:

DECRETA:

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

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

1.05.1.04.124.0001.2007.33903900.010000 4.000,00

1.07.1.04.122.0001.2271.33903700.010000 1.751.400,00

1.19.1.11.122.0001.2023.44905200.010000 18.500,00

1.20.1.27.812.0021.2320.33903900.310040 1.000,00

1.20.1.27.812.0021.2320.33903900.310039 2.000,00

1.20.1.27.812.0021.2320.33903000.310039 8.000,00

1.20.1.27.812.0021.2320.33903000.310040 1.000,00

1.22.1.08.122.0001.2026.33903900.010000 59.000,00

TOTAL 1.844.900,00

Art.2º. Para fazer face às suplementações constantes no art. 1º  deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial 
das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES R$
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1.08.1.28.843.0003.0003.46907100.010000 4.000,00

1.15.1.15.451.0008.1131.44905100.010000 876.400,00

1.15.1.15.451.0008.2091.44905100.010000 875.000,00

1.22.1.14.242.0059.2359.33903600.010000 59.000,00

1.20.1.27.812.0008.1019.44905100.310039 10.000,00

1.20.1.27.812.0008.1019.44905100.310040 2.000,00

1.19.2.11.333.0011.2350.44905200.310003 18.500,00

TOTAL 1.844.900,00

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

Palácio do Registro, em Contagem, 02 de agosto de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECRETO Nº 181, DE 03 DE  AGOSTO DE 2017

Regulamenta o Fundo Especial de Créditos Inadimplidos, inscritos ou não em Dívida Ativa (FECON), instituído pela Lei Complementar nº 221, de 18 de julho de 2017, e 
dá outras providências.

O PREFEITO DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município e, considerando a 
necessidade de regulamentar o Fundo Especial de Créditos Inadimplidos inscritos ou não em Dívida Ativa – FECON, instituído pela Lei Complementar nº 221, de 18 de 
julho de 2017, nos termos do disposto em seu art. 12;

D E C R E T A:

Art. 1º O denominado Fundo Especial de Créditos Inadimplidos, inscritos ou não em Dívida Ativa (FECON), criado pela Lei Complementar nº 221, de 18 de julho de 
2017, fica regulamentado nos termos desse Decreto, a partir do exercício financeiro de 2017, inclusive, e, fica vinculado, além de atos referentes à sua própria gestão e 
custeio, à realização dos seguintes programas:

I - Recuperação dos Ativos do FECON, constituídos por todos os créditos inadimplidos, tributários e não tributários, vencidos e não pagos, inscritos ou não em dívida 
ativa e/ou objeto de parcelamento ou não;

II - Capitalização do Regime Próprio de Previdência Social do Município – RPPS, o PREVICON – Previdência dos Servidores Municipais de Contagem, criado pela Lei Com-
plementar Municipal nº. 005/2005, nos moldes estabelecidos pela Lei Federal nº 4.320/64, nos planos financeiro e capitalizado;

III - Pagamento de investimentos do Município, assegurando, na forma da Lei Complementar nº 221, de 18 de julho de 2017, os percentuais para o desenvolvimento do 
ensino e para as ações e serviços na área de saúde pública; e

IV – Pagamento dos custos e despesas para realização da operação de securitização dos direitos creditórios decorrentes dos créditos mencionados no inciso I, bem 
como para contratação de Instituição do Sistema Financeiro Nacional para a administração dos ativos financeiros emitidos, previsto no art. 4º da pela Lei Complementar 
nº 221, de 18 de julho de 2017.

Art. 2º O FECON poderá ceder, a título oneroso, de forma definitiva, a um modelo securitizador, constituído especificamente para este fim, de acordo com a Instrução 
CVM n° 476/09 expedida pela Comissão de Valores Mobiliários, o fluxo financeiro decorrente da recuperação dos créditos tributários e não tributários, parcelados ou 
não, em fase de cobrança administrativa ou judicial, que componham o ativo do FECON, nos termos do art. 2° da Lei Complementar nº 221, de 18 de julho de 2017.

§1º O modelo securitizador poderá emitir ativos financeiros lastreados nos direitos creditórios a que se refere o caput deste artigo, de forma a obter recursos junto ao 
mercado financeiro nacional para a realização dos investimentos e finalidades previstos no art. 7º da Lei Complementar nº 221, de 18 de julho de 2017.

§2º Em contraprestação pela cessão dos direitos creditórios, o FECON poderá receber ativos financeiros, moeda nacional ou os recursos advindos da negociação de tais 
ativos no mercado financeiro.

§3º A cessão a que se refere o caput compreende apenas o direito autônomo ao recebimento dos créditos tributários cujo fato gerador já tenha ocorrido e de créditos 
não tributários vencidos, e não pagos nos respectivos vencimentos, efetivamente constituídos e inscritos ou não na dívida ativa do Município e/ou objeto de parcela-
mento, excetuados os valores referentes aos honorários advocatícios e/ou de sucumbência devidos à Procuradoria Geral do Município, quando houver. 
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§4º Não serão objeto de cessão os direitos creditórios decorrentes de créditos tributários em fase de cobrança judicial devidamente garantidos por meio de garantias 
idôneas oferecidas nos autos da ação executiva e regularmente aceitas pela anuência da Procuradoria Geral do Município, exceto nos casos expressamente autorizados 
por meio de ato normativo específico do Poder Executivo. 

§5º O FECON poderá ceder ativos financeiros decorrentes da securitização para fins de capitalização voluntária do Regime Próprio de Previdência Social do Município, o 
PREVICON - Previdência dos Servidores Municipais de Contagem.

§6º O contrato de cessão dos ativos financeiros determinará as classes de ativos a serem emitidos, os prazos de resgate e sua forma de remuneração, em conformidade 
com a legislação e o regramento vigente no sistema financeiro. 
 
§7º Após a cessão inicial dos direitos creditórios ao modelo securitizador escolhido, o FECON poderá ceder, anualmente, parte ou a totalidade dos créditos inscritos na 
dívida ativa ou objeto de parcelamento, do ano-calendário imediatamente anterior, de forma a atender às eventuais deficiências de lastro da securitização, ao aumento 
das garantias dos ativos financeiros emitidos ou à emissão de novos ativos, aproveitando o melhor resultado para o Município.

Art. 3º A cessão de que trata o artigo 2º deste Decreto não modifica a natureza do crédito que originou o direito creditório objeto da cessão, o qual mantém suas 
garantias e privilégios legais, não altera as condições de pagamento, critérios de atualização e data de vencimento, e não transfere a prerrogativa de cobrança judicial e 
extrajudicial dos créditos originadores, que permanece com a Secretaria Municipal de Fazenda ou a Procuradoria Geral do Município, conforme o caso. 

Art. 4º A cessão deverá ser disciplinada em instrumento específico, com individualização dos direitos creditórios cedidos, aplicando-se, no que couber, os dispositivos 
pertinentes do Código Civil, instituído pela Lei federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 

Parágrafo único. A cessão far-se-á em caráter definitivo, sem assunção, pelo Município, perante o cessionário, de responsabilidade pelo efetivo pagamento a cargo do 
contribuinte ou de qualquer outra espécie de compromisso financeiro que possa, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, caracterizar 
operação de crédito. 

Art. 5º Nos procedimentos necessários à formalização da cessão prevista no artigo 2º deste Decreto, o Município preservará o sigilo relativamente a qualquer informa-
ção sobre a situação econômica ou financeira do contribuinte, do devedor ou de terceiros.

Art. 6º Os ativos financeiros emitidos serão registrados, administrados, estruturados e geridos por Instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional contratada 
mediante licitação na modalidade Pregão (Presencial), tipo Menor Preço Global (Menor Percentual), visando à realização de operação de securitização dos direitos credi-
tórios cedidos pelo FECON, nos moldes estipulados pela legislação federal, sobretudo pela Instrução CVM n° 476/09 expedida pela Comissão de Valores Mobiliários.

Art. 7º Constitui receita do FECON:

I – os recursos obtidos em virtude da cobrança dos créditos inscritos ou não em dívida ativa ou objeto de parcelamento, observado o disposto no art. 2º pela Lei Com-
plementar nº 221, de 18 de julho de 2017;

II – os recursos obtidos em razão da cessão dos direitos creditórios para o modelo securitizador escolhido, quando sua contraprestação for moeda nacional;

III – os recursos obtidos em virtude da alienação dos ativos financeiros de natureza sênior; e

IV – rendimentos e frutos decorrentes da aplicação de tais recursos. 

Art. 8º O FECON não possui personalidade jurídica própria e sim natureza contábil-financeira, com rubricas e contabilidade próprias, vinculando-se à estrutura da Secre-
taria Municipal de Fazenda.

Art. 9º Os recursos incorporados ao FECON deverão ser depositados em duas contas individualizadas, nos termos do art. 6º da Lei Complementar nº 221, de 18 de julho 
de 2017, abertas com finalidade específica e mantidas em instituição financeira oficial designada pela Secretaria Municipal de Fazenda, cujas receitas serão vinculadas 
aos seus respectivos programas.

I – os recursos oriundos da recuperação dos créditos inscritos ou não em dívida ativa e objeto de parcelamento serão depositados em conta denominada Conta de 
Recuperação;

II - os recursos oriundos da venda dos ativos de qualquer natureza constituídos pelo modelo securitizador escolhido, tendo por contrapartida o recebimento de moeda 
nacional, serão depositados em conta denominada Conta de Resultado.

§1º A movimentação da Conta de Recuperação, para a finalidade de resgate dos ativos financeiros emitidos, caberá à própria Instituição Financeira responsável pela 
gestão do modelo securitizador escolhido e pela operação de securitização dos direitos creditórios, exclusivamente mediante autorização expressa do Município.

§2º Em caso de realização de operação de securitização, o fluxo financeiro decorrente da recuperação dos créditos que compõem o patrimônio do FECON deverá ser 
transferido ao modelo securitizador escolhido, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

§3º Até a estruturação da operação de securitização, com a efetiva custódia dos ativos financeiros emitidos em nome do FECON, os recursos oriundos da recuperação 
dos créditos inscritos em dívida ativa e administrativa poderão, a critério do Município, ser depositados em conta única do Tesouro Municipal e utilizados regularmente, 
desde que obedecidas às finalidades definidas no artigo 11 deste Decreto.

§4º Os recursos do FECON, bem como os ativos ou bens adquiridos com pagamento pelo Fundo integrarão o patrimônio do Município e, a seu critério, o saldo positivo 
apurado em balanço poderá ser transferido para o exercício seguinte.

Art. 10 Os recursos depositados no FECON ficam vinculados às seguintes finalidades:
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§1º Os recursos depositados na Conta de Recuperação serão destinados:

I – ao modelo securitizador escolhido, quando, em caso de securitização dos ativos do FECON, os valores depositados correspondam aos direitos creditórios cedidos;

II – à Conta de Resultado para o pagamento dos custos e despesas necessários à realização da operação de securitização;

III – à conta única do Município de Contagem, até a estruturação da operação de securitização.

§2º Os recursos depositados na Conta de Resultado serão destinados:

I - aos investimentos para realização de obras, ações e serviços nas áreas de desenvolvimento do ensino e da saúde pública, observados os percentuais de 25% e 15%, 
respectivamente; 

II - ao pagamento dos custos e despesas para realização da operação de securitização;
III – à capitalização do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, o PREVICON – Previdência dos Servidores Municipais de Contagem;

IV – ao aporte financeiro em Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas.

§3º Os recursos geridos pelo FECON deverão integrar a Lei Orçamentária Anual, conforme previsões pertinentes constantes da Lei Complementar nº 221, de 18 de julho 
de 2017.

Art. 11 Os recursos relacionados neste Decreto serão aplicados mediante decisão do Conselho de Administração do FECON, composto por um membro da Secretaria 
Municipal de Fazenda, na condição de presidente, por um membro da Procuradoria Geral do Município e por um membro da Secretária Municipal de Planejamento, 
Orçamento e Gestão.

§1º O Conselho de Administração se reunirá, de forma ordinária e extraordinária, em reuniões convocadas por seu presidente, na forma como dispuser o Regimento 
Interno.

§2º As competências dos membros do Conselho Administrativo serão definidas na primeira Reunião do FECON, quando será dada a posse ao Presidente e aos demais 
membros.

§3º Caberá ao Conselho de Administração estabelecer as diretrizes para a elaboração da proposta orçamentária anual do FECON pela Secretaria Municipal de Fazenda.

§4º Na primeira reunião do Conselho Administrativo do FECON será dado início aos trabalhos de elaboração do Regimento Interno.

§5º A convocação da primeira reunião do Conselho Administrativo do FECON será feita pelo Secretário Municipal de Fazenda, para, no máximo 30 (trinta) dias úteis, 
após promulgação do presente Decreto.

§6º O Regimento interno do FECON deverá prever a existência de membros suplentes do Conselho Administrativo.

Art. 12 A proposta orçamentária anual do FECON será elaborada pela Secretaria Municipal de Fazenda, em consonância com o limite das disponibilidades propiciadas 
quando da elaboração das leis orçamentárias anuais e submetida à aprovação do Conselho Administrativo do Fundo. 

Art. 13 A Secretaria Municipal de Fazenda deverá elaborar plano anual de aplicação dos recursos do FECON e, após aprovado pelo Conselho Administrativo, publicá-lo 
em até 30 (trinta) dias após a publicação da lei orçamentária anual. 

Parágrafo único. O plano anual de aplicação deverá conter:

I - informações sobre a carteira de projetos em execução, o volume de recursos despendidos e a estimativa de recursos disponíveis para aplicação;
II - indicação de áreas e regiões prioritárias para aplicação dos recursos, assegurando os percentuais para o desenvolvimento do ensino e para as ações e serviços na 
área de saúde pública, previstos em Lei;
III - indicação das modalidades de seleção, formas de aplicação e volume de recursos; e

IV - definição do limite de despesas correntes necessárias à administração do FECON com pessoal, material de consumo e outros, bem como das despesas e custos 
mencionados no inciso IV do artigo 1º do presente Decreto. 

Art. 14 Os quadros demonstrativos da receita e do plano de aplicação do FECON acompanharão a Lei Orçamentária Anual. 
Parágrafo único. Adicionalmente, o Conselho de Administração do FECON encaminhará trimestralmente relatórios de execução do plano anual de aplicação e prestação 
de contas à Câmara Municipal, de forma a aplicar, entre outros, o princípio da transparência fiscal, as leis orçamentárias e permitir seu controle pelos Tribunais de 
Contas.
 
Art. 15 As despesas para consecução dos ditames estabelecidos neste Decreto correrão por conta de dotações orçamentárias próprias do FECON, conforme será estabe-
lecido em seu Regimento Interno, podendo ser suplementadas se necessário.

Parágrafo único. Enquanto não for criado o Regimento Interno do FECON, as despesas com a execução deste Decreto correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias da Secretaria Municipal de Fazenda, suplementadas se necessário.

Art. 16 A Normatização referente aos programas estruturais e operacionais, organograma, remunerações, funcionamento e outras aplicações inerentes ao FECON cabe-
rão ao seu Regimento Interno.

Art. 17 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Palácio do Registro, em Contagem, aos 03 de agosto de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

MENSAGEM DE VETO Nº 007, DE 03 DE AGOSTO DE 2017

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 80 c/c art. 92, inciso VIII da Lei Orgânica, sou levado a vetar integralmente, por descumprimento aos 
princípios constitucionais, a Proposição de Lei nº 020/2017, que “Dispõe sobre a instituição da meia-entrada para professores das redes pública municipal e privada de 
ensino de Contagem. ”.

A proposta em análise institui meia-entrada para os professores da rede pública e privada do município em estabelecimentos circenses, teatrais, cinematográficos, 
artísticos, ou quaisquer outros que proporcionem lazer e entretenimento, públicos ou privados. Determina ainda que a meia-entrada corresponderá sempre à metade 
do valor do ingresso cobrado, mesmo que sobre os preços incidam descontos ou atividades promocionais.
 
Incialmente, cabe ressaltar que, embora reconhecendo o mérito da proposta, a medida não comporta a pretendida sanção. Isto porque a proposição fere o princípio 
constitucional da isonomia, vez que beneficia uma categoria profissional específica, sem qualquer justificativa para este tratamento desigual em relação a outras cat-
egorias profissionais.

A Constituição da República não só consagra o Princípio da Isonomia, como lhe atribui status de direito fundamental, e a Constituição do Estado de Minas Gerais 
afirma o compromisso do nosso Estado com a efetivação de tal máxima. Senão vejamos: 
 
"Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:  
 
(...)"  
 
"Art.4º - O Estado assegura, no seu território e nos limites de sua competência, os direitos e garantias fundamentais que a Constituição da República confere aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País". 

