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Atos do Executivo

DECRETO nº 368, de 06 de fevereiro de 2018

Aprova desdobro de terreno que menciona.

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

DECRETA:

Art. 1º – Fica aprovado o desdobro do Lote 13, da quadra 22, do Bairro Petrolândia, originando as seguintes áreas:

I – Lote 13-A da Quadra 22 do Bairro Petrolândia, com 934,11m² (novecentos e trinta e quatro metros quadrados e onze centímetros quadrados);

II – Lote 13-B da Quadra 22 do Bairro Petrolândia, com 466,72m² (quatrocentos e sessenta e seis metros quadrados e setenta e dois centímetros quadrados);

III – Lote 13-C da Quadra 22 do Bairro Petrolândia, com 488,79m² (quatrocentos e oitenta e oito metros quadrados e setenta e nove centímetros quadrados);

IV – Lote 13-D da Quadra 22 do Bairro Petrolândia, com 946,73m² (novecentos e quarenta e seis metros quadrados e setenta e três centímetros quadrados).

Art. 2º – Ficam os órgãos competentes da Prefeitura Municipal de Contagem autorizados a procederem as anotações e averbações que se fizerem necessárias, em 
decorrência da presente aprovação.

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

Palácio do Registro, em Contagem, 06 de fevereiro de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

IVAYR NUNES SOALHEIRO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

DECRETO nº 369, de 06 de FEVEREIRO de 2018

Aprova Remembramento e Desdobro de terrenos que menciona e dá outras providências.

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

DECRETA:

Art. 1º – Fica aprovado o Remembramento e Desdobro dos Lotes 14-C e 14-D, da Quadra 13, do Bairro Portal do Sol, originando as seguintes áreas:

I – Lote 15-A da Quadra 13 do Bairro Portal do Sol, com 360,15 m² (trezentos e sessenta metros quadrados e quinze centímetros quadrados);

II – Lote 15-B da Quadra 13 do Bairro Portal do Sol, com 436,53 m² (quatrocentos e trinta e seis metros quadrados e cinquenta e três centímetros quadrados).
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Art. 2º – Ficam os órgãos competentes da Prefeitura Municipal de Contagem autorizados a procederem as anotações e averbações que se fizerem necessárias, em 
decorrência da presente aprovação.

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

Palácio do Registro, em Contagem, 06 de fevereiro de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

IVAYR NUNES SOALHEIRO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

DECRETO nº 370, de 06 de fevereiro de 2018

Aprova Desmembramento para fins urbanos de terreno que menciona.

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

DECRETA:

Art. 1º – Fica aprovado o Desmembramento para fins urbanos da Chácara 1 da Quadra 9 do Bairro Chácaras Novo Horizonte, originando as seguintes áreas:

I – Lote 1-A da Quadra 9 do Bairro Chácaras Novo Horizonte, com 1.260,00 m² (um mil, duzentos e sessenta metros quadrados);

II – Lote 1-B da Quadra 9 do Bairro Chácaras Novo Horizonte, com 1.140,00 m² (um mil, cento e quarenta metros quadrados).

Art. 2º – Ficam os órgãos competentes da Prefeitura Municipal de Contagem autorizados a procederem as anotações e averbações que se fizerem necessárias, em 
decorrência da presente aprovação.

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

Palácio do Registro, em Contagem, 06 de fevereiro de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

IVAYR NUNES SOALHEIRO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

DECRETO nº 371, de 06 de FEVEREIRO de 2018

Aprova Desdobro de terrenos que menciona e dá outras providências.

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

DECRETA:

Art. 1º – Fica aprovado o Desdobro do Lote 1 da Quadra 225 do Bairro Jardim Riacho das Pedras, originando as seguintes áreas:
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I - Lote 1-A da Quadra 225 do Bairro Jardim Riacho das Pedras, com 380,00m² (trezentos e oitenta metros quadrados);

II - Lote 1-B da Quadra 225 do Bairro Jardim Riacho das Pedras, com 380,00m² (trezentos e oitenta metros quadrados).

Art. 2º – Ficam os órgãos competentes da Prefeitura Municipal de Contagem autorizados a procederem as anotações e averbações que se fizerem necessárias, em 
decorrência da presente aprovação.

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

Palácio do Registro, em Contagem, 06 de fevereiro de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

IVAYR NUNES SOALHEIRO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

LEI COMPLEMENTAR Nº 248, DE 11 DE JANEIRO DE 2018

Institui o Plano Diretor do Município de Contagem e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei Complementar.

TÍTULO I - DA CONCEITUAÇÃO, DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS E DOS OBJETIVOS

Art. 1° O Plano Diretor de Contagem é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana do Município e de orientação da atuação da administra-
ção pública e da iniciativa privada em seu território.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei Complementar, ficam adotados os conceitos constantes no glossário apresentado no Anexo 14.

Art. 2° O Plano Diretor tem como princípios básicos o desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade e o pleno exercício da cidadania.

Art. 3° São funções sociais da cidade:

I – a universalização do acesso ao trabalho, à moradia, ao lazer, ao transporte público, às infraestruturas, equipamentos e serviços urbanos;

II – a oferta de um meio ambiente ecologicamente equilibrado;

III – a oferta de espaços públicos que propiciem o convívio social, a formação e a difusão das expressões artístico-culturais e o exercício da cidadania.

Art. 4º Para cumprir sua função social, a propriedade deve atender aos seguintes requisitos, simultaneamente e segundo critérios e exigências estabelecidos na legisla-
ção urbanística e ambiental:

I – aproveitamento socialmente justo do solo;

II – utilização adequada dos recursos naturais disponíveis, bem como proteção e melhoria do meio ambiente natural e constituído;

III – aproveitamento e utilização compatíveis com o conforto, higiene e segurança de seus usuários e das propriedades vizinhas;

IV – aqueles previstos neste Plano Diretor, bem como na legislação urbanística e demais normas pertinentes.

Parágrafo único. Na bacia de Vargem das Flores, a função primordial da propriedade é a manutenção e conservação da rede hidrográfica para proteção dos recursos 
hídricos e perenização do reservatório.

Art. 5º São objetivos do Plano Diretor:

I – criar condições para a dinamização econômica e a ampliação das funções urbanas do Município, buscando a geração de trabalho e renda e o reforço de sua identi-
dade;

II – compatibilizar a expansão urbana com a proteção dos recursos hídricos, em especial os mananciais de Vargem das Flores e da Pampulha;

III – controlar a ocupação do solo para adequar o adensamento da cidade às condições do meio físico e à infraestrutura urbana, proteger as áreas e edificações de 
interesse ambiental, histórico e cultural, impedir e corrigir situações de risco e promover maior conforto e qualidade do espaço urbano;

IV – estimular a multiplicidade e a diversificação de usos, visando a facilitar a instalação de atividades econômicas e serviços, a fim de constituir-se um espaço urbano 
mais rico em possibilidades de apropriação e contribuir para a redução das necessidades de deslocamentos diários da população;
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V – promover a rearticulação física do espaço municipal pela complementação e requalificação da rede de centros urbanos e do sistema viário e de transporte;

VI – ampliar os espaços públicos destinados ao lazer, ao convívio e às diversas formas de manifestação da população;

VII – possibilitar o acesso das populações de baixa renda à moradia digna;

VIII – promover a apropriação coletiva dos benefícios gerados pelos investimentos públicos e pela legislação urbanística;

IX – incentivar a participação da população na gestão da cidade;

X – contribuir para o equacionamento de questões de interesse comum com os municípios vizinhos, em articulação com o planejamento metropolitano.

Parágrafo único. Para contribuir na promoção do desenvolvimento econômico, são objetivos específicos do Plano Diretor induzir a ocupação dos distritos industriais e 
ampliar as possibilidades de instalação das atividades industriais, bem como criar condições atraentes para a instalação de atividades terciárias no Município.

TÍTULO II – DO ORDENAMENTO TERRITORIAL

CAPÍTULO I – DO MACROZONEAMENTO

Art. 6º O perímetro urbano coincide com o perímetro territorial do Município de Contagem.

Art. 7º A Zona Urbana fica subdividida, segundo a capacidade de adensamento das áreas, a estratégia de diversificação de usos e as necessidades de proteção e preser-
vação ambiental, em:

I – Zona Adensável (ZAD);

II – Zona de Ocupação Restrita (ZOR);

III – Zona de Usos Incômodos (ZUI);

IV – Zona de Expansão Urbana (ZEU); e

V – Zona de Especial Interesse Turístico (ZEIT).

Art. 8º Zona Adensável (ZAD) é o conjunto das áreas parceladas ou ocupadas destinadas a usos conviventes diversificados, identificadas no Anexo I desta Lei Com-
plementar, passíveis de adensamento em virtude de condições favoráveis de declividade, saneamento, infraestrutura viária e adequação do loteamento à topografia, 
estando subdividida nas categorias:

I - ZAD-1, compreendendo o conjunto das áreas que apresentem declividade de até 30% (trinta por cento) e demais condições favoráveis ao adensamento nos termos 
do caput deste artigo;

II - ZAD-2, compreendendo terrenos que apresentem concomitantemente as seguintes condições:
a) declividade de até 30% (trinta por cento) e demais condições favoráveis ao adensamento nos termos do caput deste artigo;
b) testada em via com características geométricas que superem as exigidas pela  categoria em que está classificada e que seja diretamente articulada com via de catego-
ria igual ou superior;

III – ZAD-3, compreendendo áreas que apresentem condições favoráveis nos termos do caput deste artigo, nas quais é admitido maior adensamento construtivo e verti-
calização das edificações, em virtude das características urbanísticas propícias à dinamização de corredores estruturantes no Município.

Art. 9º Zona de Ocupação Restrita (ZOR) é o conjunto das áreas parceladas ou ocupadas, destinadas a usos conviventes diversificados, onde a ocupação e o adensamen-
to devem sofrer restrições, estando subdividida nas categorias:

I - ZOR-1, compreendendo áreas que se apresentem com deficiência de infraestrutura viária ou de saneamento e aquelas onde o adensamento deve ser contido em 
virtude da necessidade de adequação às características ambientais e topográficas;

II - ZOR-2, compreendendo áreas que se apresentem situadas na bacia da Pampulha, onde são impostas restrições ao adensamento com o objetivo de proteção da 
represa;

III - ZOR-3, compreendendo áreas que se apresentem situadas na bacia de Vargem das Flores, onde são impostas restrições ao adensamento com o objetivo de manu-
tenção e conservação da rede hidrográfica para proteção dos recursos hídricos e perenização do reservatório.

§1° Na ZOR-1 situada na Bacia de Vargem das Flores, em área sem sistema de reversão de esgotos, a implantação de edificação destinada a uso residencial multifamiliar 
fica condicionada à utilização da Quota de Terreno por Unidade Residencial de, no mínimo, 120m² (cento e vinte metros quadrados), observada a exceção do artigo 26.

§2° Na ZOR-2 e na ZOR-3 é permitida a implantação de edificações destinadas a uso residencial multifamiliar, observada a Quota de Terreno por Unidade Residencial 
equivalente à área do lote mínimo definido para a respectiva zona, observada a exceção do artigo 26.

§3° Na ZOR-3, em locais atendidos por rede pública de abastecimento de água, poderá ser admitido lote mínimo com área de 1.000m² (mil metros quadrados).

§4° Na ZOR-3 aplicam-se Quotas de Terreno por Unidade Residencial com valores equivalentes ao do lote mínimo aplicável.
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Art. 10 Zona de Usos Incômodos (ZUI) é o conjunto das áreas ocupadas ou parceladas onde são admitidas atividades potencialmente incômodas, identificadas no Ane-
xo I desta Lei Complementar, estando subdividida nas categorias:

I – ZUI-1, compreendendo áreas especializadas e vocacionadas a usos não residenciais de grande porte, onde são permitidas atividades potencialmente incômodas; e

II – ZUI-2, compreendendo áreas destinadas predominantemente a atividades de grande porte e/ou potencialmente incômodas, em coexistência com o uso residencial.

§1° São consideradas potencialmente incômodas:

I – as atividades que impliquem tráfego de grande número de veículos, notadamente os de carga, comprometendo a qualidade ambiental da vizinhança;

II – as atividades que impliquem lançamento de gases, partículas, odores, ou produzam ruídos ou vibrações que perturbem a vizinhança;

III – as atividades que envolvam riscos à segurança ou à salubridade das propriedades vizinhas;

IV – as atividades que envolvam manuseio ou estocagem de produtos tóxicos, venenosos, explosivos ou inflamáveis, exceto postos de abastecimento de veículos e 
revenda de gás liquefeito de petróleo.

§2° A instalação de atividade potencialmente incômoda em área lindeira à rodovia ou à via de trânsito rápido somente é permitida nos casos em que seja resolvido o 
acesso à atividade sem prejuízo à função da via.

§3° O uso residencial é vedado na ZUI-1, salvo o disposto no §4º deste artigo.

§4° Na Cidade Industrial Juventino Dias, exceto em áreas de risco, são admitidos empreendimentos habitacionais de interesse social visando ao reassentamento de 
famílias oriundas de Áreas de Especial Interesse Social 1 (AIS-1) existentes nesse distrito industrial.

§5° Na ZUI-2 é vedada a implantação de conjuntos residenciais, exceto na regra os caracterizados como empreendimentos habitacionais de interesse social, nos termos 
da política habitacional do Município, conforme definidos na Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo e observada a exceção do artigo 26.

Art. 11 Zona de Expansão Urbana (ZEU) é o conjunto das áreas não parceladas e adequadas à urbanização nos termos da legislação federal, estadual e municipal, iden-
tificadas no Anexo I desta Lei Complementar, estando subdividida nas categorias:

I – ZEU-1, compreendendo áreas com potencial de adensamento dado pelas condições favoráveis de esgotamento sanitário;

II – ZEU-2, compreendendo áreas situadas na bacia da Pampulha destinadas ao Desenvolvimento Sustentável e de adensamento habitacional.

III – ZEU-3, compreendendo áreas situadas na bacia de Vargem das Flores destinadas exclusivamente ao Desenvolvimento Sustentável da região, sendo vedado 
empreendimentos multifamiliar em virtude da necessidade de manutenção e conservação da rede hidrográfica para proteção dos recursos hídricos e perenização do 
reservatório, observada a exceção do artigo 26.

§1° A ZEU-1 é considerada área de expansão prioritária do Município.

§2° Na ZEU-3, em áreas atendidas por rede pública de abastecimento de água, a área mínima dos lotes é de 1.000m² (mil metros quadrados).

§3° Na ZEU-3 aplicam-se Quotas de Terreno por Unidade Residencial com valores equivalentes ao do lote mínimo aplicável.

§4° Na ZEU-3 inserida no perímetro da aglomeração urbana Retiro/Nova Contagem, desde que seu esgotamento sanitário esteja interligado à Estação de Tratamento de 
Esgotos – ETE – de Nova Contagem, poderão ser utilizados os parâmetros de ocupação do solo da ZOR-1.

§5° Os critérios para parcelamento e ocupação do solo estabelecidos nesta Lei Complementar para a ZEU-2 poderão ser alterados por lei de iniciativa do Poder Executi-
vo.

Art. 12 Ao ser parcelado ou ocupado regularmente, o terreno situado na ZEU receberá novo zoneamento por decreto do Poder Executivo, conforme a destinação e as 
características urbanísticas da área, podendo receber a seguinte classificação:

I – se situado na ZEU-1 será zoneado como:
a) ZAD-1, ZAD-2, ZAD-3 ou ZOR-1, em função da acessibilidade e da adequação do loteamento à topografia, quando destinado predominantemente ao uso residencial;
b) ZUI-2, quando destinado predominantemente a atividades econômicas;

II – se situado na ZEU-2 será zoneado como ZUI-2, ZAD-1, ZOR1 ou ZOR-2;

III – se situado na ZEU-3 será zoneado como ZOR-3.

Art. 13 A Zona de Especial Interesse Turístico (ZEIT), compreendendo parte da Sub-bacia do Córrego Bela Vista ou Madeira e a Sub-Bacia de contribuição direta do reser-
vatório de Vargem das Flores, é destinada, preferencialmente, a atividades de lazer, recreação e turismo.

§1° Para os fins de aplicação do caput deste artigo, o Bairro Tupã não se inclui na ZEIT.

§2° Na ZEIT a área mínima do lote é 10.000m² (dez mil metros quadrados).

§3° Na ZEIT é admitida a construção de mais de uma residência por lote, desde que respeitada a Quota de Terreno por Unidade Residencial de 2.000m² (dois mil metros 
quadrados).
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§4° Na ZEIT será admitido parcelamento, ocupação e uso com parâmetros especiais mediante operação urbana ou lei específica, considerando o especial interesse turís-
tico, atendendo, além dos requisitos exigidos para a implementação desse instrumento urbanístico, às seguintes condições:

I – realização de estudos urbanísticos, geotécnicos e ambientais, visando subsidiar a operação urbana;

II – manutenção e conservação da rede hidrográfica para proteção dos recursos hídricos e perenização do reservatório de Vargem das Flores;

III – atendimento ao especial interesse turístico da zona;

IV – garantia do livre acesso público à represa;

V – delimitação dos trechos com restrição à urbanização, em razão da proteção ambiental, da estabilidade dos solos e suscetibilidade erosiva;

VI – criação e conservação de áreas vegetadas de relevância ambiental;

VII – recuperação de áreas degradadas;

VIII – atendimento da área por rede pública de abastecimento de água;

IX – solução de tratamento de efluentes que garanta a proteção dos recursos hídricos e perenização do reservatório de Vargem das Flores;

X – solução de drenagem que evite o carreamento de sedimentos;

XI – restrições específicas para áreas com declividade superior a 30% (trinta por cento);

XII – definição de parâmetros urbanísticos que garantam a permeabilidade do solo visando à proteção dos recursos hídricos e perenização do reservatório de Vargem 
das Flores;

XIII – implementação de medidas que impeçam que as intervenções na área contribuam para o assoreamento da represa.