Ora, não poderia ser diferente: a igualdade, além de constituir pressuposto de qualquer Estado democrático, está diretamente ligada com o ideal da justiça, compreen-
dido no sentido das virtudes da equidade, da uniformização das oportunidades concedidas aos indivíduos e da dinâmica de distribuição de méritos e deméritos. Nas 
palavras precisas da hoje Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha: 

"Igualdade constitucional é mais que uma expressão de Direito; é um modo justo de se viver em sociedade. Por isso é princípio posto como pilar de sustentação e 
estrela de direção interpretativa das normas jurídicas que compõem o sistema jurídico fundamental". (ROCHA. Cármen Lúcia Antunes. Princípio Constitucional da Igual-
dade. Belo Horizonte: Jurídicos Lê, 1990, p. 118). ”

Nesse sentido é o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“ AÇÃO DIRETA DE INCONSTICIONALIDADE - LEI Nº 3.229/14 DO MUNICÍPIO DE EXTREMA - INSTITUÍÇÃO DO BENEFÍCIO DE MEIA-ENTRADA AOS SERVIDORES MU-
NICIPAIS - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA HARMONIA E SEPARAÇÃO DE PODERES - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL - DISTINÇÃO DE TRATAMENTO EM RAZÃO DE 
FUNÇÃO SEM QUALQUER BASE RAZOÁVEL A JUSTIFICAR O DISCRIMEN. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL - PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. 
- Viola o princípio da harmonia e independência dos poderes a lei elaborada mediante iniciativa parlamentar que impõe ao Poder Executivo obrigações atinentes ao 
poder de polícia, acarretando aumento de despesa sem prévia dotação orçamentária e impactando, por conseguinte, os cofres públicos municipais 
- A Lei nº 3.229/14, do Município de Extrema, ao estabelecer o benefício de meia entrada aos servidores públicos municipais em detrimento dos demais munícipes sem 
qualquer base razoável a justificar o discrímen, incorreu no vício da inconstitucionalidade material, violando o princípio da isonomia.”. (TJ-MG - Ação Direta Inconst: 
10000140456476000 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 08/07/2015, Órgão Especial / ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 17/07/2015 – grifos 
nosso) 

Corroborando esse entendimento, o parecer da Secretaria Municipal de Educação:

“ Ainda em relação ao princípio da isonomia, a Proposição de Lei em comento estabelece uma discriminação entre professores da rede municipal e particular localizadas 
em Contagem, de professores da rede estadual, ou professores de outros municípios que estejam interessados em participar de um evento cultural ou de lazer. Se todos 
estão na mesma situação jurídica que justificaria o benefício (ser professor), a restrição de um beneficiário em relação ao outro é injustificável. Nesse sentido também já 
se manifestou o TJMG:

Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Municipal nº. 4359/2005, que restringe o benefício da meia-entrada apenas aos estudantes matriculados em estab-
elecimentos de ensino de Varginha. Há violação aos princípios vetores da isonomia e igualdade previstos na CE/89, já que a lei em foco pretende beneficiar interesses de 
uns em detrimento a outros que se enquadram na mesma situação jurídica, além do princípio da impessoalidade, que prevê que o Estado tem o dever de tratar a todos 
os administrados sem favoritismo nem perseguição, já que todos são iguais perante a Lei. Representação parcialmente acolhida para declarar a inconstitucionalidade do 
dispositivo legal que restringe o benefício de meia-entrada apenas aos estudantes matriculados em estabelecimentos de ensino do Município de Varginha. Ação Direta 
de Inconstitucionalidade n° 1.0000.06.445814-4/000 - Comarca de Varginha - Requerente: Prefeito Municipal de Varginha, Mauro Tadeu Teixeira - Requerido: Presidente 
da Câmara Municipal de Varginha - Relator: Des. Cláudio Costa (Data do julgamento: 24/10/2007 - Data da publicação: 01/02/2008). ”

Por fim, insta trazer à baila o parecer da Procuradoria-Geral do Município que dispôs: “Vale ressaltar, no entanto, que a proposição de lei ora em análise não previu a 
sanção aos estabelecimentos que descumprirem a meia-entrada aos professores, o que pode ocasionar um problema prático. ”
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Essas, Senhor Presidente, as razões do VETO TOTAL ora apresentado, que submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros da Câmara Municipal.

Aproveito a oportunidade para manifestar a Vossa Excelência e aos demais membros dessa Egrégia Casa Legislativa protestos de elevada estima e distinta consideração.

Palácio do Registro, em Contagem, 03 de agosto de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

Secretaria Municipal 
de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 03/08/2017

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 013/2017 PA. 087/2016 CRED. 002/2016 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
CONTRATADA: SHELTER PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA
OBJETO: REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) EXAMES PERICIAIS E EMISSÕES DE LAUDOS PSIQUIÁTRICOS NO ÂMBITO DOS PROCESSOS DISCIPLINARES CONDUZIDOS PELA COR-
REGEDORIA GERAL.
DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA: 1051.04.124.0001.2007 – 33.90.39.99 – FONTE 010000.
VALOR UNITÁRIO: R$ 400,00 VALOR TOTAL: R$ 8.000,00
VIGÊNCIA: 12 MESES, DE 25/07/2017 A 24/07/2018
ASSINADO: 25/07/2017

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 123/2016/SRP PA. 089/2016 PP. 021/2016, ATA 035/2016; CELEBRADO ENTRE O 
MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E A EMPRESA BOA ESPERANÇA PETRÓLEO LTDA 
MOTIVO DA RESCISÃO: ENCERRADO POR MOTIVO DE CONCLUSÃO DE OBJETO
ASSINADO: 01/08/2017

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 091/2017/SRP PA.089/2016 PP. 021/2016 – EDITAL 057/2016 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2016
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATADA: BOA ESPERANÇA PETRÓLEO LTDA
OBJETO: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO – 240.000 LITROS ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL 
DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA: 1071.04.122.0001.2271 – 33903001 - 010000
VALOR UNITÁRIO: R$ 2,88 VALOR TOTAL: R$ 691.200,00
VIGÊNCIA: DE 01/08/2017 A 31/07/2018
ASSINADO: 01/08/2017

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 165/2014 PA. 106/2014  INEX. 016/2014 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA –  RECEITA
CONTRATADA: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS
OBJETO: ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA SEDE DA CONTRATADA E PRORROGAÇÃO POR MAIS 12  MESES.
DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA: 1081.04.126.0049.2309 – 33903908 - 010000
VALOR  MENSAL: R$ 38.218,69 VALOR TOTAL: R$ 458.624,28 
VIGÊNCIA: DE 28/07/2017 A 27/07/2018
ASSINADO: 26/07/2017

PREFEITURA DE CONTAGEM/MG – AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 037/2017 – PROCESSO Nº. 099/2017 – OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMISAS, COLETES E MATERIAIS DIVERSOS PARA ESTOQUE PREVENTIVO DA 
DEFESA CIVIL Marcado para as 09h00min do dia 24/08/2017, NO SITE - www.licitacoes-e.com.br
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 032/2017 – PROCESSO Nº. 093/2017 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 40 (QUARENTA TABLETS) PARA A SEDUC – RE-
TIFICA HORÁRIO DA PUBLICAÇÃO DO DIA 02/08/2017 14h00min do dia 15/08/2017, 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, 26/07/2017 – Equipe de Pregões.
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.180
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso das suas atribuições legais conferidas especialmente, pelo inciso II, do Artigo 92 da Lei Orgânica do Município de Contagem; e, 
considerando o disposto na Lei Complementar nº 142, datada de 29 de maio de 2013; e, por fim, o inciso I do Artigo 32, da Lei Municipal nº 2.160, datada de 20 de 
dezembro de 1990; EXONERA, a pedido, do cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação – na condição de Agente 
Político, Nível Especial, CPC-847, o servidor RODINEI FERREIRA DIAS, a partir de 03 de agosto de 2017. 
Palácio do Registro, em Contagem aos 03 de agosto de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.181
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 Patrimônio, Nível III, CPC-196, o servidor ARTHURS ROBERT LAMOUNIER, lotado na 
Secretaria Municipal de Administração, a partir de 04 de agosto de 2017.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de comissão de Gerente de Patrimônio, Nível III, CPC-196, o servidor JOSE RENALDO DE MIRANDA, lotado na 
Secretaria Municipal de Administração, a partir de 04 de agosto de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 03 de agosto de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.182
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 TORNAR SEM EFEITO o Artigo 4º do Ato Administrativo nº 20.033, datado de 23 de junho de 2017, que nomeia para o cargo de provimento em comissão de 
Assessor IV, Nível VII, CPC-673, JOZELIA CASTRO DE SOUZA, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de comissão de Assessor IV, Nível VII, CPC-673, o servidor RAFAEL DE SOUZA MATOS, lotado na Secretaria 
Municipal de Educação, a partir de 03 de agosto de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 03 de agosto de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.183
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 TORNAR SEM EFEITO o Ato Administrativo nº 19.298, datado de 03 de fevereiro de 2017, que nomeia para o cargo de provimento em comissão de Gerente de 
Atenção à Pessoa Idosa, Nível III, CPC-312, MARCO AURELIO PINTO DE ABREU, lotado na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e Aten-
ção ao Idoso.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Gerente de Atenção à Pessoa Idosa, Nível III, CPC-312, o servidor  MARCO AURELIO PINTO DE ABREU, 
lotado na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e Atenção ao Idoso, a partir de 03 de agosto de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 03 de agosto de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.184
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 Limpeza, Manutenção, Conservação e Pequenas Obras, Nível III, CPC-327, o servidor 
FABIO LUCAS MARTINS NATIVIDADE, lotado na Secretaria Municipal de Governo – Administração Regional Riacho, a partir de 03 de agosto de 2017.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de comissão de Gerente de Limpeza, Manutenção, Conservação e Pequenas Obras, Nível III, CPC-327, o servi-
dor CARLOS GUILHERME DA CRUZ, lotado na Secretaria Municipal de Governo – Administração Regional Riacho, a partir de 03 de agosto de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 03 de agosto de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
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HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.185
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 Diretor Geral do Departamento de Educação Básica, Nível VIII, CPC-731, o servidor DANILTON 
SILVERIO VIEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 03 de agosto de 2017.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de comissão de Gestor Especial, Nível XI, CPC-821, o servidor RODNEY JOSE DOS SANTOS, lotado na Secreta-
ria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, a partir de 03 de agosto de 2017.
Art.3º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de comissão de Gerente de Educação em Direitos Humanos, Nível III, CPC-256, a servidora SALUA DE CAMPOS 
MATTAR, lotada na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, a partir de 03 de agosto de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 03 de agosto de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.186
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 TORNAR SEM EFEITO o Artigo 2º do Ato Administrativo nº 19.944, datado de 02 de junho de 2017, que nomeia para o cargo de provimento em comissão de 
Diretor Geral do Departamento de Núcleo Regional de Educação Ressaca, Nível VIII, CPC-737, a servidora MARIA DE LOURDES RODRIGUES FASSY, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Diretor Geral do Departamento de Núcleo Regional de Educação Ressaca, Nível VIII, CPC-737, a servidora 
BENTA MARIA DE OLIVEIRA NAPOLI, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 03 de agosto de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 03 de agosto de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.187
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 Secretária de Gabinete, Nível V, CPC-402, a servidora VIVIANA DOS SANTOS VIANA CONCEIÇAO, 
lotada na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, a partir de 03 de agosto de 2017.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de comissão de Secretária de Gabinete, Nível V, CPC-402, a servidora CLAUDINA ROSA DOS SANTOS, lotada 
na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, a partir de 03 de agosto de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 03 de agosto de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.188
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando, ainda, o Artigo 92, parágrafo único, da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; RE-
VOGA  partir de 19 de julho de 2017, o Artigo 1º do Ato Administrativo nº 19.046, datado de 20 de dezembro de 2016, que coloca à disposição do Tribunal Regional 
Eleitoral de Minas Gerais, 91ª Zona Eleitoral, a Servidora VANILDE DE JESUS DE PAULA LAZAROTTI, titular do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo II, 
Nível V, Grau “N”, matrícula nº. 01091030, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
Registro, em Contagem, aos 03 de agosto de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.189
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 Especial de Apoio Operacional, Referência FE-1, CFE-19, a servidora CAMILLA XAVIER SILVA, matrícula 
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01357545, lotada na Secretaria Municipal de Comunicação e Transparência, a partir de 19 de julho de 2017.
Art.2º DESIGNAR, para o exercício da Função Especial de Assistente da área de Comunicação, Referência FE-1, CFE-3, a servidora CAMILLA XAVIER SILVA, matrícula 
01357545, lotada na Secretaria Municipal de Comunicação e Transparência, a partir de 19 de julho de 2017
Art.3º DESIGNAR para o exercício da Função Especial de Apoio Operacional, Referência FE-1, CFE-19, a servidora VANILDE DE JESUS DE PAULA LAZAROTTI, matrícula 
1091030, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 19 de julho de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 03 de agosto de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.190
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando, ainda, o Artigo 92, parágrafo único, da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; REVO-
GA  partir de 31 de julho de 2017, o Ato Administrativo nº 19.005, datado de 02 de dezembro de 2016, que coloca à disposição do Tribunal Regional Eleitoral de Minas 
Gerais, 313ª Zona Eleitoral, a Servidora SILVANIA AUGUSTA ESTEVAM RODRIGUES, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços III, Nível III, Grau “L”, 
matrícula nº. 01156280, lotada na Secretaria Municipal de Governo.
Registro, em Contagem, aos 03 de agosto de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.191
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 Limpeza, Manutenção, Conservação e Pequenas Obras, Nível III, CPC-320, a servido-
ra ISABELA CRISTINA SOUZA DOS SANTOS, lotada na Secretaria Municipal de Governo – Administração Regional Industrial, a partir de 03 de agosto de 2017.
Art.2º EXONERAR do cargo de provimento em comissão de comissão de Gerente de Contratos e Convênios, Nível III, CPC-194, o servidor PEDRO HENRIQUE TAVARES 
CORDEIRO, lotada na Secretaria Municipal de Administração, a partir de 03 de agosto de 2017.
Art.3º NOMEAR do cargo de provimento em comissão de comissão de Gerente de Limpeza, Manutenção, Conservação e Pequenas Obras, Nível III, CPC-320, o servidor 
PEDRO HENRIQUE TAVARES CORDEIRO, lotado na Secretaria Municipal de Governo – Administração Regional Industrial, a partir de 03 de agosto de 2017.
Art.4º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de comissão de Gerente de Contratos e Convênios, Nível III, CPC-194, o servidor ISABELA CRISTINA SOUZA 
DOS SANTOS, lotada na Secretaria Municipal de Administração, a partir de 03 de agosto de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 03 de agosto de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.192
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas especialmente, Inciso II do Artigo 92 da Lei Orgânica do Município de Contagem; e, consi-
derando o disposto na Lei Complementar nº 151, de 28 de agosto de 2013; considerando ainda, o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de 
dezembro de 1990; RESOLVE:
Art.1º EXONERAR do cargo de provimento em comissão de Presidente da Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes de Contagem – ConParq, na condição de 
Agente Político, Nível Especial, CPC-44, o Servidor REINALDO ALVES COSTA NETO, a partir de 03 de agosto de 2017.
Art.2º DESIGNAR o servidor WAGNER DONATO RODRIGUES, titular do cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade 
– na condição de agente político, para responder cumulativamente e interinamente pela Presidência da Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes de Contagem – 
ConParq
Palácio do Registro, em Contagem, aos 03 de agosto de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.193
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso das suas atribuições legais conferidas especialmente, pelo inciso II, do Artigo 92 da Lei Orgânica do Município de Contagem; REVO-
GA a partir de 03 de agosto o Ato Administrativo nº 19.604, datado de 24 de março de 2017, que designa o servidor REINALDO ALVES COSTA NETO, titular do cargo 
de Presidente da Função Municipal  de Parques e Áreas Verdes de Contagem – ConParq, para responder cumulativamente e interinamente pelo cargo de Secretário 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Nível Especial, CPC-854.
Palácio do Registro, em Contagem aos 03 de agosto de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.194
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso das suas atribuições legais conferidas especialmente, pelo inciso II, do Artigo 92 da Lei Orgânica do Município de Contagem; e, 
considerando o disposto na Lei Complementar nº 142, datada de 29 de maio de 2013; e, por fim, o inciso I do Artigo 32, da Lei Municipal nº 2.160, datada de 20 de 
dezembro de 1990; NOMEIA, para o cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos – na condição de Agente Político, Nível 
Especial, CPC-854, o servidor REINALDO ALVES COSTA NETO, a partir de 03 de agosto de 2017. 
Palácio do Registro, em Contagem aos 03 de agosto de 2017.
 ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.195
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar nº 197, de 22 de dezembro de 2015; considerando, ainda, 
o Decreto nº. 641, de 05 de fevereiro de 2016, que dispõe sobre a Organização da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC; combinado 
com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; RESOLVE:
Art.1º EXONERAR do cargo de provimento em comissão de Diretor Geral do Departamento de Gestão de Recursos Logísticos da Saúde, Nível VIII, CPC-149 o Servidor 
PAULO BARCELOS FAGUNDES, lotado na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, a partir de 03 de agosto de 2017.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Chefe de Unidade de Saúde - Maria da Conceição, Nível V, CPC-58, a Servidora HERICA PATRICIA DE ALBU-
QUERQUE, lotada na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, a partir de 03 de agosto de 2017.
Art.3º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Diretor Administrativo da UPA Ressaca, Nível VI, CPC-111, a Servidora DANIELA NUNES PINHEIRO, lotada 
na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, a partir de 03 de agosto de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 03 de agosto de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.196
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; DISPENSA da designação para o 
exercício da Função de Confiança de Diretor Médico I, Referência FC-16, CFC-175, a servidora ROUSE FABIANA LEITE DA ROCHA LEAL, lotada na Fundação de Assistência 
Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, a partir de 03 de agosto de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 03 de agosto de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.197
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; 
NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de comissão de Gerente de Equipamentos de Abastecimento, Nível III, CPC-303, a servidora MARIANA RODRIGUES 
MENDES STELMO, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, a partir de 03 de agosto de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 03 de agosto de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.198
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar nº 148, de 28 de agosto de 2013, que altera a estrutura 
organizacional da Fundação de Ensino de Contagem; combinado com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; NOMEIA para o cargo 
de provimento em comissão de Chefe de Divisão de Gestão de Pessoas, Nível III, CPC-9, lotada na Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, entidade que compõe a 
Administração Indireta de Contagem, a Servidora TATIANA MAIA DE OLIVEIRA, a partir de 03 de agosto de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 03 de agosto de 2017
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

Secretaria Municipal 
de Fazenda

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS – 2ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
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A Secretaria da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrativa, segunda Câmara, no exercício das suas atribuições, faz publicar o(s) acórdão(s) abaixo 
indicado(s):

ACÓRDÃO Nº 136/2017

PA. Nº 13459/2014-02A 
REQUERENTE: IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR 
RELATOR: Emerson Gonçalves De Oliveira
ASSUNTO: Anulação de IPTU e de Taxas Serviço Público
DATA DO JULGAMENTO: 31 de julho de 2017

ISENÇÃO DE IPTU E DE TAXAS COM ELE COBRADAS EM 2011 e 2014 – ALTERAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – PERDA DE OBJETO. Por unanimidade de 
votos, acompanhando o voto do Relator, a Junta de Recursos Fiscais, na sua Segunda Câmara, conheceu do recurso voluntário e alterou a decisão de primeira instância, 
sem dar procedência ao pedido. Perda de objeto, sem análise do mérito, mantendo a imunidade deferida no Processo 404/2014-02A, em 25/08/14, referente ao índice 
cadastral n° 10.643.0428.001-0, apenas sobre o IPTU e suas Taxas de 2014. O exercício de 2011 está com o IPTU e Taxas ajuizado. Participaram do julgamento presidido 
pelo Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Emerson Gonçalves de Oliveira, o Sr. Rogério Silva Lisboa e o Sr. Cesar Augusto de Barros.