CAPÍTULO II – DAS ÁREAS ESPECIAIS

Seção I – Disposições gerais

Art. 14 Em complementação ao macrozoneamento municipal ficam estabelecidas as seguintes Áreas Especiais, cujos parâmetros urbanísticos diferenciados preponde-
ram sobre os do macrozoneamento:

I – Área de Especial Interesse Urbanístico (AIURB);

II – Áreas de Especial Interesse Social (AIS);

III – Áreas de Proteção de Mananciais (APM);

IV – Áreas de Especial Interesse Ambiental (AIA);

V – Área de Relevante Interesse Comunitário (ARIC).

VI – Áreas de Desenvolvimento Econômico Sustentável (ADES).

§1° Os parâmetros urbanísticos não especificados para as Áreas Especiais, nesta Lei Complementar ou em legislação específica, serão aqueles aplicáveis ao macrozonea-
mento em que a área se insira.

§2° Em caso de superposição de áreas especiais em um mesmo terreno, prevalecerão os parâmetros urbanísticos mais restritivos, com exceção do disposto no §3º deste 
artigo.

§3° Os parâmetros urbanísticos definidos para AIS e ADES bem como as condições especiais estabelecidas no art. 26 prevalecerão na porção do terreno classificada 
como tal, caso haja superposição com outra área especial.

Seção II – Das Áreas de especial Interesse Urbanístico (AIURB)

Art. 15 Áreas de Especial Interesse Urbanístico (AIURB) são áreas destinadas a intervenções de interesse especial para a estruturação urbana do Município, compreen-
dendo as seguintes categorias:

I – AIURB-1: áreas em que estejam implantadas ou que sejam destinadas à implantação prioritária de infraestrutura de transporte e trânsito, áreas de lazer, parques, 
reservas ecológicas e outros espaços e equipamentos públicos;

II – AIURB-2: áreas dotadas de condições privilegiadas de infraestrutura viária e acessibilidade e que, para melhoria da estrutura urbana, ficam sujeitas a parâmetros 
especiais de ocupação do solo, visando à sua renovação mediante mudança de uso e substituição das edificações;

III – AIURB-3: espaços e edificações considerados de valor histórico-cultural, paisagístico e ambiental, relevantes para a memória e a identidade do Município, nos quais 
o processo de ocupação e o uso do solo devem ser controlados em função de sua proteção;
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IV – AIURB-4: áreas urbanizadas, ocupadas ou não, destinadas a usos diversificados, com predominância do uso residencial, sujeitas a controle de altimetria e a parâme-
tros urbanísticos mais restritivos que os do respectivo zoneamento, com impedimento à implantação de conjuntos residenciais verticais e restrições especiais de uso.

Parágrafo único. As AIURB delimitadas nesta Lei Complementar poderão ser revisadas, atualizadas e complementadas por leis específicas de iniciativa do Chefe do Poder 
Executivo, desde que baseadas em estudos técnicos e elaboradas com a participação popular.

Art. 16 Ficam classificadas como AIURB-1 as áreas representadas no Anexo 3 desta Lei Complementar, conforme as seguintes destinações:

I – áreas destinadas à implantação de equipamentos comunitários e espaços de uso público:
a) área da Pedreira Santa Rita, destinada à implantação de parque urbano;
b) área da Pedreira do Riacho, destinada à implantação de parque urbano;
c) área pública destinada à implantação de parque linear, situada às margens do Córrego do Retiro;
d) área pública destinada à implantação do Parque da Barraginha;
e) área pública destinada à implantação do parque linear da Avenida do Ribeirão Arrudas;
f) área pública situada na região do bairro Praia, destinada à implantação de centro de apoio ao Programa de Agricultura Urbana e Familiar;
g) área do aterro sanitário do Perobas, que será convertida em parque urbano após encerrada sua utilização como aterro sanitário;
h) área compreendida no perímetro formado pela Rua Manoel Pinheiro Diniz, no Bairro Três Barras, destinada à implantação de parque urbano.

II – as áreas destinadas à preservação ambiental:
a) área verde no Centro Industrial de Contagem (CINCO);
b) área de mata adjacente à pedreira do Madeiro;
c) área da mata adjacente ao Aterro Sanitário do Perobas;
d) área da mata da Gafurina;
e) área da mata do Confisco;
f) área de reserva ecológica da CEASA.

III – as áreas destinadas à manutenção e/ou revitalização dos seguintes equipamentos comunitários e espaços de uso público:
a) Parque Gentil Diniz;
b) Parque Tiago Rodrigues Ricardo (Parque Ecológico do Eldorado);
c) Parque Urbano do Confisco/Linear do Sarandi;
d) Parque das Amendoeiras;
e) Parque Linear da Avenida Teleférico;
f) Área de Lazer do Bairro São Mateus;
g) Parque do Sapucaias;
h) Parque do Tropical;
i) Parque do Carajás;
j) Parque Natural Nascentes do Sarandi, compreendendo a área verde no Centro Industrial de Contagem (CINCO).

§1° As AIURB-1 constantes do inciso I do caput deste artigo ficam sujeitas às seguintes condições:

I – os equipamentos comunitários e/ou espaços de uso público a que se referem poderão ser implantados pelo Poder Público ou por particular;

II – as áreas de propriedade particular ficam sujeitas ao Direito de Preempção;

III – é vedada a instalação de usos distintos daqueles a que as áreas se destinam, podendo no caso dos parques urbanos, serem admitidos, de acordo com o interesse 
público, atividades correlatas de lazer e cultura de livre acesso ao público;

IV – demonstrada a inviabilidade de cumprimento da destinação prevista para a área, fundamentada em estudo técnico, nela poderá ser instalado uso distinto, desde 
que atendido o interesse público;

V – as áreas de propriedade particular poderão ser objeto de incentivos fiscais e instrumentos compensatórios de natureza urbanística, em especial a transferência da 
área para o domínio público, com possibilidade de aplicação da Transferência do Direito de Construir.

§2° As AIURB-1 constantes do inciso II do caput deste artigo ficam sujeitas às seguintes condições:

I – cada área deverá ser avaliada por estudo técnico, com o objetivo de verificar a possibilidade de implantação, por iniciativa pública ou privada, de parque ecológico 
ou equipamento similar;

II – não estando concluída a avaliação prevista, a área, desde que preservada, poderá tornar-se objeto de incentivos fiscais e instrumentos compensatórios de natureza 
urbanística, em especial a Transferência do Direito de Construir;

III – se a avaliação prevista concluir pela possibilidade de uso público, a área estará sujeita às disposições do §1º deste artigo.

§3° A delimitação precisa de AIURB-1 será efetuada quando da aprovação de projeto de parcelamento, por ato do Chefe do Poder Executivo e ocupação do terreno em 
que a mesma estiver situada, mediante anuência do Conselho Municipal do Meio Ambiente.

§4° As AIURB-1 destinadas à implantação de infraestrutura de transporte e trânsito serão definidas por ato Chefe do Poder Executivo.

Art. 17 Fica classificada como AIURB-2 a área representada no Anexo 4 desta Lei Complementar, correspondente a trechos dos bairros Inconfidentes, Cidade Jardim 
Eldorado, Conjunto Habitacional Jardim Califórnia e Vera Cruz.

Parágrafo único. Visando à consolidação da AIURB-2 como centralidade, a ocupação dos terrenos situados nesta área fica sujeita a Coeficiente de Aproveitamento Máxi-
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mo (CAM) igual a 8,0 (oito), praticável exclusivamente mediante Operações Urbanas Consorciadas, via Certificado de Potencial Adicional de Construção (Cepac).

Art. 18 Fica classificada como AIURB-3 a área do centro histórico de Contagem representada no Anexo 5 desta Lei Complementar.

§1° A regulamentação da AIURB-3 atenderá simultaneamente às seguintes diretrizes:

I – será feita por Lei específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo;

II – deverá conter a delimitação precisa da área;

III – deverá ser elaborada com a participação da população, nos termos do regulamento editado para esse fim;

IV – será condicionada a parecer favorável do Conselho Municipal do Patrimônio Artístico e Cultural de Contagem (COMPAC).

§2° As áreas de propriedade particular delimitadas como AIURB-3 poderão ser objeto de incentivos fiscais e instrumentos compensatórios de natureza urbanística, em 
especial a Transferência do Direito de Construir.

§3° Além da AIURB-3 instituída por esta Lei Complementar, outras áreas do Município poderão ser enquadradas nesta categoria por leis específicas de iniciativa do 
Chefe do Poder Executivo, desde que elaboradas com a participação da população e condicionada a parecer favorável do COMPAC.

Art. 19 Ficam classificadas como AIURB-4 as seguintes áreas delimitadas no Anexo 6 desta Lei Complementar:

I – a área do bairro Jardim Riacho das Pedras;

II – a área correspondente ao Bairro Cabral;

III – a área correspondente à Estância Silveira.

§1° Os terrenos situados na AIURB-4 do Jardim Riacho das Pedras ficam sujeitos ao seguinte:

I – o Coeficiente de Aproveitamento Máximo igual a 1,0 (um); 

II – é vedado o uso residencial multifamiliar vertical.

§2° Na AIURB-4 do Bairro Cabral ficam vedados: 

I – o uso residencial multifamiliar vertical;

II – novas edificações destinadas a uso comercial nas vias internas ao bairro, salvo nas Alamedas dos Sabiás, dos Flamingos e dos Rouxinóis e nas Avenidas Severino 
Balesteros e das Américas;

III – a instalação de novos usos industriais e serviços de reparação e manutenção ou a construção de galpões destinados a essas atividades.

§3° A regulamentação das AIURB-4 instituídas por esta Lei Complementar será objeto de leis específicas de iniciativa do Poder Executivo, a serem elaboradas de forma 
participativa, observado o seguinte:

I – a lei de regulamentação da AIURB-4 do Jardim Riacho das Pedras, além de definir outros parâmetros e critérios urbanísticos especiais para esta área, poderá alterar 
as disposições contidas no §1º deste artigo;

II – a lei de regulamentação da AIURB-4 do Bairro Cabral deverá limitar os parâmetros de ocupação do solo, para conter o aumento da densidade construtiva.

Seção III – Das Áreas de Especial Interesse Social (AIS)

Art. 20 Áreas de Especial Interesse Social (AIS) são áreas destinadas à implantação de programas e empreendimentos de interesse social, vinculados ao uso habitacional, 
conforme diretrizes da Política Municipal de Habitação, compreendendo as seguintes categorias:

I – AIS-1: áreas públicas ou particulares, ocupadas predominantemente por população de baixa renda, configurando assentamentos habitacionais caracterizados pela 
precariedade das condições urbanísticas e de habitabilidade, nos quais haja interesse público em promover a regularização fundiária e a melhoria das condições urba-
nísticas e de moradia, incluindo as vilas e os conjuntos habitacionais de interesse social implantados pelo poder público;

II – AIS-2: áreas públicas ou particulares, subutilizadas ou não utilizadas, onde haja interesse público em produzir empreendimentos habitacionais de interesse social;

III – AIS-3: áreas públicas ou particulares, objeto de processos de parcelamento irregular do solo, ocupadas predominantemente por população de baixa renda, nas 
quais haja interesse público em promover a regularização fundiária, incluindo empreendimentos de iniciativa pública ou privada;

Art. 21 A regulamentação dos procedimentos e parâmetros urbanísticos especiais de parcelamento, uso e ocupação do solo das AIS serão definidos por lei municipal.

§1° A delimitação, revisão e atualização das AIS pode ser feita por decreto do Poder Executivo.

§2° As áreas classificadas como AIS poderão permanecer com esta classificação mesmo após finalizadas as ações de regularização fundiária e requalificação urbanística, 
conforme previsto no art. 118, inciso V, desta Lei Complementar.
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Art. 22 Nas AIS-1 cujo território seja atingido por obras públicas ou da iniciativa privada, deverá ser assegurado, no projeto de intervenção, o menor número de remo-
ções e, quando estas forem inevitáveis, deverá ser garantido pelo empreendedor o reassentamento da população atingida na própria área ou no raio máximo de 5km 
(cinco quilômetros) desta, ou a maior, mediante audiência pública com a participação dos interessados.

Art. 23 As áreas remanescentes de intervenções e regularização fundiária em AIS-1 e AIS-3 devem ser destinadas à implantação de interesse público, conforme a sua 
melhor adequação, tais como espaços livres de uso público, equipamentos comunitários, equipamentos urbanos e habitação de interesse social, bem como empreendi-
mentos econômicos considerados de interesse público.

Art. 24 O mapeamento de AIS-2 e a fixação de normas especiais de parcelamento, ocupação e uso do solo para as áreas desta categoria serão objeto de regulamenta-
ção mediante Lei específica.

Parágrafo único. Após a publicação da Lei de regulamentação de que trata o caput deste artigo, novas AIS-2 poderão ser criadas:

I – por Lei, quando da revisão do Plano Diretor e da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo;

II – por Decreto, desde que a área seja de propriedade do Poder Público;

III – por Lei específica, no caso de área de propriedade particular.

Art. 25 A regulamentação das AIS deverá considerar o interesse social.

§1° Na regulamentação das AIS deverão ser resguardadas a especificidade do assentamento e sua adequada inserção no entorno, garantindo a melhoria da qualidade 
de vida da população.

§2° Na regulamentação da AIS-2 serão estabelecidos parâmetros de parcelamento, ocupação e uso do solo específicos de Empreendimentos de Habitação de Interesse 
Social.

Art. 26 Lei de Iniciativa do Poder Executivo estabelecerá Programa municipal específico para implantação de empreendimentos em áreas de AIS-2 estabelecendo diretri-
zes e parâmetros urbanísticos especiais, instituindo os benefícios fiscais e demais incentivos exclusivamente para empreendimento habitacional em área de AIS-2.

§1° O Poder Executivo, por ato próprio, estabelecerá prioridade para as ações, estabelecendo o perfil das famílias e pessoas bem como a faixa de renda familiar mensal 
bruta, podendo estabelecer, por decreto, a correção dos valores com vistas à adequação aos programas habitacionais aos quais o Município vier a aderir.

§2° Na regulamentação das AIS-2 serão estabelecidos parâmetros de parcelamento, ocupação e uso do solo específicos de Empreendimentos de Habitação de Interesse 
Social

Art. 27 O Programa previsto no artigo anterior terá como finalidade:

I - criar mecanismos de incentivo à produção e à aquisição de novas unidades habitacionais pelas famílias com renda familiar mensal bruta na faixa a ser indicada no 
ato especifico;

II – viabilizar a remoção parcial de famílias para que seja possível a regularização fundiária de interesse social ou requalificação urbana em áreas de AIS.

§1° O Programa previsto no artigo 26 destina-se a famílias e pessoas que comprovem domicílio no Município de Contagem há, no mínimo, três anos e cumulativamente 
atendam aos critérios nacionais fixados pela Lei Federal nº 11.977/2009 e pela Portaria 610/2011, do Ministério das Cidades, e/ou norma que a substitua.

§2° O Programa poderá estabelecer prioridades para atendimento às famílias que comprovem possuir a menor renda bruta mensal dentro do cadastro disponível, bem 
como para funcionários públicos municipais que atendam aos requisitos desta Lei Complementar e da Legislação Federal.

Art. 28 As diretrizes urbanísticas para realização de projeto relativo ao empreendimento passível de classificação no Programa a ser instituído na forma do artigo 26 
será levantada por Processo de Avaliação Diferenciada na forma da Lei Complementar nº 178, de 07 de novembro de 2014.

§1° Fica o responsável por empreendimento enquadrado no Programa previsto no artigo 26 dispensado de apresentação do Relatório de Impacto Urbano – RIU– de que 
trata o art. 42 desta Lei Complementar.

§2° As diretrizes e os parâmetros urbanísticos especiais a serem definidos por ato do Executivo na forma do caput deste artigo serão adotados exclusivamente para 
empreendimento habitacional classificado no Programa previsto no artigo 26, prevalecendo as demais disposições do Plano Diretor, da Lei de Uso do Solo e do Código 
de Obras.

§3° Os parâmetros técnicos relativos a compartimentos de unidade residencial para projeto de edificações a serem construídas no âmbito do programa a ser instituído 
na forma do artigo 26 atenderão aos critérios previstos no ato próprio previsto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 26 e prevalecerão sobre os correspondentes da Lei 
Complementar nº 055, de 23 de dezembro de 2008, que institui o Código de Obras do Município.

§4° O licenciamento ambiental do empreendimento deve atender ao disposto na Resolução nº 412, de 13 de maio de 2009, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – 
CONAMA.

§5° A implantação de empreendimentos habitacionais em AIS-2 deve ser condicionada à existência ou previsão de implantação de infraestrutura adequada, acessi-
bilidade, equipamentos comunitários e aprovação de projeto com solução de esgotamento sanitário, apresentado pelo empreendedor, e/ou interligado à Estação de 
Tratamento de Esgoto – ETE – e/ou Estação Elevatória de Esgoto – EEE, com garantia de tratamento.

§6° Após a regulamentação de que trata o §2º deste artigo, os critérios e parâmetros urbanísticos específicos de empreendimentos habitacionais de interesse social 
somente poderão ser praticados em áreas que estiverem delimitadas como AIS-2.
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Seção IV – Das Áreas de Desenvolvimento Econômico Sustentável (ADES)

Art. 29 Áreas de Desenvolvimento Econômico Sustentável (ADES) são áreas não parceladas, de expansão urbana ZEU-1, ZEU-2 ou ZEU-3, destinadas à implantação de 
atividades econômicas de desenvolvimento sustentável, conforme diretrizes da Política Municipal de Meio Ambiente.

§1° As ADES são representadas no Anexo 13 desta Lei Complementar.

§2° Outras áreas poderão ser delimitadas como ADES por lei municipal.
Art. 30 As ADES serão regidas por critérios especiais, cujos parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo definidos em lei específica, baseada em estudos técni-
cos abrangendo a caracterização e a avaliação das áreas.

§1° A instalação de empreendimentos em áreas de ADES são condicionadas à comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbano-ambiental e de 
sustentabilidade de outras áreas dentro da mesma bacia hidrográfica adotadas pelo empreendedor, por adoção ou de propriedade do interessado, considerando o uso 
adequado dos recursos hídricos, a não ocupação das áreas de risco e a proteção das unidades de conservação.