ACÓRDÃO Nº 137 /2017

PA. Nº 02386/2014-02A 
REQUERENTE: JOAQUIM DA LUZ BATISTA 
RELATOR: Emerson Gonçalves De Oliveira
ASSUNTO: Isenção de IPTU e de Taxas Serviço Público
DATA DO JULGAMENTO: 31 de julho de 2017

ISENÇÃO DE IPTU E DE TAXAS COM ELE COBRADAS EM 2014 – ALTERAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – DEFERIMENTO. Por unanimidade de votos, acompa-
nhando o voto do Relator, a Junta de Recursos Fiscais, na sua Segunda Câmara, conheceu do recurso voluntário e deu procedência ao pedido. A primeira instância havia 
exigido que o registro imobiliário esteja em nome do Comodante, mas essa exigência para a isenção não se sustenta. Somente seria exigível esse documento em pedido 
de imunidade, quando se verifica o patrimônio da Requerente. Isenção concedida de IPTU e de suas Taxas no imóvel de índice cadastral n° 06.030.0206.001. Participa-
ram do julgamento presidido pelo Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Emerson Gonçalves de Oliveira, o Sr. Rogério Silva Lisboa e o Sr. Cesar Augusto de Barros.
ACÓRDÃO Nº 138  /2017 

PROC. Nº 2017010610585317 
RECORRENTE: FACE EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÕES COM. LTDA.
ASSUNTO: Não incidência de ITBI
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
DATA DO JULGAMENTO: 31 de julho de 2017

ITBI – RECURSO VOLUNTÁRIO – REQUERIMENTO DE NÃO INCIDÊNCIA – BEM IMÓVEL – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL – IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – 
PREPONDERÂNCIA DE ATIVIDADE IMOBILIÁRIA – DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Câmara conheceu do recurso voluntário 
e negou-lhe provimento para manter a decisão de primeira instância, por outros fundamentos, e indeferir o pedido de não incidência do ITBI, em face do adquirente 
ter sido notificado e não apresentar escrituração contábil para comprovar a não preponderância de atividade imobiliária; ficando, assim, mantido o tributo incidente 
sobre a transferência do bem imóvel de índice cadastral nº 08.443.0274.000; com fundamento no artigo 156, § 2º, inciso I, da CR/88, art. 37 do CTN e Artigo 71-B, § 1º 
ao 5º, do Código Tributário do Município de Contagem. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Emerson Gonçalves de 
Oliveira, Sr. Rogério Silva Lisboa e Sr. Cesar Augusto de Barros.

ACÓRDÃO Nº 139/2017

PROC. Nº 02.A.01630 /2012
RECORRENTE: ANTONIO PEREIRA FILHO
ASSUNTO: Cancelamento de Débito de IPTU
RELATOR: Rogério Silva Lisboa
DATA DO JULGAMENTO: 31 de julho de 2017

IPTU –– NÃO INCIDÊNCIA - PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – INTEMPESTIVIDADE – PREPONDERÂNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO –– §2º DO ARTIGO 10 DO 
DECRETO 1.766/2012 DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM –– PROVIMENTO –– DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA REFORMADA. Por unanimidade de votos, acompanhando 
o Relator, a Câmara conheceu do recurso voluntário, e deu-lhe provimento, reformando a decisão de primeira instância, que concluiu pelo indeferimento do pedido de 
não cancelamento do IPTU do ano de 2012, do imóvel constituído pelo lote 0020, quadra 0014, índice cadastral 10.347.1140.000, com fundamento no artigo 10, § 2º, 
do Decreto nº 1.766/2012 do Município de Contagem -. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Rogério Silva Lisboa, Sr. 
Emerson Gonçalves de Oliveira e Sr. Cesar Augusto de Barros.
ACÓRDÃO Nº 140/2017

PROC. Nº 02.B.00476/2012
RECORRENTE: MARMORARIA DEL RIO LTDA
ASSUNTO: Pedido de Restituição de Pagamento de TFLF
RELATOR: Rogério Silva Lisboa
DATA DO JULGAMENTO: 31 de julho de 2017

TFLF –– PAGAMENTO INDEVIDO - PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – FALTA DE AMPARO LEGAL – PREPONDERÂNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO –– IMPROVI-
MENTO –– DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Câmara conheceu do recurso voluntário, e negou-lhe 
provimento, mantendo a decisão de primeira instância, que concluiu pelo indeferimento do pedido de não restituição do valor pago a titulo de TFLF em nome da 
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empresa Contagem Acabamentos Ltda, efetuado pela empresa Marmoraria Del Rio Ltda, por inocorrência de duplicidade no pagamento e consequentemente falta de 
amparo legal que possa embasar o pedido -. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Rogério Silva Lisboa, Sr. Emerson 
Gonçalves de Oliveira e Sr. Cesar Augusto de Barros.

ACÓRDÃO Nº 141/2017

PROC. Nº  02599/2015--02-A 
RECORRENTE: Geraldo Torres
ASSUNTO: IPTU. Prescrição
RELATOR: César Augusto de Barros
DATA DO JULGAMENTO: 31 de julho de 2017

IPTU/TAXAS –– RECURSO VOLUNTÁRIO  –– PRESCRIÇÃO –  EXERCICIOS 2007 A 2009 – PARCELAMENTO DE DÉBITO –  RECONHECIMENTO EXPRESSO DA DÍVIDA – IN-
TERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INCISO V, § ÚNICO, ATRT. 46 DO CTMC -  INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – INOVAÇÃO DO PEDIDO EM 
GRAU DE RECURSO - PROVIMENTO NEGADO - DECISÃO MANTIDA. Em decisão unânime, acompanhando o relator, a 1ª Câmara não conheceu do recurso voluntário por 
inovar do requerimento inicial, questão não analisada em primeira instância, mantendo a decisão da JJF de indeferimento do pedido de prescrição de IPTU e taxas para 
os exercícios de 2007, 2008 e 2009, mantendo com ela os respectivos lançamentos. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, 
Sr. Rogério Silva Lisboa, Sr. Emerson Gonçalves de Oliveira e Sr. Cesar Augusto de Barros.

Secretaria Municipal 
de Saúde

Extrato do 3º TA ao CT 124/2014, dispensa n° 076/2014, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Contagem / SMS / FMS e ARINELHA FAUSTINA. Objeto: prorrogação 
do contrato nº 124/2014, pelo período de 12 (doze) meses. O valor total da renovação é R$ 46,224,00.(quarenta e seis mil duzentos e vinte e quatro reais) Dotação 
Orçamentária de nº 1113.1.10.122.0001.2305.339036.14 CR 759, fonte do recurso 214801. Em 25 de julho de 2017.

Extrato do 2º TA ao CT 082/2015, dispensa n° 055/2015, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Contagem / SMS / FMS e SANDRA MARA DE OLIVEIRA VICENTE. 
Objeto: prorrogação do contrato nº 082/2015, pelo período de 12 (doze) meses. O valor total da renovação é R$ 37.800,00.(trinta e sete mil e oitocentos reais) Dotação 
Orçamentária de nº 113.1.10.122.0001.2305.339036 14 CR 759, fonte do recurso 214801. Em Contagem, 15 de junho de 2017.

Portaria n° 8.049, de 02 de agosto de 2017.

Dispõe sobre a incorporação da Estratégia de Saúde da Família a todas as Unidades Básicas de Saúde do Município de Contagem, a abertura de prazo para opção dos 
servidores e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Saúde e Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso das atribuições que lhe foram conferidas 
pela Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013 e pela Lei Complementar nº 197, de 22 de dezembro de 2015, respectivamente, e CONSIDERANDO:
I – a premissa do Ministério da Saúde de que a forma preferencial de organização da Atenção Básica deve se dar por meio da ampliação dos atendimentos submetidos 
à Estratégia de Saúde da Família;
II – o que dispõe o §1º, do Art. 4º, da Lei Municipal nº 3.154, de 22 de dezembro de 1998;
II – a necessidade de se aprimorar as diretrizes que norteiam a política municipal da Atenção Básica e sua real e urgente adaptação à realidade da população;
III – que a incorporação da Estratégia de Saúde da Família às Unidades Básicas de Saúde permitirá um maior acesso da população aos serviços disponibilizados pelo 
município de Contagem; 

RESOLVE:

Art. 1º - Fica estabelecida, no âmbito da Atenção Básica em Saúde do Município de Contagem, a incorporação das Estratégias de Saúde da Família a todas as Unidades 
Básicas de Saúde. 

Art. 2° - Os atuais servidores das áreas técnicas de níveis médio e superior lotados nas Unidades Básicas de Saúde tradicionais poderão optar pela incorporação em suas 
atribuições, das diretrizes estabelecidas pela Estratégia de Saúde da Família, conforme permitido pelo Art. 7º e seus incisos I e II da Lei Municipal nº 3.154, de 22 de 
dezembro de 1998.

Parágrafo único. Os servidores que realizarem a opção descrita no caput deste artigo, serão pagos por meio da flexibilização de jornada, de forma proporcional, confor-
me estabelecido pela Lei Complementar nº 104, de 20 de janeiro de 2011, assim como à gratificação prevista nos artigos 3º, parágrafo único e 4º da Lei Complementar 
nº 049, de 02 de abril de 2008.

Art. 3º Fica fixado o prazo comum de 90 (noventa) dias para que a Administração diligencie a avaliação do servidor em sua integração na nova dinâmica adotada e para 
que o servidor manifeste se há interesse ou não em realizar a opção.
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§1º O servidor deverá se manifestar por escrito e realizar o protocolo de sua manifestação no Distrito Sanitário a que pertence seu órgão de lotação, sendo que caberá à 
Administração aprovar ou rejeitar seu pedido de opção.

§2º Para fins de aprovação da opção realizada pelo servidor optante, serão observados os seguintes aspectos de sua atuação conforme estabelecido pelo Programa 
Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ:

I – assiduidade;
II – pontualidade;
III – cumprimento das tarefas;
IV – relacionamento com a equipe; e,
V – atenção ao usuário.

Art. 4º Fica garantido ao servidor não optante em participar da Estratégia de Saúde da Família e àquele que dessa opção desistir, a escolha de nova lotação dentro das 
disponibilidades elencadas pela Superintendência de Atenção à Saúde.

Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 6º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º (primeiro) de agosto de 2017.

Contagem, 02 de agosto de 2017.

BRUNO DINIZ PINTO

Secretário Municipal de Saúde
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONVÊNIO MUNICIPAL N°001/2016. A Prefeitura Municipal de Contagem/SMS/FMS, com sede na praça Presidente Tancredo 
Neves, n°200, Bairro Camilo Alves, Contagem/MG, inscrito no CNPJ n°18.715.508/0001-31, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. BRUNO DINIZ 
PINTO, portador da CI 7581(...), SSP/MG e inscrito no CPF058202(...), conforme facultam os artigos 78 e 79 da Lei Federal 8.666/93, observada a seguinte cláusula: 
CLAUSULA PRIMEIRA: DA RESCISÃO. 1.1 Constitui objeto do presente Termo, a Rescisão Unilateral do Convênio Municipal N°001/2016, celebrado com a pessoa jurídica 
de direito privado ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SHEKINAH, cujo o objeto é a operacionalização do programa EXERCITA CONTAGEM. 1.2 Assim, lavra-se o presente Ter-
mo de Rescisão Unilateral em 03(Três) vias de igual teor e valor, na presença de duas testemunhas, para os fins de direito. Contagem, 28 de Julho de 2017. 

Extrato da INTIMAÇÃO que a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM / SMS / FMS, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. BRUNO DINIZ PIN-
TO, nos termos do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e artigo 109, inciso I, alíneas “e” e “f”, da Lei 8.666/93 faz a empresa ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZA-
ÇÃO DE TÊXTEIS S/A, na data de 11 de Julho de 2017, pelo descumprimento por parte da INTIMADA, de cláusulas importantes do Contrato nº 099/2015/FMS, Processo 
Administrativo nº 264/2014, Pregão Presencial nº 110/2014, já citadas nas intimações anteriores. De acordo com o artigo 109, inciso I, da Lei 8.666/93, a INTIMANTE 
concedeu à INTIMADA, o prazo de 5 (cinco) dias para interposição de recurso administrativo, tendo-se em vista a Aplicação de Penalidade  em forma de SUSPENSÃO 
IMEDIATA da CONTRATADA e também do direito de participar de licitação, impedida de contratar com a Secretaria Municipal De Saúde de Contagem/MG, pelo período 
de 02(dois) anos. 

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N°99/2015/FMS. A Prefeitura Municipal de Contagem/SMS/FMS, com sede na praça Presidente Tancredo Neves, n°200, 
Bairro Camilo Alves, Contagem/MG, inscrito no CNPJ n°18.715.508/0001-31, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. BRUNO DINIZ PINTO, por-
tador da CI 7581(...), SSP/MG e inscrito no CPF058202(...), conforme facultam os artigos 78 e 79 da Lei Federal 8.666/93, observada a seguinte cláusula: CLAUSULA PRI-
MEIRA: DA RESCISÃO. 1.1 Constitui objeto do presente Termo, a Rescisão Unilateral do Contrato Administrativo n°99/2015, decorrente do pregão presencial 110/2014, 
celebrado com a empresa ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTEIS S/A. 1.2 Assim, lavra-se o presente Termo de Rescisão Unilateral em 03(Três) vias de igual 
teor e valor, na presença de duas testemunhas, para os fins de direito. Contagem, 11 de Julho de 2017. 

C.M.D.P.D.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA  PESSOA
COM DEFICIÊNCIA – CMDPD.

CONVOCAÇÃO

Contagem,  03 de Agosto  de 2017
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Convocamos os(as) Conselheiros(as) de Direitos, os cidadãos de Contagem e os demais interessados para participar da 105ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal 
de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Contagem - CMDPD, que será realizada no dia 09 de Agosto de 2017, quarta-feira, às 14h00, no Espaço Luiz de 
Freitas, rua Judith Naves de Lima nº 677 – Bairro Funcionários – Contagem.

Pauta da 105ª Reunião Ordinária do CMDPD –  09 de Agosto de 2017.

1 – Informes.
2 – Aprovação da 104ª Ata.
3 – Acessibilidade no restaurante popular do Eldorado e Auditório da Casa dos Conselhos 
4 – Audiência Pública sobre Autismo /AMAIS (Grupo de Apoio a pais de AUTISTAS ).
5 – Reunião Mesa Diretora do Conselho e Prefeito Alex de Freitas 
6 – Semana da Pessoa com Deficiência

Atenciosamente;

Sr. Maurício Alves Peçanha
Presidente - CMDPD.

Famuc

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

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 001/2014

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 255

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, o Secretário Municipal de Saúde, convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplifica-
do – PSS 01/2014 – 247º resultado, da função e classificação abaixo relacionada, a comparecer ao setor de Admissão da FAMUC, de segunda à sexta-feira, de 09 às 11 
horas ou de 14 às 16 horas, localizada na Avenida General David Sarnoff, nº 3.113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, no período de 01/08/2017 a  11/08/2017:

           Médico da Família - 1º   Classificado

Contagem, 31 de julho de 2017.

KENIA SILVEIRA CARVALHO
Secretaria Adjunta executiva de Saúde 
Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem 

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

A Comissão de Avaliação dos Títulos da FAMUC, constituída através da Portaria 7893, de 18 de janeiro de 2017 e suas alterações, conforme o disposto no Edital do 
Processo Seletivo Simplificado - PSS nº 001/2014, segue abaixo a classificação dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2014, após julgamento 
realizado pela Comissão, conforme os critérios definidos no referido edital
247º Resultado de Classificação do Processo Seletivo Simplificado FAMUC/PSS Nº 01/2014

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE 
PONTOS RESULTADO

MEDICO DA FAMÍLIA 1º RAUL HENRIQUE ROCHA FERREIRA 5,00 CLASSIFICADO

Comissão de Avaliação de Títulos:
Nelson Paloma de Andrade
Jose Carlos Matos
Giulliana  de Aguiar Cantoni

Contagem, 31 de Julho de 2017
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Portaria n° 8.049, de 02 de agosto de 2017.

Dispõe sobre a incorporação da Estratégia de Saúde da Família a todas as Unidades Básicas de Saúde do Município de Contagem, a abertura de prazo para opção dos 
servidores e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Saúde e Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso das atribuições que lhe foram conferidas 
pela Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013 e pela Lei Complementar nº 197, de 22 de dezembro de 2015, respectivamente, e CONSIDERANDO:
I – a premissa do Ministério da Saúde de que a forma preferencial de organização da Atenção Básica deve se dar por meio da ampliação dos atendimentos submetidos 
à Estratégia de Saúde da Família;
II – o que dispõe o §1º, do Art. 4º, da Lei Municipal nº 3.154, de 22 de dezembro de 1998;
II – a necessidade de se aprimorar as diretrizes que norteiam a política municipal da Atenção Básica e sua real e urgente adaptação à realidade da população;
III – que a incorporação da Estratégia de Saúde da Família às Unidades Básicas de Saúde permitirá um maior acesso da população aos serviços disponibilizados pelo 
município de Contagem; 

RESOLVE:

Art. 1º - Fica estabelecida, no âmbito da Atenção Básica em Saúde do Município de Contagem, a incorporação das Estratégias de Saúde da Família a todas as Unidades 
Básicas de Saúde. 