§2° A implantação de empreendimentos econômico-sustentáveis em ADES deve ser condicionada à existência ou previsão de implantação de infraestrutura adequada, 
acessibilidade, equipamentos comunitários e aprovação de projeto com solução de esgotamento sanitário, apresentado pelo empreendedor, ou interligação à Estação 
de Tratamento de Esgoto – ETE – e/ou Estação Elevatória de Esgoto – EEE, com garantia de tratamento ou solução de tratamento de efluentes que garanta a proteção 
dos recursos hídricos e perenização do reservatório de Vargem das Flores.

§3° O Poder Executivo promoverá a realização de estudos técnicos visando à caracterização, à avaliação e à delimitação das Áreas de Desenvolvimento Econômico 
Sustentável.

§4° Ficam proibidas em ADES as atividades de fecularias, destilarias de álcool, metalurgias e siderurgias, químicas, artefatos de amianto, matadouros, processamento de 
material radioativo, curtumes atividade extrativa vegetal ou mineral.

Seção V – Das Áreas de Proteção de Mananciais (APM)

Art. 31 Área de Proteção de Mananciais (APM) é o conjunto das áreas, parceladas ou não, pertencentes à bacia de Vargem das Flores, representada no Anexo 8 desta 
Lei Complementar.

§1º As áreas situadas em APM estão sujeitas a critérios e parâmetros especiais de ocupação e uso do solo, tendo em vista a manutenção e conservação da rede hidro-
gráfica para proteção dos recursos hídricos e perenização do reservatório de Vargem das Flores.

§2º O parcelamento do solo para fins urbanos em APM, condicionado a laudo geológico-geotécnico que ateste a estabilidade dos solos, não poderá resultar em lotes 
que apresentem mais de 1/3 (um terço) de sua área com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento).

§3º As áreas com impedimento ao parcelamento, conforme definidas no §2º deste artigo, deverão ser destinadas, preferencialmente, a áreas vegetadas para manuten-
ção da estabilidade dos solos.

§4º Ficam definidas como áreas non aedificandi:

I – a faixa de proteção do reservatório de Vargem das Flores, constituída por:
a) todas as áreas distantes menos de 30m (trinta metros) das margens, definidas pelo nível máximo maximorum do reservatório, que corresponde à cota de 840m 
(oitocentos e quarenta metros);
b) as áreas lindeiras ao reservatório que tenham altitude inferior à cota de 845m (oitocentos e quarenta e cinco metros);

II – todas as calhas aluviais e áreas susceptíveis a enchentes situadas na APM.

§5° É permitido utilizar a faixa de proteção do reservatório para a instalação de equipamentos destinados a atividades de lazer, desde que:

I – sejam licenciadas pelo órgão ambiental competente;

II – impliquem edificações apenas destinadas a equipamentos de suporte às atividades de lazer, com até 6m² (seis metros quadrados);

III – não gerem efluentes lançados na represa ou no subsolo.

Art. 32 Fica definida na APM a área de proteção especial constituída pela Área de Influência Direta do Rodoanel, sujeita a controle especial, com o objetivo de evitar que 
a implantação da via induza à ocupação e ao uso incompatíveis com a proteção dos mananciais.

§1° A Área de Influência Direta do Rodoanel ficará sujeita a:

I – implantação de via paralela à faixa de domínio; 

II – tratamento paisagístico das áreas públicas;

III – parâmetros urbanísticos especiais, a serem definidos por lei, destinados a qualificar ambiental e paisagisticamente a ocupação do solo, tais como área mínima e 
testada mínima dos lotes e exigências especiais quanto aos afastamentos mínimos.

§2° Na Área de Influência Direta do Rodoanel, as áreas públicas municipais devem ser destinadas, preferencialmente, a áreas verdes, parques e equipamentos urbanos.
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§3° Nas áreas remanescentes da implantação do Rodoanel e dos empreendimentos em sua área de influência direta, cuja cobertura vegetal tenha sofrido processo de 
degradação, será exigida a recuperação ambiental por meio de revegetação com espécies adequadas, preferencialmente nativas, e de contenção de erosões.

§4° Após o início da implantação do Rodoanel, deverá ser realizado estudo específico para definição de parâmetros urbanísticos e condições especiais aplicáveis a sua 
área de influência direta.

Seção VI – Das Áreas de Especial Interesse Ambiental (AIA)

Art. 33 Áreas de Especial Interesse Ambiental (AIA) são áreas com cobertura vegetal e/ou outros atributos ambientais relevantes, que visam à preservação das águas, ao 
habitat da fauna, à estabilidade dos solos, à proteção paisagística e à manutenção equilibrada de áreas verdes no município.

§1° As AIA são representadas no Anexo 9 desta Lei Complementar.

§2° Outras áreas poderão ser delimitadas como AIA por lei municipal.

Art. 34 As AIA serão regidas por critérios especiais de proteção definidos em lei específica, baseada em estudos técnicos abrangendo a caracterização e a avaliação das 
áreas.

Parágrafo único. O Poder Executivo promoverá a realização de estudos técnicos visando à caracterização, à avaliação e à delimitação das Áreas de Especial Interesse 
Ambiental instituídas nesta Lei Complementar, com o intuito de estabelecer critérios especiais de proteção.

Seção VII – Das Áreas de Relevante Interesse Comunitário (ARIC)

Art. 35 Área de Relevante Interesse Comunitário (ARIC) é a área predominantemente residencial, delimitada por reivindicação dos moradores ou proprietários, que 
apresenta parâmetros urbanísticos especiais com vistas a preservar características da paisagem local.

Art. 36 Fica classificada como ARIC a área representada no Mapa do Anexo 10 desta Lei Complementar, abrangendo os Bairros Central Parque, Camilo Alves e Nossa 
Senhora do Carmo.

§1° Na ARIC referida no caput deste artigo serão obedecidos os seguintes parâmetros em relação à ocupação e uso do solo, visando à preservação paisagística:

I – o Coeficiente de Aproveitamento Máximo é 1,0 (um);

II – a Taxa de Permeabilidade varia em função do zoneamento e da área do lote, conforme estabelecido na Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo para a Bacia 
de Vargem das Flores;

III – é vedado o uso residencial multifamiliar vertical.

§2° Para ARIC do Bairro Central Parque, além do previsto no § 1º deste artigo, ficam estabelecidas as seguintes condições:

I – é permitido exclusivamente o uso residencial unifamiliar; 

II – o número máximo de pavimentos é 3 (três).

§3° Outras ARIC poderão ser criadas por leis específicas, desde que elaboradas com a participação da população.

§4° A regulamentação da ARIC não poderá estabelecer parâmetros urbanísticos mais permissivos que os constantes deste artigo.

CAPÍTULO III – DAS DIRETRIZES DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA

Seção I – Disposições Gerais

Art. 37 São diretrizes para a Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo, no tocante à implantação das edificações:

I – instituir critérios e índices urbanísticos que sejam indispensáveis para o controle adequado dos impactos que a edificação possa causar sobre sua vizinhança e o meio 
ambiente;

II – estabelecer Taxas de Ocupação e Taxas de Permeabilidade variáveis em função da bacia hidrográfica em que esteja localizado o terreno e dos usos a que se destine a 
edificação;

III – estabelecer, para os afastamentos obrigatórios laterais e de fundos, parâmetros vinculados à altura da edificação e aos usos a que se destine;

IV – estabelecer parâmetros relativos a áreas para veículos, com exigências especiais para as atividades consideradas polos geradores de tráfego;

V – instituir normas para implantação de conjuntos residenciais, abrangendo critérios e parâmetros urbanísticos e medidas atenuadoras dos impactos dos conjuntos 
sobre a infraestrutura urbana e os equipamentos comunitários da vizinhança.

Art. 38 A legislação urbanística propiciará a multiplicidade de usos no território do Município, asseguradas as condições adequadas de convivência entre a moradia e as 
demais categorias de usos.

§1° A Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo deve estabelecer a classificação dos usos não residenciais segundo o potencial de geração de incomodidade das 
atividades e seus impactos na estrutura urbana, considerando:
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I – as incomodidades ambientais e outros impactos negativos que possam ser provocados;

II – o processo tecnológico, no caso de indústrias;

III – o impacto decorrente do tráfego gerado pela atividade.

§2° Em conformidade com a legislação ambiental e com as diretrizes de que trata esta Lei Complementar, a Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo deve estabe-
lecer os usos permitidos na bacia de Vargem das Flores, buscando ampliar o elenco das atividades a serem admitidas, tendo em vista o desenvolvimento sustentado da 
bacia.

Art. 39 Os impactos negativos devem ser internalizados, como condição para instalação e funcionamento dos usos não residenciais, segundo critérios e parâmetros 
específicos.

§1° Entende-se como internalização de impactos negativos, para fins de aplicação desta Lei Complementar:

I – a eliminação ou redução do grau de poluição resultante da atividade, por meio de controle interno ou externo a ser definido pelo órgão municipal competente; e

II – a adoção de critérios e parâmetros definidos por lei, que permitam resolver, no interior do terreno, problemas de estacionamento e acesso de veículos, carga e 
descarga, especialmente para atividades consideradas polos geradores de tráfego.

§2° As atividades potencialmente incômodas devem obedecer, na sua implantação, a parâmetros de natureza física e ambiental fixados pela legislação aplicável.

Seção II – Dos Empreendimentos de Impacto

Art. 40 Empreendimentos de Impacto são aqueles, públicos ou privados, que possam sobrecarregar a infraestrutura instalada, provocar alterações sensíveis na estrutura 
urbana ou repercussão ambiental significativa, alterando os padrões funcionais e urbanísticos da vizinhança e do espaço natural circundante.

§1° A definição dos empreendimentos residenciais e não residenciais considerados de impacto é objeto da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo.

§2° Os projetos de parcelamento do solo, desdobro e remembramento, mesmo que sujeitos a Estudo de Impacto Ambiental – EIA – e o respectivo Relatório de Impacto 
Ambiental – RIMA, nos termos da legislação federal, estadual ou municipal, não serão considerados empreendimentos de impacto.

Art. 41 A Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo deve estabelecer limites para o porte e a distância entre si dos empreendimentos residenciais de impacto e defi-
nir parâmetros especiais de controle das condições de sua implantação, considerando, sobretudo, sua interferência no tráfego, além dos impactos na paisagem urbana, 
na infraestrutura e nos equipamentos comunitários.

Art. 42 Os empreendimentos de impacto ficam sujeitos à apresentação de Relatório de Impacto Urbano (RIU), contendo análise do impacto do empreendimento e as 
medidas a serem atendidas pelo interessado no sentido de reduzir as consequências negativas e potencializar os efeitos positivos.

§1° O Relatório de Impacto Urbano (RIU) considerará, no mínimo, o sistema viário, o tráfego, o transporte coletivo, a emissão de efluentes, os movimentos de terra e as 
condições sociais, funcionais e urbanísticas da vizinhança.

§2° As medidas a serem atendidas pelo interessado, definidas no RIU, se dividem em:

I – medidas mitigadoras: visam a redução ou eliminação dos impactos negativos do empreendimento;

II – medidas potencializadoras: visam a maximização dos impactos positivos do empreendimento;

III – medidas compensatórias: visam a compensação dos impactos negativos do empreendimento que não possam ser eliminados.

§3° As medidas definidas no RIU poderão ser utilizadas na execução de obras necessárias à infraestrutura urbana, bem como ser revertidas para o Fundo de Desenvolvi-
mento Urbano.

§4° Na oportunidade da imposição das medidas mitigadoras, potenciadoras e compensatórias, estas deverão ser apresentadas de forma consolidada e unificada em 
parecer único.

TÍTULO III – DAS DIRETRIZES DE INTERVENÇÃO PÚBLICA NA ESTRUTURA URBANA

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 43 A atuação do Poder Executivo municipal, tanto no que se refere à prestação de serviços públicos quanto ao desenvolvimento econômico, deve ser pautada pelas 
diretrizes e propostas dos respectivos planos setoriais elaborados em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, orientando-se, no tocante à estrutura urbana, pelas 
diretrizes estabelecidas nesta Lei Complementar.

Art. 44 São diretrizes de intervenção do Poder Público na estrutura urbana:

I – promover a melhoria da articulação do espaço municipal e deste com o espaço regional;

II – induzir uma rede de centros que dê o suporte necessário à vida cotidiana da população e à diversificação da economia municipal;

III – promover a distribuição espacial adequada dos equipamentos e infraestruturas urbanas;
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IV – complementar e adequar o sistema viário e de transporte;

V – promover a melhoria das condições de habitação nas áreas ocupadas predominantemente por populações de baixa renda;

VI – promover a melhoria das condições urbanísticas das áreas urbanas periféricas;

VII – respeitar e valorizar as referências locais, evitando descaracterizar a identidade dos bairros e vilas.

§1° Para indução da rede de centros, devem ser adotadas as seguintes medidas:
a) utilização do sistema viário e de transportes como elementos de fortalecimento dos centros existentes e de indução dos novos centros propostos;
b) utilização de incentivos e instrumentos urbanísticos previstos neste Plano Diretor e concessão de incentivos tributários visando à instalação de atividades de comércio 
e serviços em áreas estratégicas;
c) implantação de espaços públicos destinados ao lazer, ao encontro e às diversas formas de expressão e manifestação popular, criando referenciais simbólicos positivos 
para a cidade;
d) melhoria da qualidade ambiental e urbanística dos centros especializados, em particular a Cidade Industrial Juventino Dias;
e) elaboração e implantação de planos locais integrados, com participação popular, visando à formação de centros que se constituam em efetivas referências para a 
população.

§2° Para melhoria das condições urbanísticas das áreas urbanas periféricas, o Poder Executivo deve adotar como linhas de atuação o controle da ocupação, a adequação 
da oferta de infraestruturas e equipamentos urbanos, a atuação nas Áreas de Especial Interesse Social e a melhoria da mobilidade urbana e da inserção dessas áreas na 
estrutura urbana.

§3° Na implementação da diretriz prevista no §2º deste artigo, deverá ser priorizada a complementação das ações de estruturação urbana em implantação na aglomera-
ção urbana Retiro/Nova Contagem.

Art. 45 São diretrizes de intervenção do Poder Público na articulação espacial e no adensamento urbano:

I – ampliar o sistema de esgotamento sanitário e o tratamento de esgotos da aglomeração urbana Retiro/Nova Contagem, de forma a contemplar toda essa aglomera-
ção;

II – apoiar empreendimentos que resultem na racionalização dos fluxos de veículos de cargas no espaço urbano do Município;

III – equacionar o movimento de veículos de carga no interior da malha urbana, por meio da regulamentação do trânsito desses veículos e da definição de critérios que 
resultem na distribuição espacial adequada das atividades que envolvam o trânsito de caminhões e carretas, notadamente as empresas transportadoras;

IV – implementar sinalização urbana adequada no Município;

V – complementar o sistema viário, segundo diretrizes apresentadas no Anexo 11 desta Lei Complementar, destacando-se, como obras prioritárias:
a) a implantação do prolongamento da Av. Maracanã até a rodovia LMG-808;
b) a implantação do prolongamento da Av. Vila Rica e da transposição da rodovia BR- 381: Av. Vila Rica / Parque das Mangueiras;
c) a complementação do sistema viário marginal e de acesso à Via Expressa de Contagem (Via Expressa Leste-Oeste), ao Bairro Bernardo Monteiro e ao Centro Industrial 
de Contagem (CINCO);
d) a complementação da implantação do complexo viário Via Expressa de Contagem (Via Expressa Leste-Oeste) / Água Branca / Terminal Eldorado / Praça do Itaú;
e) a melhoria da integração da transposição da rodovia BR-040: ligação Água Branca – Morada Nova com o entorno;
f) a concepção e implantação do sistema de articulação viária interna e externa da Região do Bairro Nacional;
g) a melhoria de acesso à região do Petrolândia, Tropical e Sapucaias;
h) a integração da Av. do Ribeirão Arrudas com a Cidade Industrial;
i) a melhoria da articulação da Av. Wilson Tavares com seu entorno e de sua interseção com a rodovia BR-040;
j) a melhoria da ligação do Jardim Riacho das Pedras com o restante do Município e com os acessos a Belo Horizonte e Ibirité;
k) a melhoria do trecho da Av. Helena Vasconcelos Costa desde sua interseção com a Via Expressa de Contagem até sua ligação com Av. Severino Balesteros, incluindo 
interseção com a rodovia BR-040;
l) a melhoria da ligação da Sede com a região da Ressaca: Via Vereador Joaquim Costa (VM-5) /Av. das Américas até a Av. Severino Balesteros;
m) a melhoria da articulação dos bairros Inconfidentes, Industrial 3ª Seção e Bairro Amazonas com a Cidade Industrial;
n) a melhoria do trânsito e sinalização no Centro Industrial de Contagem (CINCO);
o) a melhoria da ligação dos bairros Bernardo Monteiro e Monte Castelo;
p) a melhoria da ligação e do transporte público de Nova Contagem com a região do CEASA, passando pelo bairro Praia e via Manoel Jacinto Coelho Jr, contornando a 
Sede.

Art. 46 Visando à melhoria da articulação do espaço municipal com o espaço regional, o Poder Executivo deve desenvolver a gestão com outras esferas de governo, no 
sentido de:

I – viabilizar a melhoria do acesso do Centro Industrial de Contagem (CINCO) à rodovia BR-381;

II – promover a melhoria da ligação Eldorado - Água Branca no viaduto Damas Ribeiro; 

III – promover a melhoria da circulação na região da Praça João XXIII (Praça B);

IV – promover a melhoria operacional e ampliação da caixa do eixo viário Av. Contagem/ R. São Lourenço/ R. Rodrigues da Cunha/ R. Antonio S. Cunha/ Av. das Améri-
cas;

V – viabilizar a melhoria de acesso da Região do Eldorado e Cidade Industrial a Belo Horizonte, nos dois sentidos, inclusive no entroncamento da Av. Babita Camargos e 
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Via Expressa;

VI – promover a melhoria operacional e ampliação da caixa do viaduto da Av. João César de Oliveira sobre a Via Expressa, em ambos os sentidos.

Art. 47 Na implementação das diretrizes de estruturação urbana, o Poder Executivo deve adotar as Unidades de Planejamento, definidas no Anexo 12 desta Lei Comple-
mentar, como unidades territoriais de referência para a concepção e implementação de políticas e intervenções setoriais, de forma integrada, nas diversas instâncias da 
Administração Municipal.