Art. 2° - Os atuais servidores das áreas técnicas de níveis médio e superior lotados nas Unidades Básicas de Saúde tradicionais poderão optar pela incorporação em suas 
atribuições, das diretrizes estabelecidas pela Estratégia de Saúde da Família, conforme permitido pelo Art. 7º e seus incisos I e II da Lei Municipal nº 3.154, de 22 de 
dezembro de 1998.

Parágrafo único. Os servidores que realizarem a opção descrita no caput deste artigo, serão pagos por meio da flexibilização de jornada, de forma proporcional, confor-
me estabelecido pela Lei Complementar nº 104, de 20 de janeiro de 2011, assim como à gratificação prevista nos artigos 3º, parágrafo único e 4º da Lei Complementar 
nº 049, de 02 de abril de 2008.

Art. 3º Fica fixado o prazo comum de 90 (noventa) dias para que a Administração diligencie a avaliação do servidor em sua integração na nova dinâmica adotada e para 
que o servidor manifeste se há interesse ou não em realizar a opção.

§1º O servidor deverá se manifestar por escrito e realizar o protocolo de sua manifestação no Distrito Sanitário a que pertence seu órgão de lotação, sendo que caberá à 
Administração aprovar ou rejeitar seu pedido de opção.

§2º Para fins de aprovação da opção realizada pelo servidor optante, serão observados os seguintes aspectos de sua atuação conforme estabelecido pelo Programa 
Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ:

I – assiduidade;
II – pontualidade;
III – cumprimento das tarefas;
IV – relacionamento com a equipe; e,
V – atenção ao usuário.

Art. 4º Fica garantido ao servidor não optante em participar da Estratégia de Saúde da Família e àquele que dessa opção desistir, a escolha de nova lotação dentro das 
disponibilidades elencadas pela Superintendência de Atenção à Saúde.

Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 6º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º (primeiro) de agosto de 2017.

Contagem, 02 de agosto de 2017.

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

ATO DE CONVALIDAÇÃO

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC e a Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde da FAMUC, 
no uso de suas atribuições legais, convalidam o ato de nomeação em cargo de provimento efetivo de Técnico em Enfermagem de Alessandra Passos do Amaral Nunes 
Ferreira, matrícula de nº. 189085-1, bem como o Termo e Compromisso e Posse da mesma, retificando o nome da servidora constante na Portaria de Nomeação nº 
2.773, de 17 de setembro de 2008, e no Termo de Compromisso e Posse: onde se lê Alessandra Passos do Amaral, leia-se Alessandra Passos do Amaral Nunes Ferreira. 
Conforme Portaria nº 2.773, de 17 de setembro de 2008, publicada em 22 de setembro de 2008 no Diário Oficial de Contagem – Edição 2421, a servidora foi nomeada 
em caráter efetivo por meio do Concurso Público nº 001/2004, tomando posse no cargo de Técnico em Enfermagem na data de 09 de outubro de 2008, de acordo com 
o Termo de Compromisso e Posse situado no Livro de Registro de Termo de Compromisso e Posse de Pessoal nº 13/ página 227 e, através da Portaria nº 2.852, de 21 de 
outubro de 2008, publicada em 27 de outubro de 2008 no Diário Oficial de Contagem – Edição 2427. A senhora Alessandra Passos do Amaral Nunes Ferreira entrou em 
exercício de suas atribuições na data de 13 de outubro de 2008, conforme Guia de Entrada em Exercício e tornou-se efetiva de acordo com a Portaria de Efetivação nº. 
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4.597, de 14 de outubro de 2011, publicada em 27 de outubro de 2011 no Diário Oficial de Contagem – Edição 2767. Estando anexos os documentos citados.

Contagem, 1º de agosto de 2017.

Wilson da Silva Brito
Diretor Geral do Departamento de Administração de Pessoal

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

ATO DE CONVALIDAÇÃO

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC e a Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde da FAMUC, 
no uso de suas atribuições legais, convalidam o Termo de Compromisso e Posse no cargo de provimento efetivo de Técnico em Enfermagem de Noeme de Oliva Fernan-
des Dutra, matrícula de nº. 199730-7, retificando a numeração da página da publicação da Portaria de Nomeação nº 3861, de 22 de novembro de 2010, constante no 
Termo de Compromisso e Posse arquivado em seu registro funcional: onde se lê “publicado no DOC número 2545 datado de 29/11/2010, na página 14”, leia-se “publi-
cado no DOC número 2545 datado de 29/11/2010, na página 53”. Conforme Portaria nº 3861, de 22 de novembro de 2010, publicada em 29 de novembro de 2010 no 
Diário Oficial de Contagem – Edição 2545, a servidora foi nomeada em caráter efetivo por meio do Concurso Público nº 001/2009, tomando posse no cargo de Técnico 
em Enfermagem na data de 23 de dezembro de 2010, de acordo com o Termo de Compromisso e Posse arquivado em seu registro funcional. A senhora Noeme de Oliva 
Fernandes Dutra entrou em exercício de suas atribuições na data de 06 de janeiro de 2011, conforme Guia de Entrada em Exercício. Estando anexos os documentos 
citados.

Contagem, 1º de agosto de 2017.

Wilson da Silva Brito
Diretor Geral do Departamento de Administração de Pessoal

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

ATO DE CONVALIDAÇÃO

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC e a Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde da FAMUC, 
no uso de suas atribuições legais, convalidam o ato de nomeação em cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Enfermagem de Sebastiana Gomes dos Santos, matrí-
cula de nº. 001065-0, retificando o nome da servidora constante na Portaria de Nomeação nº 094, de 1º de março de 2000: onde se lê Sebastiana Gomes Pereira dos 
Santos, leia-se Sebastiana Gomes dos Santos. Conforme Portaria nº 094, de 1º de março de 2000, publicada em 10 de julho de 2000 no Diário Oficial do Município de 
Contagem, a servidora foi nomeada em caráter efetivo por meio do Concurso Público nº 002/ 1999, tomando posse no cargo de Auxiliar de Saúde em 15 de junho de 
2000, de acordo com o Termo de Compromisso e Posse situado no Livro de Registro de Termo de Compromisso e Posse de Pessoal nº 01/ página 028 e, através da Porta-
ria nº 095, de 02 de março de 2000, publicada em 10 de julho de 2000 no Diário Oficial do Município de Contagem. Por meio da Portaria nº 374, de 13 de novembro 
de 2000, as Portarias de nº 094/2000 e 095/2000 foram revogadas quanto à nomenclatura dos cargos entre outras questões, convertendo os atos de nomeação e 
posse, onde o cargo de Auxiliar de Saúde percebeu alteração para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, conforme Anexo I da Lei 3085/1998, vigente à época de sua no-
meação, obtendo retroação a data das respectivas Portarias nº 094/2000 e 095/2000. A senhora Sebastiana Gomes dos Santos entrou em exercício de suas atribuições 
na data de 15 de junho de 2000, conforme Guia de Entrada em Exercício. Estando anexos os documentos citados.

Contagem, 1º de agosto de 2017.

Wilson da Silva Brito
Diretor Geral do Departamento de Administração de Pessoal

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

PORTARIA Nº 8.048 de 02 de agosto de 2017.

Dispõe sobre concessão de Férias-Prêmio

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, nos termos do artigo 85, § 2º da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990 e suas alterações posteriores e artigo 48, II da Lei Orgânica 
do Município, conforme Decreto nº 373, de 14 de setembro de 2014;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS-PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990 c/c o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Municí-
pio, à Servidora Maria do Rosário Sobreira Martins, titular do cargo de provimento Auxiliar Em Enfermagem, matrícula de nº 139019, pelo período de 07/08/2017 a 
04/11/2017.
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Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Contagem, 02 de Agosto de 2017.

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

Fundac

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017 DO COMPAC
Ao sétimo dia do mês de junho de 2017, às 9 horas e 30 minutos, reuniram-se no auditório da prefeitura Municipal de Contagem os membros do Conselho Municipal 
do Patrimônio Cultural (COMPAC), Thomaz dos Mares Guia Braga, representante titular da Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural – Fundação 
Cultural de Contagem (Fundac); Alex Levy Ferreira, titular, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU); Isa Maria Marques de Oliveira, 
titular, representando o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG); João Flores Alkmim suplente representante da Fundac; Felipe 
Gonçalves de Moura Bicalho, titular, representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB – Seção Contagem); Paulo Roberto Agostini Filho, titular, representante da 
Procuradoria-Geral do Município; Marília Palhares Machado, titular, representante titular do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais (CAU-MG); River 
Júnior Bessa Soares, suplente, representante da Associação Comercial e Industrial de Contagem (Acic); Fabiana de Fátima Vieira, suplente, representante da Secretaria 
de Planejamento (Seplan); Daniel Pereira Fonseca Silva, suplente, representante da Câmara Municipal de Contagem; Flávia De Oliveira Pinto Lara, suplente, da 
representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB – Seção Contagem) e os convidados: Gustavo Dias de Castro, representante da Totten Construtora LTDA; Divino 
Francisco de Castro, representante do Coral Musicanto; Regina Maria, representante do Coral Musicanto; Letícia Simões de Souza, representante da Ibirapema Lic. 
Ambiental; Paulo Márcio Maia, representante da Paraopeba Participações; Luíza Bruna Gonçalves, representante da FUNDAC; Nara Raquel de Oliveira Mendes, 
representante da FUNDAC; José Eduardo Lopes, representante da Ello S/A; Bruno Pereira, representante da Geoline Engenharia; Ubiratam Nogueira, representante da 
Ello S/A; Alexandra Roberta de Oliveira Maronda Ponsá, geógrafa e representante da Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural – Fundação Cultural 
de Contagem (Fundac); Nélio Murilo Sanches, representante da Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural – Fundação Cultural de Contagem 
(Fundac);  Victor Luiz Magalhães de Pinho Gandra, estagiário da Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural (Fundac); Totalizando 11 (onze) 
conselheiros, sendo 6 (seis) titulares e 5 (cinco) suplentes e ainda 13 (treze) convidados, estando o quórum completo, depois de serem convocados por comunicado, via 
correio eletrônico. Iniciou-se então a reunião, com a seguinte pauta: Informes: - O conselheiro Thomaz dos Mares Guia Braga cumprimentou a todos e leu o primeiro 
informe que se refere a solicitação recebida, relativa a contribuição da revisão do plano diretor. Aproveitando que o Conselho havia deliberado no ano anterior e 
aproveitando as sugestões dadas pelos conselheiros, foi acrescentado um imposto incentivador, transformado em sugestão para a Secretaria do Meio Ambiente. 
Alexandra Ponsá disse que mandará para todos os conselheiros. Nélio Murilo Sanches, disse que a deliberação foi aprovada na íntegra como o conselho disse. E como o 
documento tinha um diagnóstico, uma barreira tributária, estaria sendo recebida. A conselheira Isa Maria disse que ficou na dúvida pela questão da comunidade 
quilombola dos Arturos, discutida anteriormente em outras reuniões do Conselho, onde que essa questão entraria. O conselheiro Thomaz Braga a respondeu dizendo 
que, no caso da comunidade quilombola dos Arturos, essa discussão seria interna, de uma forma específica. Naquele caso não cabia um plano diretor que entrasse com 
um zoneamento da fazenda dos Arturos. O conselheiro Alex Levy disse que, no caso da comunidade quilombola dos Arturos, não é uma área pública, não tendo como 
colocá-la no plano diretor. O conselheiro Thomaz Braga disse que o zoneamento da comunidade dos Arturos é uma questão a parte, e que se deve fazer um grupo de 
trabalho para se tratar do zoneamento e desse assunto. O conselheiro Alex Levy disse que a cidade não pode legislar sobre o espaço particular e que dentro dessa área 
há um zoneamento macro específico. O conselheiro Thomaz Braga deu continuidade a reunião e leu o segundo informe que se tratava da iluminação da praça da 
Jabuticaba. Thomaz Braga disse que houve uma reclamação sobre a praça da Jabuticaba que fica junto ao Centro Cultural. O problema discutido é que a praça está 
muito escura e, logo, perigosa. Que era necessária uma iluminação para que a população pudesse desfrutar da praça no período noturno. A convidada Luíza Bruna 
Gonçalves, representante da FUNDAC, disse que fez um contato com a terceirizada e foi apresentado a seguinte solução para a iluminação da praça, a iluminação mais 
potente na área do centro cultural, pois a praça apresenta problemas de fiação elétrica na iluminação. Teria que ser feita a troca de todos os equipamentos elétricos 
para que a iluminação funcionasse de forma correta. Porque nos períodos chuvosos e com o acúmulo de água, as lâmpadas e a fiação acabam ficando danificadas. Ou 
seja, funcionam temporariamente, e se o período for chuvoso, elas acabam estragando. Luíza Gonçalves disse então que a solução seria trocar toda parte elétrica. A 
conselheira Marília Palhares Machado perguntou então se o problema é apenas a parte elétrica. O conselheiro Felipe Bicalho disse que acha que mesmo resolvendo a 
parte elétrica, deveria ser intensificada iluminação no local. Ele destaca que o projeto inicial da praça seria uma marquise com iluminação muito mais potente. Luíza 
Bruna Gonçalves disse que foi feita a sugestão de instalação de refletores, para amenizar esse problema. O conselheiro Thomaz Braga disse então que isso deverá ser 
providenciado e deu continuidade a reunião. Thomaz Braga apresentou o Coral Musicanto para o Conselho e passou a palavra para o convidado Divino Francisco de 
Castro, disse que é diretor do projeto do Coral Musicanto, e que o projeto começou no município de Contagem, e hoje representa a cidade de Contagem no país todo. 
Divino disse que o que mantém o projeto é um convênio com a prefeitura de Contagem que disponibiliza cerca de trinta a trinta e cinco mil e que no ano de dois mil e 
dezessete, a verba ainda não foi liberada e isso dificulta o andamento do projeto. Divino de Castro disse que a intenção é tornar o Coral um bem imaterial municipal. 
Divino de Castro queria saber, então, do Conselho, quais as informações, contrapartidas e quais benefícios o Coral Musicanto teria. O conselheiro Thomaz Braga disse 
que é necessário pleitear oficialmente o inventário dessa instituição cultural, que permitirá, no futuro, um registro, caso o Conselho defina dessa forma. A conselheira 
Marília Machado perguntou se existe um protocolo de orientação. Alexandra Ponsá solicitou que o coral Musicanto faça um ofício solicitando que o bem seja 
inventariado. A conselheira Marília Machado disse que se poderia procurar o IEPHA e utilizar um formulário. A conselheira Isa Maria disse que seria interessante a 
coordenadoria pegar esse modelo que está no site do IEPHA e encaminhar todo o procedimento com o ofício e com a justificativa. Alexandra Ponsá disse que será 
elaborado um formulário, tendo como exemplo o do IEPHA. Foi então passado todos os informes necessários e o conselheiro Thomaz Braga deu início as pautas 
propostas. O primeiro ponto de pauta da reunião foi a assinatura das atas da primeira reunião extraordinária e da segunda reunião ordinária. O conselheiro Thomaz 
Braga perguntou se todos os conselheiros já assinaram. Confirmado pelos conselheiros que sim. Thomaz Braga então deu continuidade à reunião e apresentou o 
segundo ponto de pauta. Ele pediu a apresentação do que foi definido em relação às multas do COMPAC, referentes à área da AIURB3 e supressão de jabuticabeiras, 
árvore protegida pela Lei 4278/2009. O conselheiro Felipe Bicalho reafirmou que as multas aplicadas deverão ser revertidas para o FUMPAC. O conselheiro Felipe Bicalho 
começou apresentando os parâmetros para aplicação das multas, as diretrizes, da seguinte forma. Em relação ao corte de jabuticabeira, a multa mínima será de R$ 
10.000,00 (dez mil reais), mais 10% (dez por cento) por corte, se for comprovado a boa-fé do infrator. Em caso de má-fé mais 50% (cinquenta por cento) por corte. Em 
caso de demolição, terraplanagem e remoção da vegetação de lote, a multa mínima seria de R$15.000,00 (quinze mil reais), mais 10% (dez por centro) em caso de boa 
fé e em caso de má-fé 50% (cinquenta por centro), sendo considerado a fração do lote de 360 m² (trezentos e sessenta metros quadrados). Exemplificando, então, que 
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se há quinhentos e vinte metros quadrados, seria considerado dois lotes. No caso de construções na AIURB3, sem autorização do COMPAC, a multa mínima seria de 
R$20.000,00 (vinte mil reais), mais 10% (dez por cento) levando em consideração o tamanho da construção e a fração do lote estipulada no item anterior, se configura-
da a boa-fé ou mais 50% (cinquenta por cento) se configurada a má-fé. A conselheira Marília Machado disse que deve ser definido o que seria boa e má-fé. O 
conselheiro João Flores disse que se, por exemplo, o empreendedor tiver ciência ou houver algum acordo e for descumprido, o empreendedor está agindo de má-fé, 
que isso é claro para todos. O conselheiro Alex Ferreira disse que tem que se especificar isso, pois o empreendedor tem o conhecimento da lei. O conselheiro Felipe 
Bicalho disse que boa e má-fé é subjetivo e cabe ao Conselho decidir se é má-fé ou não. A conselheira Marília Machado disse que fica difícil estabelecer boa ou má-fé. O 
conselheiro João Flores disse que toda legislação utiliza essa terminologia de boa-fé e má-fé, que é uma questão de análise. A conselheira Marília disse que tem que ser 
listado o que seria boa e má-fé. O conselheiro Felipe Bicalho disse que não pode ser taxativo dessa forma porque há várias possibilidades. A convidada Nara Mendes, 
representando a FUNDAC, sugeriu estipular se os infratores tiveram conhecimento ou não. O conselheiro Alex Ferreira disse que qualquer projeto dentro da cidade a 
primeira coisa que uma empresa deve saber é quais são as leis daquilo proposto a se fazer. A conselheira Marília disse então que deve se analisar o processo para 
decidir o que é má e boa-fé. O conselheiro João Flores disse que, se um infrator foi ao conselho, teve a deliberação e fez o contrário, é claro que está agindo de má-fé. 
O conselheiro Alex Ferreira disse que isso então deve ser especificado nas normas do parâmetro. Para que empreendedor tenha conhecimento específico da lei. A 
convidada Nara Mendes disse que acha que deve ser estipulado a multa com base no conhecimento se o infrator estava sabendo que havia uma irregularidade ali ou 
não. Nélio Sanches disse que a lei dá autoridade ao conselho, permite aplicar uma multa e logo a definição de boa e má-fé está também subtendida na lei. Alexandra 
Ponsá disse que não existe boa fé em corte de jabuticabeira. Todos sabem o que é proibido. E isso é má-fé. O conselheiro Felipe Bicalho disse que não se pode engessar 
a lei com esse parâmetro. Que há casos e casos, e que a subjetividade está em pauta. Cabe ao Conselho discutir e decidir se houve ou não a boa ou a má-fé. Alexandra 
Ponsá disse que a multa é não é totalmente, pois exemplificando, se que há um pomar de jabuticabeira e a empresa corta todas. A multa vai ser de dez mil para a 
primeira e mais uma porcentagem cada jabuticabeira a mais cortada, significa que as outras não têm a mesma importância. O conselheiro Felipe Bicalho disse que não 
há como multar dez mil por jabuticabeira pois a multa passaria do que é estipulado. O conselheiro Thomaz Braga perguntou se isso se for aprovado será um regimento. 
O conselheiro Felipe Bicalho disse que não, que será apenas um parâmetro para a aplicação de multas, uma referência. O conselheiro João Flores disse que se for um 
caso atípico, cabe ao Conselho conversar entre si. O conselheiro Felipe Bicalho disse que a discussão será apenas se for apenas por boa ou má-fé. O convidado Ubiratam 
Nogueira disse que deve ser considerado um critério de boa e má-fé. Achando que um Conselho deve legislar. O conselheiro Felipe Bicalho disse que quem legisla é a 
lei, o Conselho fiscaliza e multa. O conselheiro Paulo Roberto Agostini disse que são circunstâncias diversas que exigem a punição em função da supressão, mas existe a 
ofensa a outro bem jurídico que é o patrimônio cultural do município. Disse que nesse caso, o que se apenaria se a supressão ocorresse, seria a ofensa ao bem jurídico 
e imaterial do município. O Conselheiro Paulo Agostini disse também que o conselho não está fazendo parâmetros para amarrar, mas sim para se ter um norte do que 
se deve ser punido e como. Sem caráter vinculativo, isso é, uma ressalva ao final de todas as discussões que cada caso é um caso. Ou seja, o parâmetro de boa e má-fé 
é apenas um norte para a direção do Conselho. Ele disse que, como conselheiro, ele precisa de um parâmetro para punir. Nélio Sanches disse que o conselheiro, que vai 
discutir o que é boa e má-fé, mas tendo esse parâmetro, você sabe o quanto deverá ser cobrado. O conselheiro Paulo Agostini disse que os critérios sugeridos devem 
conter a ressalva final que será observado cada caso. Ele disse que esses parâmetros não querem dizer que o Conselho não possa aplicar uma multa maior ou menor. 
Que são duas situações dentro do mesmo ato administrativo. Uma é a vinculação, suprimir um bem protegido é irreversível, caracteriza-se então como algo grave. A 
segunda parte do ato administrativo é totalmente discricionária. O problema é tentar resolver a questão de critérios para nortear nossa conduta e deliberações, diante 
da amplitude do valor da multa, que vai de dez mil reais a um milhão de reais. Caberá aos empresários convencerem o conselho de que houve sempre boa fé. A 
convidada Nara Mendes disse que essa questão de boa fé e má-fé deve ser uma questão interna do Conselho, que a preocupação é a pessoa questionar isso judicial-
mente. Então para resolver esse problema na hora de dar o parecer definitivo, a multa em vez de ser objetivada como má-fé, ela será mais objetiva. Não será utilizado 
esses termos boa e má-fé na hora de aplicar a multa. O conselheiro Paulo Agostini disse que a única ressalva que deve ser feita é que a orientação poderá ser seguida 
pelos conselheiros, observando as peculiaridades de cada caso. O conselheiro Thomaz Braga encaminha a votação pedindo para os conselheiros que aprovem a 
orientação queiram se manifestar. Todos os conselheiros presentes concordaram com os parâmetros listados e com a ressalva de que a orientação será seguida pelos 
conselheiros, observando as peculiaridades de cada caso. Todos os conselheiros aprovaram a proposta. Thomaz Braga então deu continuidade à reunião e apresentou o 
item três da pauta que é o transplante de uma jabuticabeira,  no lote localizado na rua Arriconha, número quatrocentos e oitenta, bairro Alvorada, da Construtora Saba 
Eireli. Alexandra Ponsá explicou que há uma jabuticabeira dentro do terreno, que o proprietário fez todo o processo solicitado pela CONPARQ. Alexandra Ponsá disse 
que a jabuticabeira se encontra atrás do terreno e vai ser transplantada para parte da frente do empreendimento. Alexandra Ponsá disse também que em sua avaliação, 
o empreendedor fez o processo correto. Levando laudo, há um técnico acompanhando o processo que fez um laudo dizendo que a jabuticabeira está propícia para o 
transplante. O conselheiro Thomaz Braga encaminhou para a votação e o projeto foi aprovado de forma unânime pelos conselheiros presentes. Alexandra Ponsá então 
deu continuidade à reunião, apresentando o quarto item da pauta que se tratava de um projeto de construção de Edificação Unifamiliar, localizado na rua José 
Armando da Rocha, quadra quatorze, lote sete, no bairro Central Parque. Alexandra Ponsá ressaltou que no bairro só é permitido até dois pavimentos. Alexandra então 
explicou que o projeto consiste em uma casa de um pavimento e que não há nenhum bem inventariado ou tombado, não causando, porém, impacto ao patrimônio. 
No terreno não há jabuticabeiras e que não havia nada construído. Alexandra ressaltou também que o empreendedor entregou todos os documentos solicitados, todos 
os relatórios e cumpriu todas as exigências. O conselheiro Thomaz Braga encaminhou para a votação do conselho. Foi aprovado de forma unânime pelos conselheiros. 
Thomaz Braga deu prosseguimento a reunião, apresentando o quinto ponto de pauta que é a definição de multa para projeto residencial com doze pavimentos, 
totalizando quarenta e seis unidades na rua Edmir Leão com Capitão Antônio Joaquim da Paixão. O conselheiro João Flores disse que nesse ponto de pauta o conselho 
deveria definir apenas o valor da multa. Nélio Murilo disse que, na reunião anterior, ficou encaminhado que se definiria uma multa pois quando chegou ao conheci-
mento do Conselho, o terreno já estava limpo e terraplanado, e devido a espera da discussão do parâmetro das multas, foi adiada essa decisão para o dia de hoje. O 
conselheiro Felipe Bicalho disse que seria na ideia definida no parâmetro, que cada lote tem trezentos e sessenta metros quadrados, então seria quinze mil, mais dez 
por cento por lote. A conselheira Marília Machado perguntou qual a área do empreendimento. O convidado Gustavo Dias de Castro, representando a Totten Construto-
ra Ltda., que é responsável pelo projeto, disse que a área do empreendimento é de 2.050m² (dois mil e cinquenta metros quadrados). O conselheiro Alex Ferreira disse 
que, com base nessa área, são seis lotes. O conselheiro Thomaz Braga encaminha a votação com base no valor de R$22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais). Os 
conselheiros aprovaram de forma unânime o valor da multa. Thomaz Braga deu continuidade à reunião e apresentou o sexto item de pauta que foi a apresentação dos 
valores para recarga dos extintores do Centro Cultural Francisco Firmo de Mattos Filho. Thomaz Braga explicou que era necessário retificar o seguinte, que o valor que 
foi levantado é apenas para a casa azul, e ficaria em torno de quatrocentos reais. A convidada Luíza Gonçalves disse que foi feito um novo orçamento para as três casas 
no Centro Cultural e ficaria em torno de novecentos e dez reais, que terá lançamento de recarga e reposição de três extintores para cada casa. Luíza ressaltou que a 
empresa solicitada doará para o Centro Cultural, como se fosse um brinde, placas que indicam as saídas. A conselheira Marília Machado disse que deve ter um estudo 
específico para que não atrapalhe o patrimônio cultural. Luíza Gonçalves disse que pode ser feito um acompanhamento dos conselheiros na instalação das placas. O 
conselheiro Thomaz Braga encaminhou para a votação. Foi aprovado de forma a recarga dos extintores. Alexandra Ponsá deu continuidade a reunião e apresentou o 
sétimo ponto de pauta que é a definição sobre a Fazenda Abóboras e Valo das Pedras, sítios arqueológicos inscritos no IPHAN e inventariados pelo município. Alexandra 
Ponsá disse que está sendo discutido esse assunto há aproximadamente três reuniões. A proprietária do empreendimento é a ELLO Engenharia. Fazenda Abóboras é 
inventariado pelo município e pelo IEPHA. Recentemente  foi encontrado um valo de pedras, quando a empresa teve que fazer estudo arqueológico para implantação 
do CECON, o Valo das Pedras e a Fazenda Abóboras foram  registrados como sítio arqueológico. Alexandra Ponsá explicou que foi feita uma visita no ano passado à 
fazenda, assim foi feita uma notificação solicitando que se conserve o local, ou seja, faça escoramento, limpeza, conservação do local. Há também no local um pomar 
de jabuticabeiras que seria bom ter um levantamento florístico. O representante da ELLO Engenharia, José Eduardo Lopes, concordou com a notificação e disse que a 
partir da próxima semana começaria a preservar o local. Nélio Murilo disse que a empresa deverá mandar um relatório de tudo que está sendo feito ali. Alexandra Ponsá 
disse que o conselho encaminhou para as Secretarias do Meio Ambiente e de Desenvolvimento Urbano uma solicitação para que nenhuma autorização de movimenta-
ção de terra e supressão fosse autorizada sem a autorização do Conselho depois da descoberta desses sítios arqueológicos. E contrapondo ao desejo do Conselho, foi 
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concedida uma autorização em julho, e a ELLO começou uma limpeza no terreno. Alexandra Ponsá então disse que o Conselho tem que ver a extensão desse valo e que 
o arqueólogo deveria vir aqui e dizer qual a área de influência desses sítios antes que a ELLO continuasse os trabalhos. Alexandra disse também que o Conselho precisa 
de uma pesquisa mais ampla da área porque a gente não tem certeza se há continuidade do valo, apesar de já ter passado máquinas no terreno. Alexandra Ponsá 
ressalta que nada passou pelo Conselho e ressaltou que nessa área encontra-se a Mata das Abóboras, o Conselho tem uma responsabilidade com as árvores antigas do 
local devido ao decreto 1.030/2008. O representante da ELLO, José Eduardo Lopes, perguntou qual o prazo que o Conselho daria para começar o serviço proposto. 
Nélio Murilo o respondeu dizendo que ele teria até quinze dias para começar o escoramento. A arqueóloga contratada a serviço da empresa Paraopeba Participações, 
Letícia Simões de Souza, esclareceu alguns fatos para o Conselho, mesmo o projeto não sendo dela, dizendo que a partir do momento que há sítios arqueólogos 
próximos, o primeiro passo é pedir permissão para o IPHAN, pois fazendo limpeza e escoramento, pode haver resquícios não encontrados. E por isso o Conselho precisa 
de um acompanhamento de um arqueólogo. José Eduardo Lopes, presidente da ELLO Engenharia, disse que, com prazer, procurará um arqueólogo e começará o que 
foi proposto. O conselheiro João Flores disse que o projeto há que ter acompanhamento do IPHAN, que a ELLO deve procurar o órgão para ter autorização do projeto. 
José Eduardo Lopes, presidente da ELLO Engenharia, pergunta se não é mais positivo o Conselho procurar o IPHAN. A conselheira Marília Machado disse que qualquer 
sítio está sob tutela do IPHAN, então você deve procurá-los e o IPHAN autoriza. O município pode ser mais restritivo, pois não pode liberar algo que o IPHAN não 
autorizou. Letícia Simões de Souza pergunta se a sugestão é que a ELLO limpe a área. O conselheiro Thomaz Braga a respondeu dizendo que preserve a área. José 
Eduardo Lopes ressaltou que a notificação recebida pede que limpe, escore a área. Letícia Simões de Souza disse que tem a questão patrimonial, que como é um bem 
tombado, você não poderia fazer isso. Alexandra Ponsá disse então que o que está na notificação é que você deve preservar. A conselheira Marília Machado disse que a 
limpeza que o Conselho está pedindo não é a limpeza que o representante da ELLO está entendendo. José Eduardo Lopes responde então dizendo que vai capinar, 