§1° Como unidades territoriais de gestão da política urbana, as Unidades de Planejamento devem ser adotadas também como referências para a aglutinação da popula-
ção em torno das questões urbanas.

§2° As intervenções públicas, além dos objetivos setoriais específicos, procurarão ampliar a autonomia das Unidades de Planejamento e fortalecer sua estrutura interna, 
segundo propostas definidas com participação da população.

Art. 48 O poder público deve adotar os limites dos bairros como microunidades territoriais na definição de diretrizes específicas sobre a adoção de unidades geográficas 
e de áreas de divulgação de informações socioeconômicas.

Art. 49 A norma que definir oficialmente os limites dos bairros deverá coincidir com os limites das Unidades de Planejamento previstas no artigo 44 desta Lei Comple-
mentar, permitindo a coerência das informações.

Art. 50 O Estudo de Densidade e Estoque Construtivo deverá ser executado a fim de identificar áreas com potencial de adensamento, áreas com necessidade de expan-
são de infraestrutura e áreas com restrições à ocupação.

§1° Os coeficientes de aproveitamento mínimo, básico e máximo deverão ser definidos conforme a capacidade atual do território e a construção de cenários futuros de 
ocupação.
§2° Para a realização do Estudo de Densidade e Estoque Construtivo deverão ser considerados:

I – a capacidade do sistema viário e de transporte coletivo;

II – a capacidade de suporte da infraestrutura de saneamento;

III – a necessidade de preservação ambiental e do patrimônio cultural; 

IV – a manutenção da ambiência urbana das ocupações consolidadas.

Art. 51 O estudo da capacidade de suporte do sistema viário e de transportes e da infraestrutura de saneamento, aliado às restrições ambientais à ocupação, deverão 
definir cenários desejáveis de adensamento residencial e de concentração de atividades econômicas que se traduzirão nos coeficientes de aproveitamento das diversas 
zonas, os quais servirão de base para o cálculo dos estoques de potencial construtivo adicional.

§1° O estoque de potencial construtivo adicional será calculado e distribuído segundo unidades espaciais a serem definidas no próprio estudo.

§2° Para o cálculo dos estoques de potencial adicional não serão contabilizadas áreas que necessitam de medidas para preservação de suas características ambientais e 
lotes com ocupação consolidada, correspondentes àqueles que possuem empreendimentos verticalizados, bens tombados ou de interesse histórico-cultural, equipa-
mentos de uso coletivo.

§3° Até a realização do Estudo de Densidade e Estoque Construtivo, prevalecerão os coeficientes de aproveitamento definidos nesta Lei Complementar.

CAPÍTULO II – DA ARTICULAÇÃO DO ESPAÇO URBANO

Seção I – Dos Centros Principais

Art. 52 Os centros serão as áreas de referência principal para intervenções que visem à articulação do espaço urbano, por se constituírem em locais privilegiados de 
sociabilidade e exercício da cidadania.

Art. 53 Para implementação da diretriz de articulação espacial no que se refere aos centros urbanos principais, deve o Poder Executivo, em caráter prioritário:

I – promover a dinamização do centro do Eldorado, por meio de:
a) complementação do sistema viário de articulação do Eldorado com o restante do espaço municipal;
b) requalificação urbanística do centro do Eldorado, mediante complementação do projeto de revitalização da Av. João César de Oliveira, incluindo, além das medidas 
de melhoria da circulação, a definição de normas relativas à utilização dos passeios e comunicação visual nas fachadas;

II – induzir a expansão do centro do Eldorado em direção à área de confluência das avenidas Olímpio Garcia, Humberto de Moro, Francisco Firmo de Mattos e Vila Rica, 
na interseção das Unidades de Planejamento Eldorado, Riacho e Inconfidentes/Bandeirantes, tendo em vista as condições topográficas e de acessibilidade privilegiadas 
desta área;

III – reforçar o centro do Bairro Industrial, mediante a melhoria das condições ambientais e de circulação, tratamento paisagístico e implantação de mobiliário urbano 
adequado ao longo da Rua Tiradentes e a implantação de parque urbano na Pedreira Santa Rita;

IV – reforçar a identidade e a autonomia da região da Sede Municipal, estimulando a expansão, dinamização e melhoria da qualidade ambiental de seu centro, median-
te:
a) retirada do tráfego de passagem do sistema viário do centro histórico, pelo ordenamento da circulação de veículos, conclusão da Av. Maracanã e complementação 
de seu sistema viário, evitando a construção de vias de grande porte;
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b) preservação da vegetação de porte dos quintais e das edificações de valor histórico;
c) ampliação dos espaços de uso público e tratamento urbanístico e paisagístico das praças existentes, buscando sua melhor utilização como locais de convívio e lazer;
d) elaboração de projeto específico de mobilidade, transporte e trânsito para a Sede, visando beneficiar o pedestre e reduzir e/ou limitar o trânsito de veículos pesados, 
favorecendo a preservação das edificações antigas desse centro;
e) planejamento da distribuição e uso de vagas de estacionamento no centro da Sede, levando em consideração as atividades e equipamentos culturais passíveis de 
visitação e que demandam novas áreas de estacionamento;
f) definição de normas relativas à comunicação visual nas fachadas, visando à preservação de elementos significativos do patrimônio cultural da Sede;

V – fortalecer e requalificar o centro urbano da Região da Ressaca, por meio de:
a) complementação do sistema viário de articulação interna e externa da região, reforçando o centro comercial do São Joaquim, induzindo a expansão da unidade de 
planejamento da Ressaca em direção à área de confluência com o polo moveleiro da Ressaca e Bairro Cabral, mediante a melhoria das condições ambientais e de circu-
lação, tratamento paisagístico e implantação de mobiliário urbano adequado;
b) melhoria da circulação ao longo do eixo Av. Contagem/ Rua São Lourenço/ Rua Rodrigues da Cunha/ Rua Antônio S. Cunha/Av. das Américas/ Av. Hegel Raymundo de 
Castro Lima;
c) estímulos urbanísticos e tributários à instalação de atividades de comércio e serviços ao longo e nas imediações das vias principais em especial na Rua Extrema, Av. 
Antônio José da Rocha e Praça XXI de Abril;
d) ações voltadas ao fortalecimento da identidade da região;

VI – fortalecer e requalificar o centro do Petrolândia por meio de:
a) melhoria das condições ambientais e de circulação, tratamento paisagístico e implantação de mobiliário urbano adequado ao longo da Rua Refinaria Duque de 
Caxias;
b) indução de implantação de atividades econômicas às margens da Via Expressa de Contagem (Via Expressa Leste-Oeste);
c) implantação de áreas de lazer.

Parágrafo único. Os centros citados nos incisos II e V devem ser adotados como áreas preferenciais para a implantação de equipamentos comunitários de abrangência 
micro-regional, em particular equipamentos de saúde e de lazer, equipamentos administrativos e postos de serviços públicos.

Art. 54 A Cidade Industrial Juventino Dias, na condição de polo principal da cidade, deve receber tratamento urbanístico especial no sentido de sua transformação em 
espaço de referência positiva para o Município, através de medidas prioritárias que promovam sua humanização, recuperação ambiental e diversificação, dentre as 
quais:

I – redução dos níveis de poluição;

II – estímulos à utilização dos espaços ociosos e à instalação de atividades mais vantajosas em relação à geração de empregos e qualidade ambiental;

III – estímulos à implantação de atividades terciárias de apoio à população, em locais e instalações adequadas;

IV – preservação de edificações de valor histórico ou arquitetônico;

V – melhoria geral da circulação de veículos, para beneficiar o pedestre e reduzir o nível de poluição atmosférica e sonora, bem como tratamento dos passeios, visando 
a sua adequação como espaços de circulação;

VI – construção de espaços públicos, que sejam acessíveis e dotados de mobiliário urbano adequado, como as praças formadas no cruzamento das vias principais, em 
especial a Praça da CEMIG, cujo tratamento levará em conta sua importância como referência simbólica da Cidade Industrial.

Seção II – Da Mobilidade Urbana

Art. 55 O sistema viário e de transporte de Contagem constitui-se em elemento fundamental de indução e conformação da estrutura urbana, em relação ao qual são 
diretrizes gerais de atuação do Poder Público:

I – desenvolver as ações setoriais buscando, simultaneamente, a melhoria da estruturação urbana e da qualidade ambiental da cidade;

II – atuar na circulação, priorizando o transporte coletivo, o pedestre e o portador de deficiência e minimizando os conflitos gerados pelo transporte de cargas;

III – garantir a articulação do sistema viário e de transporte municipal com o sistema viário e de transporte regional, estadual e federal;

IV – otimizar o aproveitamento dos investimentos no setor, objetivando reduzir a necessidade de investimentos futuros.

Art. 56 São objetivos da Política de Mobilidade Urbana:

I – tornar mais homogênea a acessibilidade em toda a área urbanizada do Município;

II – priorizar o pedestre e os meios de transporte não motorizados sobre os motorizados e priorizar o transporte coletivo sobre o transporte individual motorizado;

III – proporcionar maior segurança e conforto aos deslocamentos de pessoas e bens, com redução dos tempos e custos;

IV – tornar o sistema de transporte coletivo um provedor eficaz e democrático de mobilidade e acessibilidade urbana;

V – ampliar e melhorar as condições de circulação de pedestres e de grupos específicos, como portadores de necessidades especiais e mobilidade reduzida e crianças;

VI – contribuir para a redução das desigualdades e para a promoção da inclusão social; 
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VII – garantir a universalidade do transporte público;

VIII – promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais; 

IX – promover a integração dos diversos meios de transporte;

X – consolidar a gestão democrática como instrumento de garantia do aprimoramento contínuo da mobilidade urbana;

XI – desenvolver ações setoriais buscando, simultaneamente, a melhoria da estruturação urbana e da qualidade ambiental da cidade;

XII – garantir a articulação do sistema viário e de transporte municipal com o sistema viário e de transporte regional, estadual e federal;

XIII – integrar a política municipal de desenvolvimento urbano e respectivas políticas setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão e uso do solo 
no âmbito do Município;

XIV – integrar a política metropolitana e respectivas políticas setoriais, de forma a assegurar melhores condições de mobilidade, acessibilidade e conectividade em todo 
o espaço urbano e contribuir para seu aprimoramento em âmbito metropolitano;

XV – garantir o abastecimento, distribuição de bens e escoamento da produção do Município, equacionando o sistema de movimentação e armazenamento de cargas, 
de modo a reduzir seus impactos sobre a circulação de pessoas e o meio ambiente;

XVI – promover a melhoria contínua dos serviços, equipamentos e instalações relacionados à mobilidade;

XVII – otimizar o aproveitamento dos investimentos no setor, objetivando reduzir a necessidade de investimentos futuros;

XVIII – garantir a implantação da infraestrutura viária de transporte e trânsito;

XIX – prever a implantação de ciclovias no sistema viário de modo geral, especialmente:
a) nos projetos de tratamento de fundos de vales;
b) em novos loteamentos;
c) em novas vias a serem implantadas;

XX – definir programas periódicos de manutenção das vias e demais dispositivos que compõem o sistema de transporte e trânsito.

§1° O Poder Público municipal deve garantir sua participação na definição de diretrizes e propostas de infraestrutura viária, de transporte e trânsito de âmbito regional, 
estadual ou federal que tenham interferência direta ou indireta no seu território ou com sua população.

§2° O Poder Executivo deve garantir o acesso da população às informações e sua participação nas decisões referentes ao planejamento, ao gerenciamento, à operação e 
à fiscalização dos diversos modos de transporte, da infraestrutura viária e do trânsito.

Art. 57 Para a implementação dos objetivos da Política de Mobilidade Urbana, dentre outros instrumentos, deverá ser elaborado e implementado o Plano Municipal de 
Mobilidade Urbana.

Parágrafo único. O Plano Municipal de Mobilidade Urbana deve contemplar a elaboração de um estudo de transporte de carga urbano, indicando as estratégias e 
medidas para sua implantação.

Art. 58 São diretrizes específicas de atuação do Poder Público em relação ao transporte coletivo:

I – planejar, implementar e gerenciar o sistema de transporte coletivo em compatibilidade com as demandas existentes e com a indução da rede de centros, proposta 
nesta Lei Complementar;

II – assegurar a qualidade do transporte e a tarifa em níveis compatíveis com o poder aquisitivo da população;

III – implantar sistemas de capacidade intermediária ou alta capacidade no Município; 

IV – garantir a implantação de infraestrutura que permita a melhor condição possível de integração modal e intermodal;

V – definir fontes alternativas de recursos para o financiamento do sistema de transporte coletivo;

VI – implementar o Plano de Mobilidade, consubstanciado no Modelo Intermodal de Transporte do Município de Contagem (MITCon), mediante os seguintes instru-
mentos de ação programática:
a) Programa de Classificação, Implantação e Operação Viária (PROVIA);
b) Programa de Modernização, Implantação e Gestão de Transporte e Trânsito (PROTTRAN);
c) Programa de Gestão Econômica e Financeira do Sistema de Transporte e Trânsito (PROFITT);
d) Programa de Atendimento e Relacionamento com Usuários (PROARU);
e) Programa de Monitoramento e Avaliação de Desempenho (PROMAD);

Parágrafo único. Para o desenvolvimento da estratégia de implantação do MITCon, devem ser priorizadas, em curto prazo, as seguintes intervenções:

I – implantação das estruturas de Linhas Circulares, Radiais, Semi Expressas e Expressas;

II – implantação do Terminal Especializado Carrefour e Bernardo Monteiro; 
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III – implantação do Terminal Especializado da Rua Jequitibás;

IV – implantação do Complexo de Transporte Integrado;

V – implantação da extensão da Linha I do Metrô até a Estação Novo Eldorado.

Art. 59 São diretrizes específicas de atuação do Poder Público em relação ao sistema viário:

I – propiciar a melhoria de acessibilidade às diversas áreas do Município, em condições de segurança e conforto, com vistas à integração do espaço municipal e a articu-
lação das diversas Unidades de Planejamento;

II – garantir a implantação da infraestrutura viária de transporte e trânsito; 

III – prever a implantação de ciclovias:
a) nos projetos de tratamento de fundos de vales;
b) em novos loteamentos;
c) em novas vias a serem implantadas;
d) no sistema viário de modo geral;

IV – definir programas periódicos de manutenção das vias e demais dispositivos que compõem o sistema de transporte e trânsito;

V – definir plano viário específico para as regiões da Ressaca, Nacional e Sede/Via Vereador Joaquim Costa (VM-5), considerando a tendência de instalação predominan-
te de atividades de grande porte e causadoras de impacto viário significativo.

§1° O Poder Executivo deverá, quando da implantação de vias novas, assegurar tratamento compatível com as áreas lindeiras, evitando a segregação de áreas urbanas.

§2° O Poder Executivo deve articular-se com os municípios limítrofes para estudar a viabilidade de implementação do transporte cicloviário com esses municípios.

Seção III – Dos Equipamentos de Uso Coletivo

Art. 60 Na implantação dos equipamentos públicos de uso coletivo, além das demandas específicas e das necessidades de hierarquização e regionalização dos serviços 
oferecidos, devem ser observados os seguintes critérios:

I – os equipamentos públicos para serviços urbanos e aqueles destinados à realização de eventos culturais, em virtude de sua capacidade de aglutinação, devem ser 
utilizados como elementos de indução e/ou fortalecimento da rede de centros, conforme o disposto no artigo 52 desta Lei Complementar;

II – os postos de serviços públicos frequentemente procurados, como postos telefônicos, postos de correios e telégrafos, centros de saúde e postos de abastecimento 
alimentar, devem ser implantados no interior ou nas imediações dos centros das diversas Unidades de Planejamento, com o objetivo de reforçá-los;

III – na localização de equipamentos destinados ao ensino fundamental, serão consideradas as barreiras físicas impostas pelas vias principais, de modo a serem evitados 
riscos decorrentes de travessias obrigatórias;

IV – os equipamentos de abrangência municipal, bem como aqueles que impliquem grande afluxo de pessoas – como estádios de futebol, centros de convenções ou 
áreas de grandes eventos populares – ou grande movimentação de veículos de cargas, deverão localizar-se nas imediações das rodovias e vias de trânsito rápido do 
Município, a saber: rodovia BR-040/ Via Expressa de Contagem (Via Leste-Oeste)/ Av. Helena de Vasconcelos Costa/ e rodovia Fernão Dias;

Art. 61 O Poder Executivo deve ampliar o Programa de Parques Urbanos e Áreas de Lazer de modo a beneficiar preferencialmente as áreas densamente ocupadas ou 
passíveis de adensamento.

Parágrafo único. Ficam definidos como espaços de ação prioritária, para a criação de áreas de lazer, os parques urbanos a serem implantados na área verde do Distrito 
Industrial do CINCO, na Pedreira Santa Rita, Parque Arvoredo II e na Pedreira do Riacho, bem como as áreas verdes dos loteamentos.

CAPÍTULO III – DOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA

Seção I – Dos Instrumentos em Geral

Art. 62 Os instrumentos de indução do desenvolvimento urbano visam a garantir o cumprimento da função social da cidade e da propriedade, facilitar processos de 
proteção, requalificação e dinamização de espaços urbanos e promover uma distribuição mais justa de ônus e benefícios do processo de urbanização e de ocupação da 
cidade.

Parágrafo único. Para a consecução dos objetivos da política de desenvolvimento urbano do Município serão aplicados, sem prejuízo de outros previstos na legislação 
federal, estadual e municipal aplicável, os seguintes instrumentos:

I – Consórcio Imobiliário;

II – Transferência do Direito de Construir;

III – Outorga Onerosa do Direito de Construir;

IV – Operação Urbana Consorciada;
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V – Operação Urbana Simplificada;

VI – Direito de Preempção;

VII – Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios;

VIII – IPTU progressivo no tempo e desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública;

IX – Contribuição de Melhoria.

Seção II – Do Consórcio Imobiliário

Art. 63 O Consórcio Imobiliário é um instrumento de cooperação entre o Poder Público e a iniciativa privada para fins de viabilizar a urbanização e/ou edificação de 
áreas que tenham carência de infraestrutura e serviços urbanos e contenham imóveis urbanos subutilizados ou não utilizados.