limpar, tirar o lixo, e assim preservará o local. Alexandra Ponsá disse que está faltando na notificação é dizer que o lugar é inventariado, portanto ele vai ter que 
contratar alguém específico para realizar essa limpeza sem que danifique o local, para preservação. José Eduardo Lopes perguntou então o que seria restaurar. A 
conselheira Marília Machado o respondeu dizendo que restaurar é precisar de um arquiteto responsável. Alexandra Ponsá perguntou o que será feito com o casarão. 
Letícia Simões de Souza tomou a palavra e disse que, pelo que entendeu, esses são os primeiros sítios cadastrados e que é natural que exista dúvidas sobre o que se 
deve fazer. Ela dá a sugestão do Conselho entrar em contato com o IPHAN para saber a melhor atitude a se fazer. Assim, o Conselho saberia como resolver até os 
próximos casos. Compete a vocês passarem ao IPHAN. E ao que me parece o empresário já passou por um licenciamento para fazer o empreendimento no local, e nesse 
processo de loteamento foram identificados os sítios. José Eduardo Lopes, presidente da ELLO Engenharia, disse que não tinha conhecimento nenhum desses sítios. 
Alexandra Ponsá disse que houve um relatório apresentado pela empresa contratada pela ELLO. José Eduardo Lopes negou, dizendo que não contratou ninguém. 
Alexandra Ponsá disse que no relatório passado para o conselho, a ELLO contratou uma empresa responsável pela pesquisa arqueológica. José Eduardo Lopes negou 
novamente, dizendo que não teve conhecimento de nada, que deixou o reconhecimento do sítio com o Conselho. Alexandra Ponsá apresentou o relatório enviado ao 
IPHAN e na ficha técnica está claro a contratante, que é a ELLO. José Eduardo Lopes, representante da ELLO Empresarial S.A, disse que o nome que aparece no relatório 
é de Marcel Isnard Pierazoli que é representante do Grupo Paraopeba. Nélio Murilo disse que esse relatório é posterior ao estudo de prospecção, que quando chegou ao 
nosso conhecimento, havia um sítio arqueológico encontrado pela ELLO. O conselheiro Alex Ferreira perguntou se a investigação do sítio arqueológico começou por um 
achado de uma peça de cerâmica. Alexandra Ponsá disse que o empreendimento, pelas suas características, iniciou o processo de licenciamento ambiental e para esse 
licenciamento são solicitados estudos e um deles é  o arqueológico. Relatório que faz um levantamento para fins de legalização do empreendimento. José Eduardo 
Lopes perguntou então qual a data desse relatório. Alexandra Ponsá disse que foi enviado para o Conselho e para o IPHAN no final de 2013. O conselheiro João Flores 
pergunta então para José Eduardo Lopes quem foi o responsável por pedir o relatório. José Eduardo Lopes disse que, em 2013, o terreno era da empresa Paraopeba 
Participações, e quem pediu então o relatório foi uma pessoa cujo nome é Márcio. O conselheiro Alex Ferreira disse que a área privada exige um pouco mais de cuidado, 
e esse cuidado é como o Conselho vai definir sugerindo entrar em contato com o IPHAN para eles nos darem um norte, em como proceder. A Conselheira Marília 
Machado disse que a questão discutida é que está sendo lidado com bem inventariado e não arqueológico, estando receosa de dar uma informação equivocada. Nélio 
Murilo disse que devemos então entrar em contato o IPHAN para que o órgão dê a orientação necessária. O conselheiro Felipe Bicalho disse que o Conselho então 
entrará em contato com o IPHAN para ver como proceder, notificando a ELLO que depois haverá uma tomada de atitude. A conselheira Marília Machado ressaltou que 
há que ser deixado claro que devem ser paralisadas todas as obras na área durante esse contato com o IPHAN. O conselheiro Alex Ferreira disse que a preservação do 
bem inventariado deve acontecer do mesmo jeito. O conselheiro Thomaz Braga disse que o Conselho compreende e agradece as orientações, assim o Conselho então 
vai procurar o contato com o IPHAN para buscar orientações. O conselheiro João Flores ressalta que não deve se fazer nada no terreno até as orientações. Ubiratam 
Nogueira disse que a área onde está tendo movimentação de terra não tem nada a ver com o sítio. Alexandra Ponsá disse que só um especialista poderá dizer isso, e 
que toda a atividade na área pertencente a ELLO Empresarial deverá ser interrompida. José Eduardo Lopes, presidente da ELLO Engenharia, afirmou que não fará então 
nenhuma atividade no terreno. Nélio Murilo disse que permanece a notificação, mas ela fica suspensa até as orientações do IPHAN. Os conselheiros concordaram com a 
proposta, adiando a decisão para após as orientações do IPHAN, mas que toda e qualquer movimentação e atividade no terreno seja suspensa. Alexandra Ponsá deu 
continuidade a reunião apresentando o oitavo ponto de pauta que se tratava da apresentação de relatório sobre o Sítio Arqueológico do Condomínio Estância do Lago. 
Alexandra Ponsá disse que na última reunião foi solicitado que o último resgate não fosse feito, e que um grupo de trabalho visitasse a região, mas que enviou um 
e-mail solicitando a marcação da visita e não obteve resposta. Disse também que foi informada pela arqueóloga Letícia Simões que o resgate já havia sido feito. O 
conselheiro Thomaz Braga disse que o Conselho recebeu o relatório da Socioambiental identificando e descobrindo o sítio arqueológico pré-colonial. A arqueóloga 
responsável pelo resgate da área, Letícia Simões de Souza, começou a explicar o seu trabalho dizendo que cabe na introdução dizer que esse trabalho diz respeito a um 
processo de licenciamento ambiental que é regido pelo CONAMA. Ela disse que existe certa lei que diz que qualquer sítio arqueológico é um bem da nação, assim como 
petróleo. Ou seja, o local do empreendimento é um bem da união porque traz uma história, e muitas das vezes uma história que não é contada. Letícia de Souza 
explicou que, em geral, o homem escolhe locais para morar próximo a água, que no caso do sítio há um lago. Muitas das vezes o homem prefere se instalar onde já 
existem moradias, e elas podem ser tanto em profundidade como na superfície. Ela apresentou o sítio dos Camargos, identificado pela Socioambiental. Letícia de Souza 
disse que existe um relatório que é a primeira etapa do licenciamento, que será passado ao IPHAN. Tudo com base numa legislação recente de 2015, que decide que o 
empreendedor deve passar uma ficha dizendo a área, as áreas de influência. Na ficha apresentada, temos uma área de influência direta e uma área de influência pelo 
projeto da Paraopeba Participações, temos uma área de influência direta e uma área de influência indireta. O projeto está na área diretamente afetada do sítio, isso 
porque terá a movimentação de pessoas na área. Letícia de Souza disse também que por isso se priorizou o regate arqueológico na área diretamente afetada. Letícia e 
sua equipe foram para o local e constataram que aquela área já foi usada como canavial, o que se confirmou que o solo orgânico está bastante danificado. Letícia de 
Souza ressaltou que o dono do terreno explicou que há mais de cem anos o terreno estava sendo usado para canavial e já foi passado até máquinas pesadas. 
Concluindo então que é um sítio arqueológico bem danificado. Letícia de Souza disse que o processo foi todo registrado com fotos, coordenadas geográficas, com 
placas para indicar os pontos. Letícia disse também que é um fato que como o terreno foi usado para cultivo, ele foi muito impactado e os artefatos podem ter se 
dispersado, que não há um contexto de preservação no local. O conselheiro João Flores pergunta para a arqueóloga Letícia de Souza o que havia antes por ali, se era 
um sítio indígena ou um cemitério, já que foi encontrado cerâmicas e um machado de pedra. Letícia de Souza o responde dizendo que, em princípio, um aldeamento, 
ou uma ocupação. Ela ressalta que sempre que é cadastrado um sítio, a primeira impressão é que é um local preservado, mas nem sempre é pela ocupação no local. E 
isso nem sempre é culpa do dono do local, porque muitas das vezes ele nem sabia que ali tinha um sítio arqueológico. O importante a se agir é a partir do momento 
que foi se identificando o sítio, porque a partir disso deverá ser cobrada a preservação. A conselheira Marília Machado disse que muitas das vezes o empreendimento já 
começou e, após há a descoberta. O conselheiro Alex Ferreira disse que o relatório não garante que a sessenta centímetros abaixo do terreno não tenha algo. O 
conselheiro João Flores pergunta se há possibilidade de se ter ideia do que havia do terreno anteriormente ou não. Letícia de Souza o respondeu dizendo que sim, 
porque o terreno está em um contexto maior que é Minas Gerais, Brasil. Mas a partir disso, terá que ser estudado o machado, as peças de cerâmica. Letícia ressaltou 
que haverá uma datação das peças encontradas, apesar de ser um processo demorado pois há que ter análise química, entre outras para se chegar em um relatório e 
um estudo final. Contudo, o sítio não é ideal para datação, pois havia mexida no local. Letícia de Souza disse que competia então ao IPHAN definir, na área diretamente 
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afetada, e foi definido por eles que deveria ser feito o resgate em um sítio, o cercamento no outro sítio próximo, para que o valo não tenha impacto direto. E no sítio é 
impossível escavar tudo por ali. O conselheiro Alex Ferreira disse que se tem uma área que tem tanta ocorrência, pode se supor que o povoamento que existiu ali foi um 
povoamento relativamente denso, e por isso merece um estudo mais aprofundado. Letícia disse que esse estudo é o estudo mais aprofundado, pois o IPHAN pede esse 
estudo. O conselheiro João Flores pergunta qual a conclusão que foi chegada com esse estudo. Letícia de Souza respondeu dizendo que a conclusão é que ali teve uma 
aldeia, que provavelmente outras partes do sítio estão mais impactadas porque já teve maquinário pesado passando por ali. Ela, como arqueóloga, disse que a 
escavação não é a ação mais interessante porque já está desgastado o solo, assim seria muito mais interessante passar uma máquina e recolher todos os resquícios da 
área. A máquina, por incrível que pareça, em contextos como esses, pode ser muito mais interessante. Pois já há uma destruição contínua do sítio, e passando a 
máquina a área de visibilidade vai ser maior, e a coleta assim vai ser maior, e a representação vai ser maior. O conselheiro João Flores disse que, em termos do 
loteamento, qual o aconselhamento ao Conselho. Letícia de Souza disse que o aconselhamento é apresentar o relatório conforme as exigências do IPHAN, e a partir 
disso compete ao IPHAN decidir se libera uma licença para operação ou se pede mais dados e tarefas, pois não compete a mim liberar ou não a licença, e sim ao IPHAN. 
O conselheiro João Flores pergunta então se o parecer vai depender do relatório final e do IPHAN. Letícia de Souza disse que o IPHAN vai receber o relatório final, e tem 
o direito de resposta em trinta dias e, a partir disso, lançar um laudo técnico. Por isso pode ser interessante o Conselho conversar com o IPHAN sobre estudos futuros. O 
conselheiro Alex Ferreira pediu que se faça um esclarecimento para os conselheiros dizendo que a partir do momento que o empreendedor optou por fazer o resgate, o 
empreendedor está criando a possibilidade de fazer o que bem entender na área do terreno. Letícia de Souza negou, dizendo que não é fazer o que quiser. A 
Conselheira Marília Machado perguntou qual a fase de licenciamento que está. Letícia de Souza a respondeu dizendo licença de ocupação. O conselheiro João Flores 
pediu que o encaminhamento fosse dado, e que o que se pode fazer é o Conselho aguardar e entrar em contato com o IPHAN, marcando assim um outro momento 
para conversar com a equipe para se decidir o que deve ser feito. O conselheiro Thomaz Braga disse que o encaminhamento a ser feito é a consulta ao IPHAN para se 
ter uma diretriz. O conselheiro Thomaz Braga agradeceu a presença de todos e não tendo mais nada a se tratar, encerrou a reunião do Conselho Municipal do 
Patrimônio Cultural – COMPAC, e eu, Victor Gandra, lavrei e assinei a presente ata que será assinada por todos os presentes.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017 DO COMPAC
Ao quinto dia do mês de julho de 2017, às 9 horas e 30 minutos, reuniram-se na sala Multimeios da prefeitura Municipal de Contagem os membros do Conselho 
Municipal do Patrimônio Cultural (COMPAC), Thomaz dos Mares Guia Braga, representante titular da Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural 
– Fundação Cultural de Contagem (FUNDAC); Alex Levy Ferreira, representante titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU); Isa Maria Marques 
de Oliveira, representante titular do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA-MG); João Flores Alkmim, suplente, representante da 
Fundação Cultural de Contagem (FUNDAC); Felipe Gonçalves de Moura Bicalho, representante titular da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB – Subseção Contagem); 
Paulo Roberto Agostini Filho, representante titular da Procuradoria-Geral do Município; Marília Palhares Machado, representante titular do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de Minas Gerais (CAU-MG); River Junior Bessa Soares, representante suplente da Associação Comercial e Industrial de Contagem (ACIC); Leonardo Fernandes 
Ziviani, representante suplente da Secretaria de Meio ambiente e Sustentabilidade (SEMAS); os convidados: Luíza Bruna Gonçalves, representante da Fundação Cultural 
de Contagem (FUNDAC); Nara Raquel Mendes, representante da Fundação Cultural de Contagem (FUNDAC); Daniela Diniz, representante do Fórum Popular de Cultura; 
Oliveiro de Queiroz Junior, representante da Morada/Lar; Gil Diniz Neto, representante da Droga Raia; Reginaldo Lima, representante da Droga Raia; Elaine Oliveira, 
representante da SEDECON; Luíza Thompson, representando a Direcional Engenharia; Francisco Brasil, representando a Direcional Engenharia; Patricia Monteiro de 
Castro, representando o Ateliê da Memória; Jaime Zandonadi, representando seu próprio empreendimento. Alexandra Roberta de Oliveira Maronda Ponsá, geógrafa e 
representante da Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural – Fundação Cultural de Contagem (FUNDAC); Nélio Murilo Sanches, representante da 
Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural – Fundação Cultural de Contagem (FUNDAC); Victor Luiz Magalhães de Pinho Gandra, estagiário da 
Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural (FUNDAC); Totalizando 9 (nove) conselheiros, sendo 6 (seis) titulares e 3 (três) suplentes e ainda 14 
(quatorze) convidados, estando o quórum completo, depois de serem convocados por comunicado, via correio eletrônico. Iniciou-se então a reunião, com a seguinte 
pauta: Informes - O conselheiro Thomaz Braga cumprimentou a todos e leu o primeiro informe, que se refere ao Terreno da Fazenda Abóboras e Valo das Pedras, cuja 
proprietária é a empresa Ello Engenharia S/A. Alexandra Ponsá disse que o proprietário do terreno foi notificado para que paralisasse as obras, até que o conselho se 
reunisse com o IPHAN, para saber quais as melhores medidas a se fazer; porém, o proprietário continuou realizando obras no terreno. A conselheira Isa Marques 
perguntou se não seria o caso de embargar a movimentação, até que saia a decisão do IPHAN. Alexandra Ponsá explicou que a equipe técnica já havia entrado em 
contato com o IPHAN, mas que ainda não foi decidido qual dia seria a reunião. Nélio Murilo Sanches disse que houve uma discussão se seria benéfica outra medida, 
sem a orientação do IPHAN, pois o Conselho não saberia quais medidas tomar. Então foi decidido na última reunião do mês de junho que a Ello Engenharia S/A 
paralisasse a obra; que a decisão foi aprovada em votação pelos conselheiros; lembrou que o proprietário estava presente e concordou com a paralisação; mas a 
empresa continua realizando a obra. O conselheiro Thomaz Braga perguntou como seria o embargo. O conselheiro Felipe Bicalho disse que o embargo deve ser feito 
por ofício, solicitando à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano que embargue as obras. Alexandra Ponsá deu continuidade na reunião, lendo o segundo 
informe que se tratava da pontuação do ICMS Cultural. Alexandra explicou que houve uma queda da pontuação do ICMS Cultural. De 16,15 pontos, passou-se para 
10,45. Alexandra disse que foi feito um recurso, mas que quis trazer um comparativo de pontuação para mostrar para o Conselho onde foi o erro. Alexandra Ponsá 
explicou que a política de proteção do patrimônio, que é, basicamente, o que o conselho faz e tem valor de 4,0 (quatro) pontos. Ano passado obteve-se nota de 3,9 e 
esse ano caiu a pontuação para 3,45 pontos. O segundo quesito que é de investimentos e despesas, vale 3 pontos e, no ano anterior, obteve nota 3. Esse ano foi obtida 
a nota de 1,91, pois não foram feitos investimentos aceitos para pontuação. A conselheira Isa Marques perguntou qual a situação dos bens culturais e qual investimen-
to em bens protegidos foi realizado no último ano. Alexandra informou que o único investimento em bens tombados e inventariado foi a última parcela do projeto de 
restauração do Cine Teatro; ressaltou que isso é avaliado e que a pontuação está se perdendo com o tempo. A conselheira Marília Machado disse que o Conselho tem 
que tentar resolver isso o mais rápido possível, para recuperar essa pontuação. O conselheiro Thomaz Braga disse que foi aprovado um plano de dois terços do ICMS 
cultural para a revitalização do Centro Cultural, possibilitando que nesse ano ainda haja a revitalização. Daniela Diniz perguntou se não é possível que o conselho 
encaminhe para a Câmara uma solicitação para que isso esteja na lei do Sistema de Cultura, dizendo que toda vez que acontecer um restauro de um bem inventariado 
ou tombado, uma empresa qualificada para a restauração deve ser contratada. A conselheira Marília Machado disse que isso já está na legislação federal. Alexandra 
Ponsá disse que foi feito um projeto básico solicitando restauro e a confirmação de experiência em restauração. Porém, quando foi feito o termo de referência, foi 
tirado esse pedido. João Flores disse que essa discussão deve ser feita com a Procuradoria. Que assim que for decidido o que se fazer, traremos para a reunião. O 
conselheiro Paulo Agostini disse que o mais importante que temos que pensar é que devemos orientar o Executivo para que proceda de maneira a não acontecer 
problemas que possam gerar queda na pontuação. O Conselheiro Paulo Agostini  ainda aconselhou que o Conselho tem um papel de assessorar o Executivo nos pontos 
principais, que podemos buscar mais recursos paro o Município. A conselheira Marília Machado disse que quando há uma perda, tem que se despender um esforço 
maior, sensibilizando o Executivo para que haja um investimento maior. Alexandra Ponsá disse que essa ação, de conversar com a Secretaria Municipal de Obras, é 
importante. Ela deu o exemplo de que o reparo do Cruzeiro, que está, desde 2012, aprovado no Conselho, mas chega na licitação, é barrado. O conselheiro Paulo 
Agostini disse que o Conselho deve então mostrar para a COAF que já é pouco recurso, e que desse jeito o recurso diminuirá ainda mais. A conselheira Isa Marques 
disse que isso se dá pelo fato de que há investimento no Fundo, mas esse investimento acaba sendo perdido, pois se perde nos processos. A conselheira Marília 
Machado disse que isso é uma questão da gestão municipal. Tem de se saber que há um setor de licitação, que tem que atender as demandas e as exigências. Thomaz 
Braga ressaltou que foi perdida pontuação na educação patrimonial, pois estão com um quadro muito reduzido, e que depende de mais pessoas especializadas. O 
conselheiro João Flores disse que o Conselho deve, então, esperar, para saber quais procedimentos tomar, pois a prefeitura está passando por uma reforma administra-
tiva. O conselheiro Alex Ferreira disse que concorda com o conselheiro Paulo Agostini, pois está faltando uma sensibilização do órgão que autoriza os investimentos 
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nesses projetos. Está faltando um esclarecimento para quem acompanha isso. A questão toda é que as pessoas pensam no financeiro e não no ganho político e no 
ganho para cidade. Alexandra Ponsá disse que o objetivo é tentarmos melhorar a nossa pontuação e, exatamente por isso, trouxe esse comparativo, para poder ver 
onde estão os erros. O conselheiro Thomaz Braga então deu continuidade a reunião, mostrando o primeiro ponto de pauta, que tratava da Assinatura da ata da 3ª 
reunião ordinária. Primeiramente, o conselheiro Thomaz pediu a compreensão dos conselheiros, pois como a reunião anterior foi muito extensa, não foi possível passar 
a ata para os conselheiros, para que fosse avaliada. Pediu, então, que apresentasse na próxima reunião. Alexandra Ponsá, então, deu continuidade à reunião e 
apresentou o segundo ponto de pauta, que se tratava do transplante de Jabuticabeira, localizada na rua Corcovado, 558, no bairro Riacho das Pedras. Alexandra Ponsá 
explicou que o empreendedor está pedindo para fazer um transplante de jabuticabeira para outra área, dentro do município de Contagem. O representante do 
empreendimento, Jaime Zandonadi, disse que a área em que quer fazer o projeto é de cerca de trezentos metros quadrados e por isso a jabuticabeira precisa ir para 
outro local, pois não cabe no terreno. Jaime Zandonadi  então ressaltou que a levaria para um sítio espaçoso. O conselheiro River Bessa perguntou se a jabuticabeira é 
antiga e de grande porte. Jaime Zandonadi respondeu que teria por volta de cinco metros. A conselheira Marília Machado perguntou se o projeto está aprovado e se 
tem alvará de construção da prefeitura. Jaime respondeu que sim, que está tudo na legalidade. A conselheira Marília Machado disse que gostaria de ver o projeto para 
ver se a jabuticabeira cabe no mesmo. Jaime Zandonadi respondeu dizendo que é um prédio com dois pavimentos e com uma garagem subterrânea, e por isso a 
jabuticabeira não caberia no próprio terreno. O conselheiro Alex Ferreira disse que, de qualquer maneira, se o projeto for necessário, fazer aprovação do existente, de 
certa forma, não é necessário, provavelmente ele está vindo aqui porque ele solicitou o transplante da jabuticabeira. O conselheiro Alex Ferreira então perguntou para o 
proprietário, como que ele havia chegado até o Conselho. Jaime Zandonadi disse que pediu uma solicitação para tirar a árvore, na Secretaria de Meio Ambiente, na 
data de 18 de janeiro. Ele ressaltou que se passaram meses e nada foi resolvido. A conselheira Isa Marques perguntou se no próprio terreno não há como transplantar 
essa jabuticabeira. Jaime Zandonadi disse que não tem como, pois o afastamento frontal é de apenas três metros e a jabuticabeira tem cinco metros. O conselheiro Alex 
Ferreira disse que não cabe ao Conselho discutir a aprovação do projeto, cabe discutirmos se o transplante da jabuticabeira poderá, ou não, ser feito. Alexandra Ponsá 
disse que tinha questionado com o representante, a questão do passeio, se teria como transplantar para o mesmo. O conselheiro River Bessa disse que a jabuticabeira 
não sobreviveria no passeio. O conselheiro Thomaz Braga disse que defende que a jabuticabeira seja transplantada para o sítio onde o representante se propôs levar. O 
conselheiro River Bessa disse que, além do transplante, deveria ser plantada mais uma muda, pois a chance da jabuticabeira morrer é grande. O conselheiro Felipe 
Bicalho perguntou se tem a possibilidade de transplantar essa jabuticabeira para a Praça das Jabuticabas. Nélio Murilo disse que pode se achar uma área no município 
sem ser na Praça das Jabuticabeiras. Alexandra Ponsá disse que o empreendedor deverá contratar um técnico, agrônomo ou biólogo, especialista em transplante, para 
que a árvore possa ser transplantada. O conselheiro Alex Ferreira disse que na possibilidade de transplantar no próprio lote do terreno, acho mais válido transplantar 
para um local da cidade. Alexandra Ponsá disse que o representante tem que fazer esse acompanhamento e mandar relatórios trimestrais por dois anos, para nós 
sabermos se o transplante teve sucesso. Nélio Murilo disse que o empreendedor já tem para onde transplantar a jabuticabeira do terreno, mas que o conselho deve 
decidir para onde vai a outra jabuticabeira. Nélio Murilo sugeriu então que se consulte a CONPARQ para saber qual o melhor lugar para se transplantar a jabuticabeira. 
O conselheiro Paulo Agostini perguntou ao empreendedor como será feito o transplante. Jaime Zandonadi o respondeu dizendo que vai pegar uma máquina, cavar, e 
levar até o sítio com caminhão guincho. O conselheiro River Bessa explicou para o representante que o transplante não pode ser feito dessa forma; tem que ter um 
responsável técnico. O conselheiro Paulo Agostini disse que a chance da jabuticabeira sobreviver, com todos os recursos possíveis, ainda assim é pouca; se o transplante 
for feito de forma rudimentar a árvore não sobreviverá. Paulo Agostini ressaltou que ficará melhor para o empreendedor, se o mesmo contratar um biólogo; antes 
mesmo do Conselho autorizar para onde a jabuticabeira vai, a questão é saber se a jabuticabeira vai ser tirada com condições de sobreviver. O conselheiro Paulo 
Agostini pergunta quais são as medidas que o empreendedor adotará, durante um período, se ele tem condições de fazer isso ou se não tem, isso deve ser levado em 
conta; o transplante de uma árvore dessa grandeza é uma medida extremamente complexa. Jaime Zandonadi disse que já pagou a planta e todas as taxas necessárias 
para realizar a obra, mas não pode realizá-la, por causa da jabuticabeira em seu terreno. O conselheiro Paulo Agostini respondeu-o dizendo que o transplante é viável, 
mas para o Conselho autorizar esse transplante, há que ter uma garantia técnica de que o transplante será feito corretamente, com todo recurso necessário. O 
conselheiro Alex Ferreira disse que a questão a discutir é o local do transplante. Alexandra Ponsá disse que a proposta do local para realizar o transplante da jabutica-
beira está definido; é no sítio proposto pelo empreendedor, que fica dentro do município. O conselheiro Alex Ferreira disse que para a jabuticabeira transplantada para 
o sítio dentro do município, há a possibilidade de cuidado cem vezes maior de que em uma praça, então assim, o empreendedor terá muito mais cuidado dentro do 
sítio dele do que na praça e pediu que o Conselho considere isso. O conselheiro Paulo Agostini disse que no transplante de jabuticabeira, até a inclinação deve ser 
levada em conta, pois a chance da jabuticabeira não resistir é muito alta. Paulo Agostini ressalta que confia no senhor Jaime Zandonadi, representante do empreendi-
mento, porém não basta a confiança para o Conselho; há que ter provas de que todas as medidas possíveis para a jabuticabeira sobreviver foram levadas em conta. O 
conselheiro Thomaz Braga disse que o Conselho requer garantias técnicas de tecnologia na operação; que, em princípio, parece que o transplante está sendo aprovado, 
mas tem que ser executado por um responsável técnico; e há que ser plantada uma muda de jabuticabeira em lugar a ser definido. O conselheiro Alex Ferreira disse que 
a questão a ser discutida é se o Conselho aprova o transplante para o sítio proposto pelo empreendedor, situado no bairro Tupã, sítio dezessete, na estrada da servidão, 
quadra quatro, em Contagem. Alexandra Ponsá disse que, caso seja aprovado o transplante, antes de ser elaborado o parecer, o senhor Jaime Zandonadi deverá 
protocolar o relatório técnico elaborado e assinado por um biólogo ou um agrônomo, descrevendo as técnicas que serão aplicadas no transplante e se responsabilizan-
do pelo mesmo. E caso apresentado, se ele conseguirá o parecer e a liberação, sem passar novamente pelo Conselho. A conselheira Isa Marques ressaltou, dizendo que 
isso é importante não só para o Conselho, mas também para o representante; reforçando a importância de se ter um profissional para se fazer o transplante. O 
conselheiro Thomaz Braga encaminhou para votação, e ficou decidido, de forma unânime, pelos conselheiros que o parecer só será liberado com apresentação de um 
relatório técnico, assinado por responsável técnico à  coordenadoria, com um local para se decidir, onde será plantada a outra muda de jabuticabeira. Thomaz Braga 
deu continuidade à reunião, apresentando o terceiro ponto de pauta que se tratava do resultado do Edital de Aquisição de Acervo para Museus e Espaços de 
Preservação da Memória de Contagem e redefinição de verba do FUMPAC. Thomaz disse que o valor de sessenta mil reais foi aprovado, esclarecendo que foi lançado o 
edital, publicado e foi recebida apenas uma proposta; disse que ficou definido, no edital, que teria que ser apresentada fotografia do acervo, e foi estabelecida uma 
comissão de seleção para analisar o acervo; porém, a comissão não gostou da proposta, o texto da curadoria não ficou claro que conta a história de Contagem. O 
conselheiro João Flores explicou que há moedas nesse acervo e uma dessas moedas é raríssima; e o texto da curadoria não cita isso. O conselheiro Thomaz Braga disse 
que na leitura do texto ela não amarra a história desse acervo na antiguidade com a história de Contagem, que poderia ser uma história de Minas Gerais, por exemplo. 
Daniela Diniz perguntou para qual museu específico seria. Thomaz Braga respondeu-a dizendo que, a princípio, seria para o Centro Cultural, mas ele ficaria de posse da 
FUNDAC. A conselheira Isa Marques disse que poderia ter adequação do edital da proposta, pois existe um acervo maravilhoso com a família do Senhor Acácio Videira. 
Ressaltando que a família tem um acervo gigantesco, veio de Angola e se instalou em Contagem. Talvez seria uma forma de adequar, negociar com a família. O 
conselheiro Thomaz Braga disse que, nesse caso, seria outro edital; portanto, teria que pedir ao Conselho que se homologasse a decisão da seleção da comissão e desse 
outro destino; e, como estamos falando de aumentar a verba para as reformas, gostaríamos de solicitar a autorização para passar esse valor para restauro. O 
conselheiro João Flores disse que, se for de consenso do Conselho, que é pertinente, o recurso deverá ser transformado em verba para obras de restauração. A 
conselheira Marília Machado perguntou se o recurso está sem destinação, pois está sem edital. O conselheiro Thomaz Braga respondeu-a dizendo que sim. O 
conselheiro Thomaz disse também que o ideal seria, então, propor que esse dinheiro seja repassado para recuperação de bens tombados. O conselheiro Thomaz Braga 
então encaminha para a votação; votação unânime pelos conselheiros, decidindo, então que os recursos para o FUMPAC serão destinados para restauração de bens 
tombados. Alexandra Ponsá deu continuidade à reunião, apresentando o quarto ponto de pauta que se tratava da definição de multa sobre supressão de jabuticabeira 
após projeto aprovado pelo COMPAC, localizado na Praça Farmacêutico João da Rocha Cunha, sem número, no bairro Centro. Alexandra Ponsá explicou que esse 
projeto foi apresentado ao lado do casarão do Largo do Rosário, foi aprovado e na documentação apresentada constava uma declaração, onde fala que no local tinha 
três jabuticabeiras que seriam preservadas; quando foram fiscalizar a obra, o empreendedor tinha feito a supressão das jabuticabeiras; foi mandada uma notificação 
pra ele realizar sua defesa e ele não compareceu; quando íamos definir a multa, foi pedido um novo prazo de defesa, e o Conselho autorizou; a defesa do empreende-
dor alegou que quem havia recebido a notificação foi outra pessoa, e o empreendedor estava de férias; o Conselho definiu que ele seria multado pela supressão das 
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jabuticabeiras, mas que daria um documento para que o empreendedor pudesse prosseguir com a provação até definirmos a multa.  Alexandra Ponsá disse que antes 
tínhamos dificuldades de definir a multa, como foram definidos os parâmetros, estamos voltando com todos os casos de multa para avaliar. O conselheiro Thomas 
Braga disse que acredita que nesse caso seria o parâmetro da má-fé. O conselheiro Alex Ferreira perguntou se o representante tinha alguma justificativa. O representan-
te da obra, Oliveiro de Queiroz, disse que o dono do empreendimento transplantou as jabuticabeiras para o seu sítio na Várzea das Flores. O conselheiro Alex Ferreira 
disse que o dono da obra nunca mostrou esse transplante. Alexandra Ponsá disse também que não há nenhum relatório desse transplante. O conselheiro Thomaz Braga 
perguntou qual seria o valor. O conselheiro Felipe Bicalho disse que a multa inicial para primeira jabuticabeira, de a boa-fé é R$10.000,00 (dez mil reais) e má-fé 
R$15.000,00 (quinze mil reais). O conselheiro Thomaz Braga disse que o total será de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Thomaz pergunta também se, além da multa, o 
Conselho quer tomar alguma outra providência. A conselheira Marília Machado pergunta se a multa vai para o FUMPAC. O conselheiro Thomaz Braga disse que sim. O 
conselheiro Felipe Bicalho disse que podemos pedir, além da multa, mais três jabuticabeiras para serem plantadas. O conselheiro Thomaz Braga perguntou se é possível 
plantar três jabuticabeiras no terreno do projeto. O conselheiro Felipe Bicalho disse que acha que seria melhor se as jabuticabeiras fossem para uma praça etc. 
Alexandra Ponsá disse que o Conselho deve ir até a CONPARQ para ver qual o melhor local de se plantar as jabuticabeiras. O conselheiro Thomaz Braga propôs que a 
coordenadoria procure a CONPARQ para saber onde plantar as três jabuticabeiras, além de aplicação de multa. O conselheiro Thomaz Braga disse que a multa ficou no 
total de R$30.000,00 (trinta mil reais), 15.000,00 (quinze mil reais) da primeira jabuticabeira mais R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) por cada árvore a mais, que 
no caso são 3 (três). O conselheiro Thomaz Braga pergunta se os conselheiros concordam com essa medida. Os conselheiros aprovaram por unanimidade. Alexandra 
Ponsá deu continuidade à reunião, apresentando o quinto ponto de pauta, que se tratava da definição de multa sobre terraplanagem e construção irregular na Rua 
Antônio Bernardino Muniz com Dona Guilhermina. Alexandra Ponsá explicou que o terreno fica próximo ao fórum e que o representante do projeto pediu autorização 
de demolição. O Conselho definiu por autorizar a demolição; mas no parecer consta que a demolição está autorizada, mas qualquer construção deverá passar pelo 
Conselho. O empreendedor fez um estacionamento, e já está funcionando. Nélio Murilo disse que foi dada autorização de demolição, mas foi pedido um projeto de 
construção para que fosse aprovado pelo Conselho; não passou nada pelo Conselho e foi feito um estacionamento; quando o pedido de demolição chegou ao 
Conselho, ele já havia terraplanado o terreno. O conselheiro Alex Ferreira disse que, pelo seu entendimento, isso é má-fé. O conselheiro Thomaz Braga pergunta se o 
Conselho tem a informação do tamanho do terreno para aplicar a multa com base na fração de trezentos e sessenta metros por lote. O conselheiro Thomaz Braga 
perguntou também se a maioria do Conselho está considerando esse caso como má-fé, caracterizando a multa em trinta mil reais. O conselheiro Felipe Bicalho disse 
que seria R$20.000,00 (vinte mil reais) dos primeiros trezentos e sessenta metros de lote, mais cinquenta por cento do restante, totalizando R$30.000,00 (trinta mil 
reais). O conselheiro Thomaz Braga perguntou se os conselheiros concordam com o valor da multa. Todos os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o valor da 
multa. Alexandra Ponsá deu continuidade à reunião, apresentando o sexto ponto de pauta que se tratava do Projeto na Rua Coronel Augusto Camargos, número 440, 
lotes 17 e 18. Alexandra Ponsá explicou dizendo que são dois itens, o primeiro é a definição de multa para construção sem autorização do COMPAC. O representante do 
empreendimento, Gil Diniz Neto, disse que houve uma reforma e o proprietário solicitou a regularização; então foi passado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
a análise do mesmo solicitou diretrizes de aprovação do COMPAC para regularizar a obra; porém, no meio desse processo, o proprietário do restaurante passou o 
empreendimento para a Droga Raia; foi apresentado um novo projeto, então temos um passo para regulamentação e apresentação de um novo projeto de empreendi-
mento. Alexandra Ponsá disse que o projeto foi protocolado e no RIB constava aprovação inicial. O conselheiro Thomaz Braga perguntou se o empreendedor construiu 
e depois demoliu sem passar pelo COMPAC. O representante Gil Diniz Neto respondeu, dizendo que não houve demolição, apenas acréscimo de área. Alexandra Ponsá 
disse que esses assuntos já foram pautados anteriormente, ficando definido que chamaríamos o proprietário para definir uma multa da construção sem permissão. A 
conselheira Isa Marques disse que hoje está sendo passado uma máquina no terreno sem pedir permissão para o Conselho. O representante do empreendimento, Gil 
Diniz Neto, disse que eles retiraram uma parte da obra pois agora já tem um novo projeto da Droga Raia. Nélio Sanches explicou dizendo que havia, primeiramente, 
naquele local, um lava jato, o proprietário tirou a estrutura e construiu outra estrutura, dessa vez de madeira, que era um restaurante; como não havia autorização para 
o restaurante, nós estamos discutindo, primeiramente, a multa pela construção sem passar pelo Conselho. O conselheiro Thomaz Braga perguntou se o Conselho 
estimou a multa. Alexandra Ponsá disse que a área do lote é de 920m² (novecentos e vinte e sete metros quadrados); caracterizando por três lotes. O representante do 
empreendimento pediu para condicionar essa questão na regulamentação da demolição no próximo projeto, pois não haverá mais a outra obra. O conselheiro Alex 
Ferreira respondeu-o dizendo que o Conselho está multando pelo fato de se ter construído sem autorização; quanto ao processo de demolição e construção da 
drogaria, é outra discussão. O conselheiro Felipe Bicalho disse que a multa ficaria, em caso de boa fé, vinte e quatro mil reais e em caso de má-fé cinquenta mil reais. O 
conselheiro Alex Ferreira disse que acredita em má-fé nesse caso. O conselheiro Felipe Bicalho perguntou para o representante da obra o que está sendo tirado e para 
que. O representante Gil Diniz Neto respondeu-o dizendo que só será iniciada a obra depois de aprovado o projeto, não há nada feito por enquanto. O conselheiro 
Felipe Bicalho disse que, nesse caso, aplicaria pela boa fé, pois eles estão retornando ao que era anteriormente e não terá o impacto anterior. O conselheiro Thomaz 
Braga então encaminhou a votação, a proposta de boa fé é de R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais) de multa. O valor foi aprovado por unanimidade pelos conselhei-
ros. Alexandra Ponsá explicou o segundo item, tratando agora da questão da aprovação do projeto da Droga Raia no mesmo local; explica que foi feita análise no 
projeto; não há nenhum impacto em nenhum bem inventariado ou tombado; o projeto tem um afastamento e a nossa indicação desse projeto é a aprovação. O 
conselheiro Thomaz Braga perguntou como se manifesta o Conselho, ressaltando que serão condicionados a baixa e o habite-se ao pagamento da multa. Todos os 
conselheiros votaram a favor, menos a conselheira Isa Marques que se absteve. Alexandra Ponsá deu continuidade à reunião, apresentando o sétimo item de pauta, que 
se trata da apresentação do relatório final do Centro de Memória do Trabalhador da Indústria de Contagem. Alexandra Ponsá passou a palavra para Fernando Pimenta, 
arquiteto responsável pelo projeto. O arquiteto Fernando Pimenta cumprimentou a todos e apresentou o Relatório Final e Serviços Executados do projeto de restaura-
ção. O arquiteto Fernando Pimenta fez um histórico da Lafersa, do processo e mostrou todas as fases e o resultado da obra. O conselheiro Alex Ferreira disse que a 
questão que temos que considerar é se o projeto inicial, que foi aprovado, está sendo entregue. Alexandra Ponsá disse que, agora, dependendo do parecer, o grupo de 
trabalho tem que fazer uma visita e olhar tudo o que foi aprovado e está sendo entregue. O representante do empreendimento, Francisco Brasil, respondeu-a dizendo 
que o habite-se é outra coisa, e que eles querem é a entrega do local. Alexandra Ponsá disse que tem a condicionante para a entrega. Francisco Brasil disse que a 
condicionante que foi determinada nós já temos, é especificamente escrito que se o cronograma estiver em dia, será entregue um condomínio; então isso que estamos 
pedindo, entregar o Centro de Memória. Nélio Murilo disse que a entrega do museu seria uma condicionante para o condomínio número dois. O conselheiro Thomaz 
Braga disse que seria interessante o Conselho fazer um grupo de trabalho para visitar o local e ver se está tudo pré estabelecido. Francisco Brasil disse que a Direcional 
Engenharia está, desde o início do ano, para entregar, porém existe uma divergência na prefeitura para quem seria a entrega, uma disputa interna. Francisco Brasil disse 
também que já foi feito um grupo de trabalho que visitou o local e ficou combinado que o Fernando Pimenta viria aqui, apresentaria o local e aí nós poderíamos 
entregar o local. Francisco Brasil disse que queria que o Conselho entendesse sua posição como empreendedor, pois estão com o projeto pronto desde março e não 
conseguimos entregar o local. Nélio Sanches disse que existem certas exigências que estão no termo de compromisso e no parecer 017, que trata da medida punitiva 
pela demolição irregular de galpões. Francisco Brasil disse que o parecer 017 é outro assunto a ser discutido, que deve ser discutido em outra pauta. Nélio Murilo disse 
que tinha que se fazer, no seu ponto de vista, um pequeno grupo de trabalho que acompanhasse o senhor Francisco Brasil no museu para dar uma olhada; porque por 
mais que seja perfeito o trabalho, pode estar faltando alguma coisa num projeto grandioso como esse; existem detalhes e há que se discutir uma forma que se libere o 
condomínio, mas que discuta esses detalhes. Francisco Brasil disse que o parecer 017, Nélio está com toda razão, deve ser discutido em outra pauta e acertar o que está 
decidido; o que está em pauta hoje é a entrega da área, que já foi feita a visita de um grupo de trabalho. O conselheiro João Flores disse que a visita foi feita, foi feito 
um relatório e, pelo seu entendimento, está se condicionando apenas a parte de uma obra para que seja liberada a comercialização do empreendimento. O conselheiro 
João Flores então encaminhou dizendo que o Conselho pode considerar que essas partes da primeira etapa, com todas as condicionantes, foram entregues; passa pelo 
parecer jurídico da FUNDAC e, se tudo está de acordo, se dá o desfecho. Alexandra Ponsá disse que deve se deixar claro que a entrega deve ser feita para a FUNDAC; o 
decreto de criação fala que a FUNDAC terá que receber, pois quando o Conselho fez toda a negociação, ela já destinou que lá seria o Centro de Memória do Trabalha-
dor de Contagem; agora, se o museu vai ter uma outra destinação depois, ele terá que passar pelo Conselho. O arquiteto responsável pelo projeto, Fernando Pimenta, 
disse que, há aproximadamente oito meses, a Secretaria de Cultura esteve na obra e queria mudar para o local; nós ficamos assustados, pois o local não está projetado 
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para abrigar uma secretaria; dizemos para a secretaria que pegaríamos as demandas da secretaria e tentaríamos uma solução; eram aproximadamente sessenta 
pessoas; aí nós fizemos um procedimento, pensamos em preservar todos os espaços pelas quais as funções foram projetadas; a parte de diretoria já tem, pois lá já tem 
um setor administrativo; então a gente conseguiu uma solução de que qualquer intervenção que for feita é preciso ser discutida, sem sacrificar a função para que foi 
criado o Centro de Memória; a Casa de Pedra foi destinada para educação patrimonial; é preciso ser lembrado então para que o prédio foi feito. A conselheira Isa 
Marques disse que esse processo de restauro respeitou todas as diretrizes impostas e deveríamos iniciar o processo de tombamento do museu. A conselheira Marília 
Machado disse que concorda com o Fernando, não é só receber o local, é receber e fazer funcionar como foi destinado; e ele foi destinado como centro de memória; 
perguntou se a Fundação tem condição de receber e fazer funcionar de imediato; porque senão vira um elefante branco; precisa de uma estrutura para que se 
funcione; e, pelo que eu vi, ainda está faltando alguma coisa; perguntou se os equipamentos e o acervo estão preparados para a funcionamento. A Conselheira Marília 
Machado disse que acha que a gente tem que ter essa documentação em mãos e ver se tudo o que foi definido está cumprido; por enquanto, vocês estão com um 
papel importante de vigilância. A Conselheira Marília Machado disse também que o Conselho deve olhar se está cumprido o que foi proposto e se estiver, nós não 
podemos penalizar ninguém mais por isso e, se estiver cumprido, significa olhar cada detalhe que está faltando. O conselheiro João Flores disse que a discussão é para 
outro momento, se o Conselho quer que isso se mantenha como Centro de Memória, o primeiro passo é a FUNDAC receber; se ela receber, pronto, já é um primeiro 
encaminhamento. O conselheiro Paulo Agostini disse que foi apresentado o relatório final, se é isso que tenha que ser votado; porque a atribuição de recebimento não 
é do Conselho, é da Fundação; o que a gente deveria deliberar hoje é que foi apresentado o relatório final, que permite a FUNDAC receber; disse que recomenda à 
FUNDAC que se faça a verificação in loco se o projeto inicial foi atendido; se não for atendido, que se faça a ressalva necessária e que a empresa cumpra com o que foi 
estabelecido. O conselheiro Thomaz Braga encaminhou a votação, dizendo que reconhece que o relatório final do Centro de Memória foi apresentado, e pergunta para 
os conselheiros se eles concordam. Foi aprovado por unanimidade. O conselheiro Thomaz Braga agradeceu a presença de todos e ão tendo mais nada a se tratar, 
encerrou a reunião do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural – COMPAC, e eu, Victor Gandra, lavrei e assinei a presente ata que será assinada por todos os 
presentes.