§1° O Poder Público poderá facultar ao proprietário de área atingida pela obrigação de parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, a requerimento deste, o 
estabelecimento de consórcio imobiliário como forma de viabilização financeira do aproveitamento do imóvel.

§2° Por meio do Consórcio Imobiliário o proprietário poderá transferir ao Poder Público Municipal seu imóvel e, após a realização das obras, receberá, como pagamen-
to, unidades imobiliárias devidamente urbanizadas ou edificadas.

§3° O valor das unidades imobiliárias a serem entregues em pagamento ao proprietário será correspondente ao valor do imóvel antes da execução das obras e deverá:

I – refletir o valor da base de cálculo do IPTU;

II – descontar o montante incorporado em função de obras realizadas pelo Poder Público na área onde o mesmo se localiza após a notificação para o cumprimento da 
obrigação de parcelamento, edificação e utilização compulsória do imóvel;

III – excluir da base de cálculo as expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios.

Seção III – Da Transferência do Direito de Construir

Art. 64 A Transferência do Direito de Construir (TDC) é o instrumento que concede ao proprietário de imóvel, privado ou público, a faculdade de exercer em outro local 
ou alienar, mediante escritura pública, o direito de construir previsto na legislação urbanística relativo ao Coeficiente de Aproveitamento Básico do terreno (CAB), quan-
do o referido imóvel for considerado necessário para fins de:

I – proteção e preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural;

II – implantação de equipamentos urbanos e comunitários;

III – realização de programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social.

§1° A Transferência do Direito de Construir poderá ser concedida ao proprietário que doar ao Município o seu imóvel, ou parte dele, para os fins previstos nos incisos I a 
III do caput deste artigo.

§2° O direito de construir a ser transferido corresponderá à parcela não utilizada do potencial construtivo do imóvel gerador, calculado a partir do CAB.

Art. 65 São passíveis de geração de Transferência do Direito de Construir:

I – imóveis tombados ou edificações declaradas de interesse de proteção histórico- cultural, desde que preservados e conservados pelos proprietários;

II – imóveis em áreas destinadas à proteção cultural, paisagística e/ou ambiental, situadas na AIURB-3 e AIA, desde que assegurada sua preservação pelos proprietários; 

III – imóveis doados ao Poder Público para os fins previstos no artigo 63 desta Lei Complementar;

IV – imóveis particulares situados em AIURB-1, desde que garantida a destinação prevista para o mesmo por essa área especial.

Art. 66 São passíveis de recepção de Transferência do Direito de Construir os imóveis situados:

I – nas Zonas Adensáveis (ZAD);

II – nas Zonas de Usos Incômodos (ZUI);

III – em área indicada em lei específica, referente a projetos urbanísticos especiais ou operações urbanas.

Art. 67 Com a Transferência do Direito de Construir, o proprietário do imóvel gerador do potencial construtivo, ou o adquirente deste potencial construtivo, pessoa 
física ou jurídica, receberá autorização para construir no imóvel receptor área superior àquela permitida pelo Coeficiente de Aproveitamento Básico, respeitado o Coefi-
ciente de Aproveitamento Máximo do imóvel receptor. 

§1° O potencial construtivo do imóvel gerador, passível de transferência, poderá ser transferido a um ou mais imóveis receptores.

§2° O imóvel receptor poderá receber transferência de potencial construtivo de um ou mais imóveis geradores.
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Art. 68 A área adicional edificável no imóvel receptor é determinada observando a equivalência entre os valores do metro quadrado dos imóveis gerador e receptor, 
segundo a equação AG x VG = AR x VR, onde:

I – AG = área edificável líquida, em metros quadrados, passível de ser transferida pelo imóvel gerador, calculada pela diferença entre o potencial construtivo desse 
terreno, conforme aplicação do CAB, e a área que permanecerá edificada nele; 

II – VG = valor do metro quadrado de terreno do imóvel gerador, constante da planta de valores imobiliários utilizada para cálculo do Imposto de Transmissão Inter 
Vivos de Bens Imóveis (ITBI);

III – AR = área edificável líquida, em metros quadrados, passível de ser incorporada ao imóvel receptor, respeitando-se a área máxima edificável decorrente da aplicação 
do CAM definido para o terreno;

IV – VR = valor do metro quadrado de terreno do imóvel receptor, constante da planta de valores imobiliários utilizada para cálculo do Imposto de Transmissão Inter 
Vivos de Bens Imóveis (ITBI).

Art. 69 O Poder Executivo documentará e manterá registro de todas as transferências de direito de construir ocorridas no Município, com os respectivos imóveis gerado-
res e receptores.

Parágrafo único. As operações de Transferência de Direito de Construir deverão ser registradas junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, nas matrículas 
imobiliárias de todos os imóveis envolvidos.

Seção IV – Da Outorga Onerosa do Direito de Construir

Art. 70 A Outorga Onerosa do Direito de Construir é o instrumento por meio do qual o direito de construir pode ser exercido acima do Coeficiente de Aproveitamento 
Básico do terreno (CAB), respeitado o Coeficiente de Aproveitamento Máximo do terreno (CAM), sem prejuízo dos afastamentos obrigatórios da edificação, mediante 
contrapartida financeira a ser prestada pelo beneficiário.

Parágrafo único. A cobrança da Outorga Onerosa do Direito de Construir obedecerá à formula CT = (CP - CAB) x AT x V, na qual:

I – CT corresponde ao valor da contrapartida do beneficiário;

II – CP corresponde ao Coeficiente de Aproveitamento praticado, limitado ao Coeficiente de Aproveitamento Máximo (CAM);

III – CAB corresponde ao Coeficiente de Aproveitamento Básico; 

IV – AT corresponde à área do terreno;

V – V corresponde ao valor venal do metro quadrado do terreno constante da planta de valores imobiliários utilizada para cálculo do Imposto de Transmissão Inter 
Vivos de Bens Imóveis (ITBI).

Art. 71 A Outorga Onerosa do Direto de Construir será aplicada também nas áreas em que a alteração da legislação incidente sobre estas implique em aumento do 
Coeficiente de Aproveitamento Básico (CAB) do terreno.

§1° No caso de terrenos que passarem por alteração do CAB, a cobrança da Outorga Onerosa do Direito de Construir obedecerá à formula CT = (CABatual - CABante-
rior) x AT x V, na qual:

I – CT corresponde ao valor da contrapartida do beneficiário;

II – CABatual corresponde ao Coeficiente de Aproveitamento Básico do terreno definido conforme as normas vigentes;

III – CABanterior corresponde ao Coeficiente de Aproveitamento Básico do terreno definido conforme as normas imediatamente anteriores à legislação vigente;

IV – AT corresponde à área do terreno;

V – V corresponde ao valor venal do metro quadrado do terreno constante da planta de valores imobiliários utilizada para cálculo do Imposto de Transmissão Inter 
Vivos de Bens Imóveis (ITBI).

§2° A Outorga Onerosa do Direto de Construir será aplicada nas áreas em que o coeficiente de aproveitamento básico do terreno (CAB) tenha sido aumentado por esta 
Lei Complementar, em relação ao Plano Diretor instituído pela Lei Complementar nº 033/2006.

Art. 72 A Outorga Onerosa do Direto de Construir poderá ser aplicada em todas as áreas incluídas no macrozoneamento do Município.

Parágrafo único. Nas áreas objeto de Operações Urbanas, a aplicação da outorga onerosa do direito de construir será regida pelo disposto em suas regulamentações 
específicas.

Art. 73 Para os terrenos situados nas zonas que compõem o Macrozoneamento do território municipal, os valores de Coeficientes de Aproveitamento Básico (CAB) e 
Máximo (CAM) são os constantes do Anexo 2 desta Lei Complementar.

Art. 74 O pagamento da contrapartida da outorga onerosa será efetuado em moeda corrente e os recursos obtidos serão destinados ao Fundo Municipal de Habitação 
de Interesse Social (FUMHIS) de que trata o art. 193 da Lei Orgânica do Município de Contagem.
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Art. 75 Os projetos de empreendimentos habitacionais de interesse social executados em AIS e implementados em conformidade com a política habitacional do Municí-
pio ficam isentos da contrapartida correspondente à Outorga Onerosa do Direito de Construir.

Seção V – Da Operação Urbana Consorciada

Art. 76 Operação Urbana Consorciada é o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Executivo Municipal, com a participação dos proprietários, mo-
radores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental.

§1° Lei específica aprovará a Operação Urbana Consorciada e seu respectivo plano, cujo conteúdo mínimo é aquele constante do artigo 33 da Lei Federal nº 
10.257/2001 (Estatuto da Cidade).

§2° O Plano de Operação Urbana Consorciada deverá ser elaborado pelo Poder Executivo e submetido à aprovação pelo Conselho Municipal de Política Urbana  (COM-
PUR).

Art. 77 – Considera-se finalidade básica da Operação Urbana Consorciada aquela contida em um dos itens abaixo: 

I – melhoria e ampliação da infraestrutura em geral e da rede viária de transporte público coletivo;

II – implantação de programas de habitação de interesse social, de urbanização e de regularização fundiária; 

III – implantação de equipamentos urbano e comunitário;

IV – requalificação de áreas, inclusive visando à geração de emprego e renda;

V – criação de espaço público e lazer e área verde;

VI – requalificação de área de interesse ambiental, histórico, arquitetônico, cultural e paisagístico;

Art. 78 Poderão ser previstas nas Operações Urbanas Consorciadas, entre outras medidas,:

I – a modificação de índices e características de parcelamento, ocupação e uso do solo e subsolo, bem como alterações das normas edilícias, considerando o impacto 
ambiental e o impacto de vizinhança decorrente;

II – a regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em desacordo com a legislação vigente.

Art. 79 Os recursos obtidos pelo Poder Público na forma do inciso VI do artigo 33 do Estatuto da Cidade serão aplicados, exclusivamente, na própria área objeto da 
Operação Urbana Consorciada, obedecido o disposto na lei específica de sua criação.

Parágrafo único. A Lei específica que aprovar a operação urbana poderá prever a emissão pelo Município de quantidade determinada de Certificados de Potencial 
Adicional de Construção – CEPAC, que serão alienados em leilão ou utilizados diretamente no pagamento das obras necessárias à própria operação, observado o art. 34 
do Estatuto da Cidade.
 
Seção VI – Da Operação Urbana Simplificada

Art. 80 Operação Urbana Simplificada é a intervenção coordenada pelo Poder Executivo Municipal, com a participação de agentes públicos ou privados, aprovada por 
lei específica, com o objetivo de viabilizar projetos urbanos de interesse público, podendo ocorrer em qualquer área do Município.

Parágrafo único. A Operação Urbana Simplificada, sempre motivada por interesse público, destina-se a viabilizar intervenções tais como:

I – tratamento e requalificação urbanística de áreas urbanas;

II – abertura de vias ou melhorias no sistema viário;

III – implantação de empreendimentos habitacionais de interesse social;

IV – implantação e requalificação de espaços e equipamentos públicos;

V – proteção e recuperação do patrimônio cultural;

VI – proteção e recuperação ambiental; 

VII – reurbanização;

VIII – regularização de edificações e de usos;

IX – implementação de planos de desenvolvimento integrado e ocupação sustentável.

Art. 81 Da lei que aprovar a Operação Urbana Simplificada, deverão constar:

I – a identificação das áreas envolvidas;

II – a finalidade da intervenção proposta;
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III – as obrigações do Poder Executivo e de cada um dos agentes envolvidos, sendo as obrigações dos agentes privados dimensionadas em função dos benefícios decor-
rentes da operação;

IV – os procedimentos e instrumentos de natureza econômica, administrativa, urbanística ou jurídica necessários ao cumprimento das finalidades pretendidas;

V – os parâmetros urbanísticos a serem adotados na área da operação, caso a modificação dos parâmetros vigentes seja justificada pelas condições urbanísticas da área 
e pelas finalidades da operação;

VI – o prazo de vigência da operação.

Parágrafo único. As obrigações previstas no inciso III do caput deste artigo não se confundem com a execução de condicionantes impostas aos empreendedores em 
decorrência dos processos de licenciamento urbanístico e ambiental.

Seção VII – Do Direito de Preempção

Art. 82 O Direito de Preempção confere ao Poder Público Municipal o direito de exercer a preferência para a aquisição de imóveis objeto de alienação onerosa entre 
particulares.

Parágrafo único. O Direito de Preempção será aplicado aos imóveis localizados em áreas delimitadas por lei específica, de acordo com as disposições desta Lei Comple-
mentar e dos artigos 25 a 27 da Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade).

Art. 83 O Direito de Preempção poderá ser exercido sempre que o Poder Público necessitar de áreas para:

I – regularização fundiária em AIS-1;

II – execução de programas e projetos habitacionais de interesse social em AIS-2; 

III – constituição de reserva fundiária em AIS-2;

IV – ordenamento e direcionamento da expansão urbana;

V – implantação de equipamentos urbanos e comunitários e criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes, em especial situados em AIURB-1;

VI – criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental;

VII – proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico.

Seção VIII – Do Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios

Art. 84 O Poder Executivo deverá determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios de imóvel não utilizado ou subutilizado, observadas as potencia-
lidades e as vocações das diferentes áreas do Município, visando ao cumprimento das funções sociais da cidade e da propriedade.

Art. 85 Para os efeitos desta seção, considera-se:

I – imóvel não utilizado:
a) gleba não parcelada e o lote não edificado;
b) edificação que esteja abandonada ou sem uso comprovado há mais de 3 (três) anos;
c) edificação caracterizada como obra paralisada, entendida como aquela que não apresente Alvará de Construção em vigor e não possua Certidão de Baixa de Constru-
ção; 
II – imóvel subutilizado: lote com área total edificada inferior ao aproveitamento mínimo deste, definido pela fórmula “Área do lote x Coeficiente de Aproveitamento 
Básico x 0,20”.

Parágrafo único. Não serão considerados subutilizados os lotes ocupados por uso não residencial com área total edificada inferior ao definido de acordo com o inciso II 
do caput deste artigo, desde que a atividade exercida no local faça uso de toda a área não construída existente.

Art. 86 A aplicação dos instrumentos previstos no artigo 85 desta Lei Complementar é válida em ZEU-1, ZAD e ZUI, áreas de maior incentivo ao adensamento.

§1° Os instrumentos previstos no artigo 83 desta Lei Complementar não são aplicáveis em áreas com restrição ao adensamento, em virtude da manutenção e conserva-
ção da rede hidrográfica para proteção dos recursos hídricos e perenização do reservatório de Vargem das Flores.

§2° A aplicação dos instrumentos previstos no artigo 83 desta Lei Complementar deverá observar as características da área relativas à capacidade da infraestrutura, à 
capacidade do sistema viário, aos aspectos ambientais, bem como considerar as áreas mais favoráveis à ocupação, a usos específicos e ao adensamento.

Art. 87 Não será aplicado o instrumento de parcelamento, edificação ou utilização compulsórios nos casos de:

I – gleba ou lote onde haja impossibilidade técnica de implantação de infraestrutura urbana;

II – gleba ou lote com impedimento de ordem legal ou ambiental.

Art. 88 O proprietário do imóvel sujeito à aplicação de parcelamento, edificação ou utilização compulsórios deverá ser notificado pelo Poder Executivo para o cumpri-
mento da obrigação, devendo a notificação ser averbada no cartório de registro de imóveis.
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Parágrafo único. A notificação far-se-á:

I – por funcionário do órgão competente do Poder Executivo municipal, ao proprietário do imóvel ou, no caso de este ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de 
gerência geral ou administração;

II – por edital, quando frustrada, por três vezes, a tentativa de notificação na forma prevista pelo inciso I do parágrafo único deste artigo.

Art. 89 A aplicação do parcelamento, da edificação e da utilização compulsórios deverá seguir os seguintes prazos:

I – 1 (um) ano, contado a partir da notificação, para que seja protocolado o projeto de parcelamento;

II – 1 (um) ano, contado a partir da notificação, para que seja protocolado projeto de edificação;

III – 2 (dois) anos, contados a partir da aprovação do projeto, para iniciar as obras do empreendimento;

IV – 1 (um) ano, contado a partir da conclusão das obras, para a utilização adequada da edificação.

§1° Em empreendimentos de grande porte, em caráter excepcional, poderá ser prevista a conclusão da obra por etapas, desde que o projeto aprovado compreenda o 
empreendimento como um todo.

§2° A transmissão do imóvel, por ato inter vivos ou causa mortis, posterior à data da notificação, transfere as obrigações de parcelamento, edificação ou utilização 
incidentes sobre este, sem suspensão ou interrupção de quaisquer prazos.

Seção IX – Do IPTU Progressivo no Tempo e da Desapropriação com Pagamento em Títulos da Dívida Pública

Art. 90 Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos para o parcelamento, a edificação e a utilização compulsórios, deverão ser aplicados, sucessi-
vamente, a cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) progressivo no tempo e a desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública, conforme o 
disposto nas Seções III e IV do Capítulo II da Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade).

Art. 91 Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos no art. 90 desta Lei Complementar, o Município procederá à aplicação do IPTU progressivo no 
tempo, mediante majoração da alíquota pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos seguintes termos:

I – 1,8 (uma vírgula oito) vezes a alíquota vigente para o imóvel, no primeiro ano de cobrança;

II – 2,6 (duas vírgula seis) vezes a alíquota vigente para o imóvel, no segundo ano de cobrança;

III – 3,4 (três vírgula quatro) vezes a alíquota vigente para o imóvel, no terceiro ano de cobrança;

IV – 4,2 (quatro vírgula duas) vezes a alíquota vigente para o imóvel, no quarto ano de cobrança;

V – 5 (cinco) vezes a alíquota vigente para o imóvel, no quinto ano de cobrança.

§1° Decorrido o prazo de 5 (cinco) anos previsto no caput deste artigo, o Poder Executivo poderá manter a cobrança pela alíquota máxima até que seja cumprida a 
obrigação de parcelar, edificar ou utilizar o imóvel, garantida a prerrogativa prevista no art. 93 desta Lei Complementar.