AVISO

O Presidente da Fundação Cultural do Município de Contagem – Fundac, Senhor Paulo Antônio da Costa Prado, informa a todos os interessados que os cursos extracur-
riculares e culturais do Espaço das Artes já começaram, sendo que os inscritos até o limite de vagas disponíveis deverão comparecerem no local até o dia 18 de agosto 
de 2017, caso contrário terão suas vagas redistribuídas para os que aguardam na lista de espera.

Contagem, 03 de agosto de 2017.

Funec

EDITAL PÚBLICO 013/2017 PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DO PSS-01/2016
 
O Presidente Interino da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, no uso de suas atribuições e considerando o Processo Seletivo Simplificado – PSS-01/2016, a Porta-
ria nº 095 de 30 de Janeiro de 2016, torna pública, a convocação para a contratação temporária para suprimento de vagas do quadro de pessoal da FUNEC, obedecen-
do-se a classificação entre os candidatos presentes de acordo com o cronograma abaixo:

CRONOGRAMA DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA:

CARGO / FUNÇÃO VAGAS TURNO DATA
      HORÁRIO

Professor de Arte 01 MANHÃ 07/08/2017 08:30

Professor de Espanhol 01 MANHÃ 07/08/2017 09:00

Professor de Informática
01 MANHÃ 07/08/2017 09:30

Professor de Sociologia 01 NOITE 07/08/2017 10:00

Assistente Escolar
03 MANHA/TARDENOITE 07/08/2017 11:00

As vagas que surgirem até a data do atendimento poderão ser acrescidas.
As chamadas ocorrerão impreterivelmente no horário, não havendo prazo de tolerância, sugerimos chegar com 20 minutos de antecedência.

Local: FUNEC –  Av. João César de Oliveira, 2415 – Eldorado  - Contagem – 4º Andar - Auditório
                           Telefone: 3356-6695 / 3391-7669

2.  O candidato deverá comparecer munido dos seguintes documentos:

01 foto 3x4 recente
Fotocópia da Certidão de Casamento ou Nascimento
Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade do(s) filho(s) menores de 14 anos e cartão de vacina atualizado
Fotocópia do Certificado de Reservista, se do sexo masculino.
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Fotocópia da Carteira de Identidade
Fotocópia do CPF
Certidão de Quitação Eleitoral ou (Fotocópia do Título de Eleitor, bem como do(s) comprovante(s) de votação da última eleição)
Fotocópia do Cartão de PIS/PASEP. 
OBS.: Se não foi cadastrado no PIS/PASEP anteriormente, deverá trazer cópia da carteira de trabalho, onde conste o número e a série, para que seja providenciado o 
cadastramento. Caso não tenha carteira de trabalho, deverá providenciá-la.
Atestado de Bons Antecedentes da Polícia Civil
Fotocópia do Histórico Escolar e Diploma, Certificado ou Atestado de conclusão do curso exigido para o cargo pretendido 
02 Fotocópias do comprovante de endereço (uma via para compor a pasta funcional e outra via para anexar ao formulário de auxílio-transporte)
OBS.: (Água, Luz, Telefone, de órgãos oficiais: Extratos de Banco, Imposto de Renda e Intimação) recentes
Laudo médico, subscrito por médico do setor de Medicina do Trabalho da Prefeitura Municipal de Contagem, informando que o candidato (a) está apto (a) para o 
exercício do cargo (será encaminhado pela FUNEC-RH no dia da chamada)
Declarações a serem preenchias no ato da contratação (Declaração de Acúmulo).
Declaração de bens, na forma do Art. 217 da Lei Orgânica do Município de Contagem, mesmo que não possua bens em seu nome. (A declaração será necessária apenas 
no momento da assinatura de contrato.)
Art. 217 - Todo   agente político  ou  agente público,  qualquer  que  seja  sua  categoria ou natureza do cargo, e o dirigente, a qualquer título,  de entidade da adminis-
tração indireta, obrigam-se, ao se empossarem, sob pena de nulidade, de pleno direito, do ato da posse, e ao serem exonerados, a declararem seus bens. 
Parágrafo Único - A declaração deverá ser lavrada em livro próprio do Cartório de Títulos e Documentos da Comarca
3. As fotocópias deverão estar acompanhadas dos respectivos originais, para conferência. 

Contagem, 02 agosto de 2017.

Joaquim Antônio Gonçalves
Presidente Interino da Fundação de Ensino de Contagem

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 102, de 02 de agosto de 2017.

Rescinde Contrato Administrativo da Candidata aprovada no Processo Seletivo Simplificado – PSS 01/2016 da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC e dá outras 
providências.

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

Artigo 1º - Rescindir, o Contrato Administrativo, a pedido, da servidora Flávia Valle Vernaschi, do cargo de Professora de Sociologia – Peb2, matrícula 13913892 , a 
partir de 1º(primeiro) de agosto de 2017.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º(primeiro) de agosto de 2017.

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

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

JOAQUIM ANTÔNIO GONÇALVES
PRESIDENTE INTERINO

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 103, de 02 de agosto de 2017.

Rescinde Contrato Administrativo do Candidato aprovado no Processo Seletivo Simplificado – PSS 01/2016 da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC e dá outras 
providências.

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

Artigo 1º - Rescindir, o Contrato Administrativo, a pedido, do servidor Rafael Sodré de Castro, do cargo de Professor de Arte – Peb2, matrícula 13913910, a partir de 
1º(primeiro) de agosto de 2017.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º(primeiro) de agosto de 2017.

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

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

JOAQUIM ANTÔNIO GONÇALVES
PRESIDENTE INTERINO
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Transcon

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE – TRANSCON
ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO 

A Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem/MG – TransCon, torna pública a sessão para abertura dos envelopes contendo a documentação de habili-
tação referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017, Processo Administrativo nº 009/2017, que tem por objeto AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE ACORDO COM EDITAL E 
SEUS ANEXOS.
Sessão de Abertura dos Envelopes: 09:00 (nove horas) do dia 07 de agosto de 2017. 
Contagem, 02 de agosto de 2017.
Kênia Janaina de S. M. Silveira
Pregoeira Transcon

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

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 

Em conformidade com os dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Junta  Administrativa de Recursos de 
Infrações de Transportes de  Contagem – JARIT, quando da sessão realizada no dia 31/07/2017, julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

SESSÃO ORDINÁRIA N° 27ª/2017

Data Julgamento N° Protocolo N° AIT Resultado Recorrente

31/07/2017 1549/2017 8509 INDEFERIDO Consórcio Norte

31/07/2017 1551/2017 8689 INDEFERIDO Consórcio Norte

31/07/2017 1552/2017 8691 INDEFERIDO Consórcio Norte

31/07/2017 1553/2017 8690 INDEFERIDO Consórcio Norte

31/07/2017 1554/2017 8546 INDEFERIDO Consórcio Norte

31/07/2017 1555/2017 6615 INDEFERIDO Consórcio Norte

31/07/2017 1556/2017 6604 INDEFERIDO Consórcio Norte

31/07/2017 1557/2017 6606 INDEFERIDO Consórcio Norte

31/07/2017 1559/2017 6614 INDEFERIDO Consórcio Norte

31/07/2017 1560/2017 6612 INDEFERIDO Consórcio Norte

31/07/2017 1561/2017 8221 INDEFERIDO Consórcio Norte

31/07/2017 1562/2017 8547 INDEFERIDO Consórcio Norte

31/07/2017 1565/2017 8616 INDEFERIDO Consórcio Sul

31/07/2017 1566/2017 8593 INDEFERIDO Consórcio Sul

31/07/2017 1567/2017 8549 INDEFERIDO Consórcio Norte

31/07/2017 1568/2017 8548 INDEFERIDO Consórcio Norte

31/07/2017 1569/2017 6607 INDEFERIDO Consórcio Norte

31/07/2017 1570/2017 8623 INDEFERIDO Consórcio Norte

31/07/2017 1571/2017 8554 INDEFERIDO Consórcio Norte

31/07/2017 1572/2017 8551 INDEFERIDO Consórcio Norte

31/07/2017 1573/2017 8550 INDEFERIDO Consórcio Norte

31/07/2017 1494/2017 8672 NÃO CONHECIDO Consórcio Norte

31/07/2017 1495/2017 8673 NÃO CONHECIDO Consórcio Norte

31/07/2017 1496/2017 8674 NÃO CONHECIDO Consórcio Norte
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31/07/2017 1497/2017 8675 NÃO CONHECIDO Consórcio Norte

31/07/2017 1498/2017 8676 NÃO CONHECIDO Consórcio Norte

31/07/2017 1600/2017 8447 NÃO CONHECIDO Consórcio Norte

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

Secretaria Geral da JARIT, Contagem, 31 de Julho 2017.

Cristina de Paula Batista Carvalho Guerra
Presidente JARIT - Contagem

Portaria TransCon nº. 038, de 27 de julho de 2017.

Concede e exclui Gratificação de Auxiliar de Trânsito e Transporte – FC-15 para os servidores que menciona, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG – TRANSCON, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE

Art. 1º Fica excluída, a partir de 1º de julho de 2017, a Gratificação de Auxiliar de Trânsito e Transporte– FC-15, instituída pela Lei nº 4043/06, de 01/11/2006, em seu 
artigo 27, Parágrafo Único e anexo III, e Lei Complementar nº 068/09, anexo III, aos seguintes servidores:

MAT.: NOME CARGO LOTAÇÂO

34169-0 Elias Benedito Nunes Ag. Op. e Fisc. Transp. e Trânsito Dir. Operações de Trânsito

34222-0 Rafael Augusto Reis do Amaral Ag. Op. e Fisc. Transp. e Trânsito Dir. Operações de Trânsito

33686-6 Thiago Raphael Silva Ag. Op. e Fisc. Transp. e Trânsito Dir. Operações de Trânsito

Art. 2º Fica concedida, a partir de 1º de julho de 2017, a Gratificação de Auxiliar de Trânsito e Transporte – FC-15, instituída pela Lei nº 4043/06, de 01/11/2006, em seu 
artigo 27, Parágrafo Único e anexo III, e Lei Complementar nº 068/09, anexo III, aos seguintes servidores:

MAT.: NOME CARGO LOTAÇÂO

10195-0 Geazi Azevedo de Souza Ag. Op. e Fisc. Transp. e Trânsito Dir. Operações de Trânsito

33683-1 Lucas Souza Mendonça Ag. Op. e Fisc. Transp. e Trânsito Dir. Operações de Trânsito

10178-3 Saulo Henrique Correa Ag. Op. e Fisc. Transp. e Trânsito Dir. Operações de Trânsito

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

Gustavo Gomes Peixoto
Presidente da TransCon

PORTARIA nº. 045, de 24 de julho de 2017.

Comunica a posse e entrada em exercício dos candidatos aprovados no Concurso Público – Edital 001/2014.

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG – TRANSCON, no uso de suas atribuições legais, 

INFORMA:

Art. 1º - Conforme previsto no §1º do art. 15 da Lei 2.160/90, tomou posse e entrou em exercício no cargo de AGENTE DE OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE 
E TRÂNSITO a seguinte candidata aprovada no Concurso Público - Edital 001/2014:

I – TAÍS KARLA DE SOUZA BENTO 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data da assinatura dos respectivos termos de posse.

Contagem, 24 de julho de 2017.

Gustavo Gomes Peixoto
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem
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Portaria TransCon nº. 046, de 24 de julho de 2017.

Dispõe sobre a nomeação de agente de operação e fiscalização de transporte e trânsito da TransCon como agente da autoridade de trânsito – TRANSCON e dá outras 
providências. 

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG – TRANSCON, no uso de suas atribuições legais e conforme 
dispõe a lei nº. 4.043, de 1º de novembro de 2006, 

RESOLVE:

Art. 1º. Fica credenciada para atuar como Agente da Autoridade de Trânsito a seguinte Agente de Operação e Fiscalização de Transporte e Trânsito da TransCon:

I – TAÍS KARLA DE SOUZA BENTO

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

Contagem, 24 de julho de 2017.

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

AVISO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017

A Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem - TransCon torna público aos interessados a SUSPENSÃO TEMPORÁRIA da Licitação Pregão Presencial 
nº 006/2017, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conservação, higienização, limpeza (Auxiliar de Serviços Gerais), 
Atendente, Copeiro, Encarregado, Portaria, Recepcionista, Supervisor Administrativo e manutenção predial (Zelador), a serem executados de forma contínua na sede da 
TransCon com fornecimento de mãos de obra e utensílios a serem utilizados para a efetivação do serviço, inclusive EPI’s. Portanto, fica revogado o aviso de licitação pu-
blicado no DOC de 13/07/2017, Edição 4152, página 35, e no Jornal Hoje em Dia do dia 22 e 23/07/2017, cancelando-se a sessão presencial marcada para o dia 04 de 
agosto de 2017, por motivo de retificação do Edital. A nova data da seção pública será informada através dos mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente. 
Outras informações poderão ser obtidas na sede da TrnasCon, situada na Avenida João César de Oliveira, 6155 – Beatriz, Contagem/MG, através do telefone: (31) 3363-
1066, ou pelo e-mail: kenia.janaina@contagem.mg.gov.br
Contagem - MG, 03 de agosto de 2017. 

Kênia Janaina de Sousa Madureira Silveira
Pregoeira
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