§2° É vedada a concessão de isenções ou de anistia relativas à tributação progressiva de que trata este artigo.

Art. 92 Decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o Municí-
pio poderá proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida pública.

Parágrafo único. Consumada a desapropriação por meio do instrumento a que se refere o caput deste artigo, fica o Município obrigado a dar imediato início aos proce-
dimentos relativos à destinação ao imóvel, de acordo com o previsto no artigo 8º, §§ 4º e 5º, da Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade).

Seção X – Da Contribuição de Melhoria

Art. 93 A Contribuição de Melhoria será cobrada dos proprietários de imóveis privados situados em área direta ou indiretamente beneficiada por obras executadas pelo 
Poder Público por meio de seus órgãos da administração direta ou indireta.

§1° Será devida a contribuição de melhoria no caso de valorização de imóveis de propriedade privada, em virtude de obras públicas, especialmente:

I – abertura, alargamento, pavimentação e outros melhoramentos de praças e vias públicas;

II – construção, ampliação ou melhoria de parques, áreas de lazer, pontes, túneis e viadutos;

III – construção, ampliação ou melhoria de vias, redes ou sistemas de transporte, inclusive as obras e edificações necessárias ao funcionamento destes;

IV – projetos urbanísticos, paisagísticos ou de embelezamento em geral.

§2° Lei específica regulamentará a contribuição de melhoria, com definição da abrangência, dos parâmetros e dos valores aplicáveis, bem como da hipótese de incidên-
cia, fato gerador, sujeito passivo, fórmula de cálculo, lançamento, arrecadação e isenções incidentes.
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TÍTULO IV – DAS POLÍTICAS SETORIAIS

CAPÍTULO I – DA PROTEÇÃO AMBIENTAL

Art. 94 São diretrizes gerais de atuação do Poder Público, relativas à proteção ambiental:

I – exercer controle efetivo sobre todas as formas de poluição decorrentes do exercício das atividades econômicas, de modo a viabilizar o processo de diversificação de 
usos sem prejuízo da qualidade ambiental do espaço urbano;

II – exercer controle sobre as ações de desnudação do solo e movimentos de terra, de forma a evitar o assoreamento dos corpos d’água e o desencadeamento de pro-
cessos erosivos, bem como estimular a recuperação das áreas erodidas e degradadas em virtude de supressão da cobertura vegetal;

III – proteger as áreas e a cobertura vegetal consideradas de interesse de preservação;

IV – promover a proteção e a recuperação das nascentes, bem como a revitalização dos córregos do Município, evitando-se, ao máximo, a canalização dos mesmos;

V – efetivar o controle público sobre os parques, reservas ambientais e demais unidades de conservação, de forma a garantir sua adequada manutenção e preservação, 
com cuidados especiais para a bacia de Vargem das Flores;

VI – exercer controle sobre a emissão de fumaça negra pelos veículos de carga e de transporte coletivo, para reduzir o nível de poluição atmosférica, mediante integra-
ção da gestão ambiental com o planejamento do transporte e trânsito urbanos;

VII – promover ações no sentido da redução global do consumo de energia, através de normas para edificações, uso do solo e posturas municipais;

VIII – respeitar os princípios e normas de proteção ambiental e evitar todas as formas de desperdício na execução das obras civis, em especial as públicas;

IX – promover a educação ambiental e assegurar o acesso da população às informações ambientais básicas sobre o Município;

X – promover a formação e a manutenção de corredores ecológicos nas bacias de Vargem das Flores e da Pampulha;

XI – elaborar plano de arborização urbana e implantar ampla arborização na cidade, de conformidade com o referido plano.

Art. 95 Na implementação das diretrizes de proteção ambiental deverá o Poder Executivo:

I – articular as políticas ambiental e urbana, utilizando o sistema de licenciamento e controle ambiental como instrumento fundamental de controle do uso do solo;

II – implantar sistema ágil de licenciamento integrado de atividades econômicas, mediante apresentação de Termo de Responsabilidade – TR, pelo cumprimento da 
legislação aplicável ao respectivo licenciamento urbanístico ou ambiental, contemplando critérios urbanísticos, ambientais e de desenvolvimento econômico, com obri-
gatoriedade de Comunicação de Início de Obra e Vistoria de Acompanhamento e tendo como meta o desenvolvimento sustentável;

III – intensificar parcerias com a iniciativa privada, bem como estabelecer no âmbito do licenciamento ambiental, como medida mitigadoras, compensatórias ou condi-
cionantes de natureza ambiental, a preservação e a manutenção das áreas verdes e parques existentes;

IV – estabelecer cooperação com municípios limítrofes e com aqueles pertencentes às bacias hidrográficas dos Rios das Velhas e Paraopeba ou a sub-bacias específicas, 
e ainda com municípios que enfrentem problemas ambientais semelhantes, visando ao desenvolvimento de programas de interesse comum;

V – elaborar e implementar o Programa Municipal de Educação Ambiental, de forma participativa, em consonância com a política nacional de educação ambiental;

VI – incentivar, por meio de instrumentos urbanísticos e tributários, a preservação de áreas verdes, Áreas de Preservação Permanente – APP e o plantio de jabuticabeiras, 
patrimônio natural de Contagem;

VII – submeter a implantação dos conjuntos residenciais e dos prédios públicos a normas que promovam a preservação dos recursos naturais, a utilização de fontes 
alternativas de energia, a reciclagem de resíduos, dentre outras práticas comprometidas com a sustentabilidade ambiental.

VIII – Estabelecer o poder de polícia administrativa de natureza ambiental por meio de fiscalização de atuação específica e inspetoria ambiental da Guarda Civil com 
atuação em crimes ambientais.

CAPÍTULO II – DA PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Art. 96 São diretrizes de atuação do Poder Público relativas à proteção do patrimônio cultural do Município:
I – proteger o patrimônio cultural do Município por meio de declaração de interesse cultural, inventário, registro, tombamento, desapropriação, compensação aos 
proprietários de bens protegidos e outros instrumentos congêneres;

II – coibir, pela utilização de instrumentos previstos em lei, a degradação e destruição dos bens protegidos;

III – promover programas de restauração e recomposição dos bens que integram o patrimônio cultural do Município;

IV – promover a Educação Patrimonial;

V – garantir a preservação do patrimônio industrial do Município.

Art. 97 Para implementação das diretrizes de proteção do patrimônio cultural, deverá o Poder Executivo, em caráter prioritário:
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I – articular a política urbana com a política específica de preservação da memória e do patrimônio cultural, visando à proteção dos elementos paisagísticos e das edifi-
cações de interesse histórico e arquitetônico, manifestações culturais, bem como dos cenários onde estão inseridas;

II – considerar, na gestão da política urbana, as manifestações culturais, a diversidade cultural presente nas várias regiões da cidade, bem como a percepção e represen-
tação dos moradores em relação aos espaços que referenciam sua vida cotidiana e constituem referências simbólicas locais;

III – identificar, por meio de censo cultural, os bens que compõem o patrimônio cultural do Município, bem como desenvolver pesquisas que permitam identificar os 
espaços e marcos de referência histórica dos bairros, do ponto de vista dos moradores;

IV – criar mecanismos que permitam a participação dos agentes envolvidos nos processos de produção cultural, bem como dos usuários do patrimônio cultural, na 
elaboração e gestão dos processos a serem desenvolvidos;

V – elaborar e implantar projeto de sinalização dos bens culturais e dos equipamentos públicos;

VI – incluir dentre os espaços de interesse histórico e cultural, a serem protegidos por meio de instrumentos compensatórios, os espaços destinados a práticas coletivas 
e manifestações que compõem o patrimônio imaterial, assim como suas áreas de entorno legalmente definidas.

CAPÍTULO III – DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Seção I – Diretrizes Gerais

Art. 98 São diretrizes da Política de Desenvolvimento Econômico, visando compatibilizar-se com a política urbana, além daquelas expressas na Lei Orgânica Municipal e 
em plano setorial específico,:

I – a busca de padrão de desenvolvimento econômico compatível com a proteção ambiental, incorporando, nas obrigações dos empreendedores privados e nas ações 
do Poder Público, os princípios de sustentabilidade ambiental;

II – a promoção do desenvolvimento seletivo do processo de industrialização do Município, pelo estímulo às atividades industriais mais dinâmicas e de maior agregação 
de valor;

III – o incremento do setor terciário da economia, buscando, além da oferta de emprego e renda, o reforço da rede de centros urbanos;

IV – a promoção do bem-estar social;

V – o fortalecimento da integração municipal com a política econômica Metropolitana, Estadual e Nacional.

Art. 99 Para implementação das diretrizes da política de desenvolvimento econômico, deverá o Poder Executivo:

I – promover a elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Econômico para o Município;

II – promover o desenvolvimento seletivo do processo de industrialização do Município, pelo estímulo às atividades industriais mais dinâmicas e de maior agregação de 
valor;

III – implementar políticas públicas que visem estratégias de desenvolvimento local, expandindo a geração de empregos e a formalidade, promovendo a redução da 
pobreza e a melhoria do bem-estar social;

IV – considerar a importância estratégica do território de Vargem das Flores para o abastecimento público de Contagem e demais municípios da RMBH, garantindo a 
sustentabilidade social, ambiental e econômica da região, compatibilizando os instrumentos para a efetiva proteção dos mananciais, do solo e da vegetação com a 
indução da ocupação sustentável do território;

V – induzir a formação de novos polos econômicos, com destaque para os seguintes:
a) polo de integração metropolitana na Região da Ressaca, tendo em vista a existência das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais (CEASA), bem como a proximida-
de da região com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e com o Parque Tecnológico de Belo Horizonte;
b) polos de desenvolvimento local de baixo impacto na região de Nova Contagem, para estímulo à geração de emprego e renda;
c) áreas lindeiras à BR-040 e seu entroncamento com o Rodoanel, considerando a sustentabilidade ambiental do território, após realização de plano de ocupação parcial 
ou total para essas áreas;

VI – promover requalificação e revitalização urbana dos distritos e coibir a especulação imobiliária em áreas industriais subutilizadas, mediante a aplicação dos instru-
mentos urbanísticos pertinentes;

VII  –  promover   estudos  de  infraestrutura  urbana  com  o  objetivo  de  fomentar a eficiência de redes de saneamento, energia elétrica, gás, lógica e comunicação.

Seção II – Do Turismo

Art. 100 A política de turismo, visando compatibilizar-se com a política urbana, a proteção ambiental e o desenvolvimento econômico do Município, tem como diretri-
zes:

I – a promoção do turismo ecológico, aproveitando os recursos naturais das bacias de Vargem das Flores e Pampulha, de forma compatível com sua preservação;

II – a utilização do turismo como alternativa de desenvolvimento sustentado do Município;
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III – a ampliação da oferta de espaços públicos de lazer e cultura para a população do Município;

IV – o fortalecimento da identidade e a inserção regional de Contagem;

Art. 101 Para implementação das diretrizes da política de turismo, deverá o Poder Executivo:

I – elaborar e implementar um Plano Municipal de Turismo;

II – identificar as potencialidades e os produtos turísticos de Contagem;

III – divulgar os produtos turísticos e instalar sinalização turística;

IV – desenvolver o turismo de negócios;

V – promover a implantação de um centro de eventos de âmbito regional no Município;

VI – apoiar e promover manifestações culturais;

VII – elaborar e implementar um plano de requalificação urbanística e ambiental da orla da represa de Vargem das Flores.

Seção III – Da Política Agrícola e Pecuária

Art. 102 A política agrícola e pecuária, entendida como uma das estratégias que integram o desenvolvimento econômico, social e ambiental do Município de Conta-
gem, tem como diretrizes:

I – a sua implementação em bases ecológicas;

II – a contribuição para o ordenamento do território municipal de forma a colaborar com a recuperação e proteção dos mananciais hídricos e demais recursos naturais;

III – a integração com políticas socioculturais, econômicas, urbanas, educacionais, de segurança alimentar, de saúde e ambientais;

IV – a contribuição para a melhoria da qualidade de vida da população e para a sustentabilidade do território municipal;

V – a promoção da função social da propriedade nos espaços urbanos, de expansão urbana e rurais;

VI – ser praticada em espaços urbanos, de expansão urbana e rurais, respeitando as especificidades da legislação sanitária e urbanística do Município;

VII – a promoção do fortalecimento da agropecuária em base familiar;

VIII – o incentivo à agricultura urbana;

IX – o estímulo à prática da agricultura orgânica;

X – o incentivo ao desenvolvimento da apicultura. 

Art. 103 Para implementação das diretrizes da política agrícola e pecuária, deverá o Poder Executivo:

I – diagnosticar a realidade da agricultura e pecuária do Município de Contagem, com foco prioritário na agricultura familiar, periurbana e urbana;

II – elaborar um Plano Municipal Intersetorial de Agricultura e Pecuária considerando a realidade urbana, periurbana e a realidade da agricultura familiar;

III – divulgar e fortalecer o uso de técnicas agroecológicas para cultivo e criação;

IV – fortalecer os produtores familiares promovendo a sustentabilidade econômica desse setor, como forma de atenuar as pressões por expansão urbana no território 
municipal;

V – criar instrumentos que viabilizem o uso integrado de espaços construídos e não construídos, a partir de atividades agropecuárias em base ecológica.

CAPÍTULO IV – DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Seção I – Disposições Gerais

Art. 104 A Política Municipal de Habitação de Interesse Social é o conjunto de princípios, objetivos, diretrizes, ações e programas que orientam o Poder Público na pro-
moção do acesso à habitação adequada para a população de baixa renda, incluindo o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social (SIMHIS).

§1° Habitação adequada é aquela que atende condições mínimas de qualidade, funcionalidade e segurança, encontra-se regularizada e situa-se em local com acesso a 
infraestrutura e serviços urbanos, bem como a serviços de saúde, educação, lazer, comércio e oportunidades de trabalho e renda.

§2° Considera-se população de baixa renda a família que possua renda mensal de até 06 (seis) salários mínimos.

Art. 105 A Política Municipal de Interesse Social tem o objetivo de promover a ampliação da oferta habitacional e a melhoria das condições de habitabilidade para os 
segmentos populacionais de baixa renda, priorizando as famílias com renda mensal de até 03 (três) salários mínimos.
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Art. 106 A Política Municipal de Habitação de Interesse Social se viabiliza pela promoção de empreendimentos habitacionais de interesse social.

§1° Considera-se empreendimento de Habitação de Interesse Social (HIS) as intervenções em áreas de risco, a urbanização e regularização de assentamentos habitacio-
nais precários de interesse social e as intervenções em AIS, abrangendo o parcelamento do solo, a construção, a reforma e a adequação de edificações.

§2° Assentamentos habitacionais precários de interesse social são aqueles em que haja a presença de fatores que caracterizam precariedade do ponto de vista físico- 
ambiental, socioeconômico e/ou jurídico-legal, ensejando o interesse público em promover ações de requalificação urbanística e regularização fundiária, e cuja popula-
ção moradora é constituída predominantemente por famílias de baixa renda.

Art. 107 A Política Municipal de Habitação de Interesse Social é pautada pelos seguintes princípios:

I – garantia do acesso à habitação adequada como a realização de um direito social de todos os cidadãos;

II – reconhecimento do Estado, especialmente na esfera municipal, como coordenador da política habitacional e articulador de seus agentes provedores;

III – garantia de sustentabilidade ambiental, social e econômica nas ações;

IV – gestão democrática;

V – respeito ao cumprimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana.

Art. 108 São diretrizes da Política Municipal de Habitação de Interesse Social:

I – consolidar o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social (SIMHIS) em consonância com o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS);

II – articular as ações com o contexto da Região Metropolitana de Belo Horizonte e adotar sistemas integrados de ação e planejamento;

III – estabelecer relações e condutas na Administração Pública e para com o público beneficiário que assegurem o direito à moradia adequada;

IV – garantir adequada inserção dos empreendimentos de habitação de interesse social na cidade, considerando os aspectos ambientais e estimulando a diversidade 
social na ocupação do território urbano;

V – promover a abordagem integrada e a participação popular no planejamento, execução e avaliação das ações da Política Municipal de Habitação de Interesse Social, 
por meio do Conselho Municipal de Habitação e de comissões locais das comunidades beneficiárias;

VI – fomentar a ampliação da oferta de terra para fins de moradia da população de baixa renda, utilizando, dentre outros procedimentos aplicáveis, os instrumentos 
urbanísticos e tributários cabíveis;

VII – garantir fontes estáveis e permanentes de recursos para o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, por meio da destinação sistemática de recursos muni-
cipais, utilizando instrumentos tributários e urbanísticos, e da captação de recursos externos, dentre outros;

VIII – investir no estabelecimento de parcerias consistentes com o setor privado e com as demais esferas do Poder Público;

IX – investir no monitoramento e avaliação da situação habitacional no Município;

X – articular as ações da Política de Habitação de Interesse Social com as ações geradoras de trabalho e renda;

XI – priorizar as ações de prevenção, redução e correção de situações que coloquem em risco a vida humana, decorrentes de ocupações em áreas impróprias à habita-
ção, com risco de inundação ou geológico;

XII – promover a regularização fundiária e a qualificação urbanística dos assentamentos habitacionais precários de interesse social;

XIII – promover a recuperação de áreas de risco, o controle urbano e a manutenção de infraestrutura;

XIV – assegurar o direito de permanência e posse dos moradores de assentamentos precários no mesmo local ou no seu entorno imediato, respeitando a tipicidade e as 
características da ocupação existente, das edificações, do traçado urbano e referências histórico-culturais;

XV – promover a ampliação de oferta de moradia para segmentos populacionais de baixa renda e estimular a produção privada de HIS;

XVI – apoiar as iniciativas de autoconstrução individual e coletiva, por meio da promoção de assistência técnica pública de arquitetura, urbanismo e engenharia e a 
orientação de acesso a financiamento habitacional subsidiado.

Art. 109 Deverá ser elaborado o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, contendo diagnóstico da situação habitacional do Município, assim como princípios, 
diretrizes, objetivos, metas, indicadores, linhas de atuação, programas, instrumentos legais, recursos e fontes de financiamento da Política Municipal de Habitação de 
Interesse Social, o qual deverá ser elaborado com a participação e aprovação do Conselho Municipal de Habitação.

Art. 110 A produção habitacional de interesse social será promovida pelo Poder Público ou pela iniciativa privada, com a expressa anuência do Poder Público, por meio 
de programas ou ações que envolvam subsídios ou outros instrumentos de incentivo urbanístico e tributário.

§1° A produção habitacional de interesse social consiste na construção de novas unidades, reforma ou adequação de edificações para fins residenciais, com a devida 
regularização urbanística e fundiária.
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§2° O Poder Executivo estabelecerá por decreto os parâmetros e procedimentos necessários à classificação de empreendimentos habitacionais como de interesse social.

Seção II – Da Atuação em Áreas de Especial Interesse Social

Art. 111 No contexto da Política Municipal de Habitação de Interesse Social, a atuação do Poder Público nas Áreas de Especial Interesse Social refere-se às ações nas 
áreas de risco, à urbanização e regularização fundiária de assentamentos ocupados por população de baixa renda e à produção habitacional de interesse social.

Art. 112 As intervenções em áreas de risco serão priorizadas em conformidade com o Plano Municipal de Redução de Risco (PMRR), devendo este ser revisado e atuali-
zado a cada 2 (dois) anos.

Parágrafo único. Para execução das intervenções de que trata o caput deste artigo fica instituído o Programa de Prevenção e Redução de Risco, a ser regulamentado por 
decreto do poder executivo a partir das seguintes diretrizes de gestão:

I – atuação integrada de órgãos municipais de interface por meio do Comitê Gestor de Áreas de Risco (CGAR);

II – atuação integrada do Poder Público e cidadãos de cada comunidade, nas ações preventivas e emergenciais nas áreas de risco, bem como no planejamento e execu-
ção das intervenções estruturantes e demais ações de desenvolvimento sócio-urbano;

III – ações de monitoramento e controle permanente das áreas de risco.

Art. 113 Fica instituído o Plano de Intervenção Integrada como instrumento de planejamento urbano, visando auxiliar o Poder Público e a comunidade atendida nas 
tomadas de decisão quanto às intervenções a serem realizadas em assentamentos precários de interesse social classificados como AIS-1, devendo configurar-se como 
etapa antecessora a qualquer investimento nessas áreas.

§1° Para as AIS-1, delimitadas no Anexo 7A desta Lei Complementar, fica o Poder Executivo responsável pela elaboração do Plano de Intervenção Integrada, visando à 
urbanização e regularização fundiária e garantindo as condições de habitabilidade, segurança, salubridade e acessibilidade.

§2° O Plano de Intervenção Integrada será elaborado pelo órgão municipal responsável pela Política de Habitação de Interesse Social, em parceria com a comunidade, e 
aprovado por decreto do Poder Executivo, constituindo referência para todas as intervenções posteriores na área definida.

Art. 114 A produção habitacional de interesse social será promovida pelo Poder Público ou pela iniciativa privada, com a expressa anuência do Poder Público, por meio 
de programas ou ações que envolvam algum nível de subsídio.

§1° A produção habitacional de interesse social consiste na construção de novas unidades, reforma e adequação de edificações para fins residenciais com a devida 
regularização.

§2° O Poder Público estabelecerá os parâmetros e procedimentos necessários à classificação de empreendimentos habitacionais como de interesse social.

Seção III – Da Regularização Fundiária

Art. 115 São objetivos da Política Municipal de Regularização Fundiária:

I – regularizar assentamentos irregulares, como complemento à produção de habitações para população de baixa renda;

II – contribuir para a integração dos assentamentos irregulares à malha urbana formal e sua inserção no cadastro imobiliário e no planejamento urbano municipal;

III – promover as ações necessárias à titulação dos moradores e ao endereçamento dos imóveis localizados em assentamentos irregulares ocupados pela população de 
baixa renda;

IV – melhorar as condições da infraestrutura urbana e do acesso a equipamentos públicos em assentamentos irregulares.

§1° Consideram-se assentamentos irregulares os terrenos objeto de parcelamento legalmente aprovado e não executado, ou executado em discordância com o projeto 
aprovado, ou ainda não registrado junto ao registro de imóveis.

§2° Consideram-se assentamentos irregulares os terrenos objeto de parcelamento executado sem aprovação do Poder Executivo Municipal e que não atendam às nor-
mas federais, estaduais ou municipais em vigor relativas ao parcelamento do solo.

Art. 116 Os assentamentos irregulares não caracterizados como de interesse social deverão ser objeto de estudo para análise da aplicação da regularização fundiária de 
interesse específico e dos instrumentos urbanísticos cabíveis, nos termos da Lei Federal nº 11.977/2009.

Art. 117 Deverá ser elaborado o Plano Municipal de Regularização Fundiária, incluindo levantamentos e estudos a respeito dos assentamentos irregulares existentes no 
município até a data da promulgação desta Lei Complementar.

§1° O Plano Municipal de Regularização Fundiária deverá subsidiar a revisão e atualização da delimitação dos assentamentos classificados como AIS-1.

§2° O Plano Municipal de Regularização Fundiária deverá elaborar o levantamento e análise dos assentamentos classificados como AIS-3.

§3° Os assentamentos irregulares localizados na bacia de Vargem das Flores somente poderão ser regularizadas depois de solucionada a questão do esgotamento sani-
tário, de modo a garantir proteção dos mananciais.

§4° O Poder Público poderá realizar ou dar continuidade a processos de regularização fundiária de assentamentos irregulares consolidados e já identificados no municí-
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pio, mesmo antes da elaboração do plano definido no caput desse artigo.

Art. 118 A regularização de assentamentos classificados como AIS se dará através do Plano de Regularização Urbanística (PRU) específico para cada assentamento, o 
qual deverá conter, no mínimo:

I – definição dos parâmetros de parcelamento, ocupação e uso do solo, devendo cumprir, no mínimo, os parâmetros previstos para AIS-1;

II – indicação das intervenções urbanísticas necessárias à regularização; 

III – indicação dos instrumentos jurídicos para a regularização fundiária;

IV – indicação dos agentes responsáveis pela implementação das intervenções urbanísticas e as possibilidades de parceria do Executivo municipal com proprietários de 
lotes ou gleba, moradores ou outros agentes públicos ou privados;

V – indicação da manutenção ou alteração da classificação da área após a conclusão do processo de regularização.

CAPÍTULO V – DO SANEAMENTO BÁSICO

Art. 119 São diretrizes gerais de atuação do Poder Público, relativas ao saneamento básico:

I – assegurar o acesso universal da população às ações e serviços de saneamento, associado a programas de saúde pública e educação sanitária, em consonância com as 
normas de proteção ao meio ambiente;

II – promover o controle de vetores e de reservatórios de doenças transmissíveis, visando à prevenção de consequências danosas à saúde e a garantia de condições de 
higiene e conforto;

III – articular, com os municípios vizinhos, o planejamento das ações de saneamento; 

IV – estimular o desenvolvimento e aplicação de tecnologias e soluções alternativas de saneamento, visando ao atendimento de assentamentos habitacionais de interes-
se social;

V – criar mecanismos para viabilizar a determinação sistemática do quadro sanitário e epidemiológico do Município, a partir do qual as ações de saneamento devem ser 
definidas e implementadas;

VI – avaliar os instrumentos de delegação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, visando à introdução de mecanismos de envolvimento da 
instância municipal na gestão dos serviços;

VII – avaliar o sistema tarifário vigente e buscar compatibilizar a relação entre os valores da tarifa e a capacidade econômica do usuário;

VIII – promover políticas que evitem a canalização de cursos d’água e que possibilitem a recuperação dos cursos d’água antropizados, privilegiando a implantação de 
parques lineares ao longo destes.

Art. 120 Deverá ser elaborado o Plano Municipal de Saneamento Básico, com o objetivo de definir as funções de gestão dos serviços públicos de saneamento e estabe-
lecer a garantia do atendimento essencial à população, definindo também cenários futuros de planejamento para expansão da capacidade de atendimento, apoiando-
se em estudos de demanda, infraestrutura e capacidade de suporte do território municipal.

Art. 121 O Poder Público deve assegurar o abastecimento de água de qualidade compatível com os padrões de potabilidade e em quantidade suficiente à higiene, 
saúde e conforto.

Parágrafo único. Na implementação do disposto no caput deste artigo, deve o Poder Público:

I – atender prioritariamente os bairros que não disponham de rede de distribuição de água;

II – efetuar as ampliações necessárias nos bairros e vilas parcialmente atendidos por rede de distribuição de água, buscando a totalidade e regularidade do atendimen-
to.

Art. 122 São diretrizes específicas relativas ao esgotamento sanitário: 

I – assegurar a coleta e disposição adequada dos esgotos sanitários;

II – atender prioritariamente os bairros e vilas existentes nas bacias da Pampulha, Arrudas, Imbiruçu e na área da Bacia de Vargem das Flores, cujos esgotos serão rever-
tidos para a Bacia da Pampulha, com sistema dinâmico de coleta, incluindo a implantação de interceptores;

III – atender as regiões ocupadas da bacia de Vargem das Flores, localizadas fora da área na qual os esgotos serão revertidos para a bacia da Pampulha, especialmente a 
região de Nova Contagem/Retiro, com sistemas adequados, compatíveis com a preservação da bacia;

IV – implantar os interceptores necessários com o mínimo de intervenção nos fundos de vale, evitando-se a canalização dos córregos para esta finalidade;

V – promover a ampliação do sistema de esgotamento sanitário existente, de modo a viabilizar a ZEU-1 como área prioritária de expansão urbana do Município;
VI – promover a ampliação do sistema existente em todas as áreas aprovadas desprovidas de esgotamento sanitário;

VII – promover a ampliação do sistema existente nas áreas prioritárias para desenvolvimento de atividades econômicas.
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Art. 123 São diretrizes específicas para a limpeza urbana: 

I – elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;

II – assegurar a adequada prestação dos diversos serviços de limpeza urbana, garantindo a manutenção de sistema de coleta, tratamento e destinação final do lixo 
domiciliar e de logradouros públicos;

III – assegurar, por meio de ações de controle e fiscalização, que a coleta, transporte e disposição final dos resíduos sólidos especiais, a serem executados sob a respon-
sabilidade dos produtores desses resíduos, não comprometam a qualidade ambiental;

IV – promover a descentralização das atividades de limpeza, especialmente no que se refere às unidades de destinação final, visando a ampliação, redução dos custos e 
incremento da produtividade dos serviços;

V – promover a associação de soluções de destinação de resíduos sólidos inertes com a recuperação de áreas degradadas, sempre que comprovada a viabilidade técni-
ca;

VI – incluir nos programas de educação ambiental, com enfoque especial, temas relativos à limpeza urbana, visando à participação ativa da população na manutenção 
da limpeza da cidade;

VII – estimular o desenvolvimento de programas que visem à redução, à reutilização e à reciclagem dos resíduos sólidos urbanos.

Art. 124 São diretrizes específicas para a drenagem urbana: 

I – elaborar o Plano de Drenagem Urbana;

II – implantar sistemas de drenagem que asseguram o controle de inundações, com a adoção de práticas que impliquem menor intervenção no meio natural;

III – promover a recuperação e a preservação dos fundos de vale, incorporando-os à paisagem urbana, de forma que sejam compatibilizados com o sistema viário e que 
permitam a implantação de interceptores de esgoto sanitário;

IV – promover tratamento urbanístico e paisagístico nas áreas remanescentes da canalização de fundos de vale, através da implantação de áreas verdes e de lazer.

TÍTULO V – DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR

CAPÍTULO I – DOS INSTRUMENTOS DE IMPLEMENTAÇÃO

Art. 125 São instrumentos de implementação do Plano Diretor, dentre outros previstos na legislação federal, estadual e municipal:

I – a legislação urbanística do Município;

II – os Planos Plurianuais de Investimento e os orçamentos anuais; 

III – a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

IV – a legislação tributária do Município, em especial na sua dimensão extrafiscal.

Art. 126 Os Planos Plurianuais de Investimento devem conter as intervenções prioritárias definidas pelo planejamento global da cidade, relativas à implantação de 
infraestrutura e de equipamentos estruturantes.

Art. 127 Os instrumentos de política tributária, além de seu aspecto fiscal, devem cumprir função complementar aos instrumentos urbanísticos, visando atingir os obje-
tivos de desenvolvimento urbano e ordenamento territorial definidos nesta Lei Complementar, de acordo com as seguintes diretrizes:

I – nas AIURB-1, AIURB-3, AIA, áreas de matas nativas e demais áreas de preservação permanente devem ser previstos mecanismos compensatórios à limitação de ocu-
pação e uso do solo, por meio da redução de valores de tributos;

II – buscando estimular a rede de centros do Município e viabilizar a implantação das AIURB-1, devem ser previstos mecanismos de incentivo ao investimento privado 
nessas áreas, inclusive por meio da redução de valores de tributos;

III – os usos não conformes e aqueles cuja ocorrência esteja sujeita a restrições impostas pela legislação urbanística devem ser desestimulados pela elevação de valores 
de tributos;

IV – nas áreas onde os investimentos públicos motivem expressiva valorização dos imóveis deverá ser efetuada a cobrança de Contribuição de Melhoria.

CAPÍTULO II – DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA POLÍTICA URBANA

Art. 128 Visando à implementação das diretrizes e propostas constantes desta Lei Complementar, deve o Poder Executivo:

I – promover a regulamentação do Plano Diretor e a revisão da legislação urbanística municipal, especialmente pela atualização da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso 
do Solo;

II – promover a elaboração dos estudos, normas, planos e projetos urbanísticos necessários à implementação das diretrizes do Plano Diretor;
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III – promover a elaboração de planos regionais e locais, com a participação da população envolvida, visando ao cumprimento das diretrizes previstas nesta Lei Comple-
mentar;

IV – acompanhar sistematicamente a dinâmica e a realidade da cidade, para subsidiar o processo de planejamento e permitir avaliações periódicas da eficácia da políti-
ca urbana no Município;

V – acompanhar sistematicamente as ações do Poder Público e da iniciativa privada na implementação das diretrizes do Plano Diretor, avaliando seus impactos e indi-
cando correções, quando necessário;

VI – promover a participação da sociedade civil na formulação e fiscalização da execução de políticas públicas referentes ao desenvolvimento urbano.

§1° No cumprimento ao disposto no caput deste artigo e visando à eficácia da política urbana, deve o Poder Executivo:

I – atuar de forma integrada nas ações públicas de intervenção na estrutura urbana do Município;

II – estruturar sistema de informações e indicadores, de forma a manter atualizadas as informações referentes a dados físico-territoriais, cartográficos e socioeconômi-
cos, inclusive aqueles de origem externa à Administração Municipal, necessários ao planejamento e monitoramento do desenvolvimento urbano;

III – estruturar sistema eficaz de fiscalização do cumprimento das normas de parcelamento, ocupação e uso do solo do Município, por meio das seguintes diretrizes: 
a) serviços de fiscalização com competências específicas de Meio Ambiente, Posturas e Obras;
b) lei especial regulamentará o exercício do poder de polícia administrativa no âmbito de cada fiscalização;

IV – instituir mecanismos destinados à redução do nível de informalidade e irregularidade urbanística, tais como:
a) simplificação e divulgação da legislação urbanística e edilícia, associadas a outros estímulos à participação da população na cidade formal;
b) promoção do acesso da população aos serviços de arquitetura e de engenharia públicas, incluindo a regulamentação, em nível municipal, da Lei Federal nº 
11.888/2008, que assegura o direito, às famílias de baixa renda, à assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social;

V – instituir instâncias de gestão urbana participativa, com participação do Poder Executivo, da Câmara Municipal e dos diversos segmentos da sociedade civil.

§2° As informações disponíveis relativas à Política Urbana serão detalhadas, periodicamente publicadas e colocadas permanentemente à disposição dos órgãos informa-
dores e usuários.

§3° Para a implementação de políticas setoriais, devem ser criados mecanismos que permitam a participação dos agentes envolvidos em todas as fases do processo.

§4° A Conferência Municipal de Política Urbana é considerada como a principal instância do processo de monitoramento da política urbana.

CAPÍTULO III – DA GESTÃO URBANA PARTICIPATIVA

Art. 129 Fica criado o Sistema de Gestão Urbana Participativa, constituído pelas instâncias setoriais de participação de âmbito municipal e coordenado pelo Conselho 
Municipal de Política Urbana – COMPUR, de que trata o artigo 130 desta Lei Complementar.

Parágrafo único. Participarão da Plenária do Sistema de Gestão Urbana Participativa:

I – representantes da Comissão Permanente de Uso do Solo;

II – representantes dos Conselhos Municipais de Transportes, Meio Ambiente e Habitação;

III – representantes das Regionais;

IV – representantes da sociedade civil.

Art. 130 Fica criado o Conselho Municipal de Política Urbana (COMPUR), com as seguintes atribuições:

I – convocar, quadrienalmente, a Conferência Municipal de Política Urbana;

II – monitorar a implementação das diretrizes, normas e instrumentos urbanísticos contidos na Lei do Plano Diretor, sugerindo modificações em seus dispositivos, caso 
necessário;

III – opinar sobre casos omissos na Lei do Plano Diretor, indicando soluções para eles;

IV – convocar, pelo menos uma vez ao ano, a Plenária do Sistema de Gestão Urbana Participativa;

V – solicitar parecer das instâncias setoriais que constituem o Sistema de Gestão Urbana Participativa sobre matérias de competência destas, quando for o caso;

VI – designar, quando for o caso, grupos de trabalho incluindo a representação de uma ou mais instâncias setoriais que constituem o Sistema de Gestão Urbana Partici-
pativa para apreciar matérias afins;

VII – elaborar seu regimento interno.

Parágrafo único. O COMPUR é composto, paritariamente, pelo Poder Público e a sociedade civil, na forma da lei.
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Art. 131 A Conferência Municipal de Política Urbana tem como principais objetivos avaliar a condução do processo de implementação do Plano Diretor e seus impactos, 
bem como propor alterações nele.

Parágrafo único. A Conferência Municipal de Política Urbana é realizada no segundo ano de cada gestão do Poder Executivo.

TÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 132 São partes integrantes desta Lei Complementar os Anexos numerados de 1 a 14, com a seguinte denominação:

I – Anexo 1: Mapa de Macrozoneamento;

II – Anexo 2: Parâmetros Urbanísticos Básicos do Macrozoneamento;

III – Anexo 3: Áreas de Especial Interesse Urbanístico 1 (AIURB-1);

IV – Anexo 4: Área de Especial Interesse Urbanístico 2 (AIURB-2);

V – Anexo 5: Área de Especial Interesse Urbanístico 3 (AIURB-3) da Sede Municipal;

VI – Anexo 6: Áreas de Especial Interesse Urbanístico 4 (AIURB-4);
VII – Anexo 7A: Áreas de Especial Interesse Social 1 (AIS-1); 
         Anexo 7B: Áreas de Especial Interesse Social 3 (AIS-3);

VIII – Anexo 8: Área de Proteção de Mananciais (APM);

IX – Anexo 9: Áreas de Especial Interesse Ambiental (AIA);

X – Anexo 10: Área de Relevante Interesse Comunitário (ARIC); 

XI – Anexo 11: Diretrizes de Articulação Viária;

XII – Anexo 12: Unidades de Planejamento;

XIII – Anexo 13: Área de Desenvolvimento Sustentável (ADES);

XIV – Anexo 14: Glossário de conceitos e termos técnicos.

§1° As áreas representadas nos mapas constantes dos Anexos referidos neste artigo poderão ter seus limites ajustados na regulamentação do Plano Diretor.

§2° O Anexo 11 desta Lei Complementar poderá ser atualizado por decreto do Poder Executivo em virtude de novas demandas de articulação espacial.

Art. 133 Respeitadas as diretrizes estabelecidas nesta Lei Complementar, a legislação urbanística municipal, em especial a Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo, 
deve promover o aprimoramento e simplificação das normas pertinentes, com vistas à agilização do processo de licenciamento de parcelamentos do solo, edificações e 
atividades.

Art. 134 Aplicam-se as regras da legislação anterior:

I – aos processos administrativos em trâmite na Prefeitura na data de entrada em vigor desta Lei Complementar, para obtenção de informações básicas sobre imóvel, 
diretrizes para parcelamento do solo e informação sobre a viabilidade de instalação de atividade, para fins de licenciamento de empreendimentos;

II – aos empreendimentos habitacionais de interesse social de iniciativa do Poder Público, em trâmite na Prefeitura na data de entrada em vigor desta Lei Complementar, 
sem prejuízo do disposto no §3º do artigo 25 desta Lei Complementar.

Art. 135 Até que entre em vigor legislação específica para as AIA, o parcelamento, a ocupação e o uso do solo nessas áreas ficam sujeitos ao seguinte, sem prejuízo de 
outras normas aplicáveis:

I – somente serão admitidos loteamentos precedidos de licenciamento ambiental;

II – somente serão admitidos desmembramentos precedidos de avaliação do órgão municipal responsável pelo meio ambiente;

III – o parcelamento do solo deverá respeitar os seguintes valores mínimos para a área dos lotes:
a) 10.000m² (dez mil metros quadrados) na ZEIT;
b) 2.000m² (dois mil metros quadrados) nas demais zonas;

IV – as áreas que forem caracterizadas como espaços livres de uso público, a serem transferidas ao Município, terão dimensões e localização definidas em diretrizes e, 
sempre que possível, devem constituir manchas contínuas de vegetação na qual haja interesse especial de preservação, visando à formação de corredores ecológicos;

V – a Taxa de Permeabilidade deverá ser integralmente cumprida mediante área permeável, constituída por área vegetada já existente, observados os valores de:
a) 80% (oitenta por cento) para as AIA situadas na  ZEIT;
b) 75% (setenta e cinco por cento) para as AIA situadas na ZEU-3 e na ZOR-3 e na Bacia do Bom Jesus;
c) 70% (setenta por cento) para as AIA situadas nas demais Zonas;
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VI – são vedados quaisquer usos ou formas de manejo que, a juízo dos órgãos competentes, sejam considerados prejudiciais à preservação da flora e da fauna.

§1° Na área permeável obrigatória, nos termos do inciso V do caput deste artigo, não será aceita a utilização de qualquer tipo de piso ou dispositivo que implique na 
retirada da cobertura vegetal existente.

§2° A lei específica de regulamentação das AIA poderá alterar os critérios de parcelamento, ocupação e uso do solo fixados neste artigo.

§3° As AIA são representadas no Anexo 9 desta  Lei Complementar,  podendo  haver  a revisão e atualização  da  delimitação  dessas  áreas  por  decreto  do  poder  
executivo mediante anuência do Conselho Municipal do Meio Ambiente.
 
§4° A delimitação precisa de AIA no Anexo 9 desta Lei Complementar será efetuada quando da aprovação de projeto de parcelamento ou ocupação do terreno em que 
a mesma estiver situada, mediante anuência do Conselho Municipal do Meio Ambiente.

Art. 136 Até que entre em vigor a legislação específica para AIURB-3 da Sede municipal, a ocupação e o uso do solo nessa área ficam sujeitos a critérios e parâmetros 
diferenciados, de acordo com a subdivisão interna dessa AIURB-3 em quatro áreas, constantes do Anexo 5 desta Lei Complementar, a saber:

I – Área A, compreendendo o Núcleo Histórico, destinada a controle mais rigoroso da ocupação, constituída por uma faixa de 30m (trinta metros) de cada lado da via, a 
partir do alinhamento, ao longo das ruas Bernardo Monteiro, Bueno Brandão, Manoel Alves, Doutor Cassiano, Presidente Kennedy e Francisco Miguel;

II – Área B, destinada à preservação de maciços arbóreos existentes, constituída pelas quadras nas quais se encontram esses maciços;

III – Área C, correspondente à interseção da área de ARIC do Central Parque/ Camilo Alves/ Nossa Senhora do Carmo, com o perímetro da AIURB-3;

IV – Área D, compreendendo as demais áreas internas ao perímetro da AIURB-3.

§1° Para Área A da AIURB-3 fica estabelecido que: 

I – a altimetria fica restrita a dois pavimentos;

II – o afastamento lateral mínimo é de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) para as novas edificações;

III – deverá ser elaborado projeto de requalificação do espaço público, incluindo passeios, mobiliário urbano, comunicação visual, tratamento de pavimento, priorização 
do pedestre, criação de espaço de convívio, dentre outras medidas. 

§2° Para a Área B da AIURB-3, visando à preservação das áreas verdes, fica estabelecido que:

I – a Taxa de Permeabilidade deverá ser cumprida sem a possibilidade de caixa de captação ou de uso de qualquer tipo de piso ou dispositivo que implique na retirada 
da cobertura vegetal existente, devendo a área permeável ser locada no terreno, priorizando a manutenção dos maciços arbóreos existentes;

II – a supressão arbórea e/ou o transplantio, bem como suas medidas compensatórias, deverão ter anuência do COMPAC;

III – nas intervenções em terrenos que contenham Áreas de Preservação Permanente (APP) poderá ser exigida, a critério do COMPAC, a apresentação de Projeto Técnico 
de Reconstituição da Flora (PTRF), a ser elaborado e implantado pelo proprietário.

§3° Para a Área C da AIURB-3 prevalecem os parâmetros estabelecidos para a ARIC no artigo 30 desta Lei Complementar.

§4° Deve haver anuência do COMPAC, quando o terreno se localizar na AIRUB-3, nos casos de:

I – qualquer empreendimento na Área A da AIURB-3; 

II – supressão arbórea na Área B da AIURB-3;

III – intervenção em bem tombado ou inventariado e em seu entorno, considerado como uma faixa de 50m (cinquenta metros) a partir do círculo no qual esteja inscrito 
o lote onde se insere o bem.

§5° Na avaliação dos projetos inseridos em AIURB-3, o COMPAC deverá considerar:

I – elementos construtivos; 

II – passeios;

III – engenhos de publicidade, se for o caso.

§6° Para qualquer empreendimento com mais de quatro pavimentos em terreno situado na AIURB-3 será exigido estudo de visada, a ser analisado pelo COMPAC, que 
poderá limitar a altura caso seja constatado que o empreendimento interfere na paisagem.

Art. 137 O inciso III do art. 3º, os incisos I a V do caput e o §3º do art. 7º, o caput e o §1º do art. 10, o caput do art. 11, o caput do art. 13, as alíneas “b” e “c” do inci-
so I do §2º do art. 50, o §2º do art. 53, o §6º e o §7º do art. 56, o §2º do art. 73, o art. 75, o inciso II do §1º do art.105 e o art.158, todos da Lei Complementar nº 082, 
de 11 de janeiro de 2010, passam a vigorar com as seguintes redações

“Art. 3° (...)
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(...)

III – Zona de Usos Incômodos – ZUI, subdividida em:
a) Zona de Usos Incômodos 1 – ZUI-1;
b) Zona de Usos Incômodos 2 – ZUI-2;” (NR)

“Art.   7° (...)
I – Áreas de Especial Interesse Urbanístico (AIURB), compreendendo as categorias AIURB-1, AIURB-2, AIURB-3 e AIURB-4;
II – Áreas de Especial Interesse Social (AIS), compreendendo as categorias AIS- 1, AIS-2 e AIS-3;
III – Área de Proteção de Mananciais (APM), compreendendo a Bacia de Vargem das Flores;
IV – Áreas de Especial Interesse Ambiental (AIA);
V – Área de Relevante Interesse Comunitário (ARIC)”

(...)

§3° Para terrenos pertencentes a Áreas Especiais superpostas prevalecerão os parâmetros mais restritivos, salvo se a superposição envolver área delimitada como AIS, 
hipótese em que prevalecerão na porção pertencente a esta categoria os parâmetros especiais estabelecidos em sua regulamentação, sem prejuízo da proteção ambien-
tal.” (NR)

“Art. 10 As leis de regulamentação das AIS poderão estabelecer para essas áreas parâmetros e critérios de parcelamento, ocupação e uso do solo diferenciados dos 
previstos nesta Lei Complementar, de modo a viabilizar a habitação de interesse social.

§1°: Os critérios e parâmetros diferenciados de que trata o caput deste artigo não se aplicarão a áreas que não sejam delimitadas por lei, como AIS, conforme definidas 
no Plano Diretor.” (NR)

“Art. 11 A APM, submetida ao interesse de manutenção e conservação da rede hidrográfica para proteção dos recursos hídricos e perenização do reservatório, fica 
regida pelas normas estabelecidas nesta Lei Complementar para a Bacia de Vargem das Flores.” (NR)

“Art. 13 As ARIC estão sujeitas aos seguintes parâmetros especiais de uso e ocupação do solo: ” (NR)

“Art. 50 (...)

(...)

§2° (...)
I   –  (...)
b) impliquem edificações apenas destinadas a equipamentos de suporte às atividades de lazer, com até 6m² (seis metros quadrados);
c) não gerem efluentes lançados na represa ou no subsolo;” (NR)

“Art. 53 (...)

(...)

§2° Potencial construtivo adicional é a área líquida adicional máxima de construção admitida no terreno mediante outorga onerosa do direito de construir e/ou transfe-
rência do direito de construir, equivalendo ao produto da área do terreno pela diferença entre o Coeficiente de Aproveitamento Máximo e o Coeficiente de Aproveita-
mento Básico da zona em que estiver situado.” (NR)

“Art. 56 (...)

(...)
§6° Nas Bacias do Imbiruçu e de Vargem das Flores, excetuadas a ZEIT e a ARIC, a caixa de captação e drenagem será facultativa.

§7° Na ZEIT e na ARIC não será admitida a substituição da área permeável mínima obrigatória pela caixa de captação e drenagem.” (NR)

“Art. 73 (...)

(...)

§2° Para os terrenos situados na ZEIT, a Quota de Terreno por Unidade Residencial é de 2.000 m² (dois mil metros quadrados).” (NR)

“Art.75 No caso de reforma com ampliação, a área líquida de construção existente, já regularmente aprovada pela Prefeitura, ficará dispensada do pagamento da con-
trapartida da outorga onerosa do direito de construir.

Parágrafo único. O valor da contrapartida terá uma dedução de 30% (trinta por cento) nas edificações construídas na AIURB.2, desde que destinadas a residência multi-
familiar ou a atividades classificadas como usos conviventes das categorias comércio varejista e/ou serviços, constantes do Anexo 5 Tabela V e Tabela VII, agrupamentos 
C, D, E, F, G, H, J, e K desta Lei Complementar.” (NR)

“Art. 105 (...)

§1° (...)

(...)
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II – localização e delimitação das Áreas de Preservação Permanente – APP, AIA e outras áreas de proteção ambiental;” (NR)

“Art. 158 Para fins de implementação do disposto no Plano Diretor em relação às áreas situadas na ZEU-1, aplicar-se-á o seguinte:
I – a definição do zoneamento de novos parcelamentos observará a conceituação estabelecida no Plano Diretor para as categorias de zonas ZAD, ZOR-1 e ZUI-2;

II  –  a  classificação  do  parcelamento  como  ZUI-2  será  condicionada  ao cumprimento dos parâmetros de parcelamento estabelecidos para áreas destinadas total ou 
parcialmente ao assentamento de atividades econômicas.” (NR)

Art. 138 O art. 4º da Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010, passa a vigorar acrescido do §3º com a seguinte redação:

“Art. 4° (...)

(...)

§3° Os limites das bacias hidrográficas de Vargem das Flores e do Bom Jesus são considerados fatores preponderantes do Macrozoneamento, prevalecendo como limi-
tes de zonas sobre qualquer outro critério.” (NR)

Art. 139 O Anexo 2 da Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010, passa a vigorar conforme Anexo 1 desta Lei Complementar;

Art. 140 No tocante aos parâmetros básicos do Zoneamento, a tabela do Anexo 3 da Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010, fica alterada pelo conteúdo 
do Anexo 2 da presente Lei Complementar, no que couber.

Art. 141 O Anexo 9 da Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010, passa a vigorar conforme o Anexo 11 desta Lei Complementar.

Art. 142 Fica o Poder Executivo autorizado a publicar a consolidação da Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010, com todas as suas alterações.

Art. 143 Ficam revogados:
I – a Lei Complementar nº 033, de 26 de dezembro de 2006;
II – o §4º e §5º do art. 7º, o art. 8º, o §2º do art. 10, o art.12, o inciso II do caput do art. 13, o art. 16, o §3º do art. 53, o art. 153, o art. 154, o inciso IV do caput e o 
§1º do art. 164 e o Anexo 4 (Áreas Especiais: AIURB.2, ARIC.1 e ARIC.2), todos da Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010.

Art. 144 Esta Lei Complementar entrará em vigor na data da sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de janeiro de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
*Republicado por conter incorreções
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ANEXO 1: MAPA DE MACROZONEAMENTO 
 (LEI COMPLEMENTAR Nº 248, DE 11 DE JANEIRO DE 2018) 
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ANEXO 2: PARÂMETROS URBANÍSTICOS BÁSICOS DO MACROZONEAMENTO 
(LEI COMPLEMENTAR Nº 248, DE 11 DE JANEIRO DE 2018) 
 

ZONA LOTE 
MÍNIMO 

QUOTA DE 
TERRENO 
POR UNID. 
RESID. 

COEFICIENTE DE 
APROVEITAMENTO USOS PERMITIDOS 

Básico (CAB) Máximo (CAM) NÃO 
RESIDENCIAIS 

RESIDENCIAL 

ZUI 

ZUI.1 360 m² - 1,0 2,0 (1) Conviventes e 
Incômodos Vedado (2) 

ZUI.2 360 m² - 1,0 

uso 
residencial:1,0 
uso não 
resid:2,0 

Conviventes e 
Incômodos 

Unifamiliar e 
Multifamiliar 
(3) 

ZAD 

ZAD.1 360 m² - 1,5 2,0 

Conviventes Unifamiliar e 
Multifamiliar ZAD.2 360 m² - 1,5 3,0 

ZAD.3 360 m² - 1,5 4,0 

ZOR 

ZOR.1 360 m² - (4) 
1,0 (geral) 
0,5 (bairro 
Tupã) 

1,0 (geral) 
0,5 (bairro 
Tupã) 

Conviventes Unifamiliar e 
Multifamiliar 

ZOR.2 1.000m² 1.000 m² 1,0 1,0 

ZOR.3 
(5) 2.000 m² 2.000 m² 

uso 
residencial: 
0,5 
uso não 
resid: 0,4 

uso 
residencial: 
0,5 
uso não 
resid: 0,4 

ZEU 

ZEU.1 360 m² - 1,0 1,0 Conviventes e 
Incômodos 

Unifamiliar e 
Multifamiliar 

ZEU.2 1.000 m² 1.000 m² 1,0 1,0 

Conviventes ZEU.3 
(6) 2.000 m² 2.000 m² 

uso 
residencial: 
0,5 
uso não 
resid: 0,4 

uso 
residencial: 
0,5 
uso não 
resid: 0,4 

 

ZEIT 
10.000 
m² 

2.000 m² 

uso 
residencial: 
0,5 
uso não 
resid: 0,4 

uso 
residencial: 
0,5 
uso não 
resid: 0,4 

 

Conviventes 

 
Unifamiliar e 
Multifamiliar 

ZR 20.000 
m² 

20.000 m² 0,2 0,2 Conviventes e 
Incômodos (7) 

Unifamiliar e 
Multifamiliar 

No trecho da Av. João César de Oliveira classificado como ZUI-1 o CAM = 4,0. 
O uso residencial é permitido na ZUI-1 da Cidade Industrial em caso de reassentamento de populações residentes em AIS-1 
existentes nesse distrito industrial. 
Vedados conjuntos residenciais. (vide §5º do art. 10). 
Nas ZOR-1 existentes na bacia de Vargem das Flores em áreas sem reversão de esgotos, aplica-se a Quota de Terreno por 
Unidade Residencial de 120m². (vide §1º do art. 9º) 
Em locais atendidos por rede pública de abastecimento de água, poderá ser admitido lote mínimo com área de 1.000 m² (mil metros quadrados) 
e Quota de Terreno por Unidade Residencial equivalente. (vide §3º e §4ºdo art. 9º) 
Em locais atendidos por rede pública de abastecimento de água, poderá ser admitido lote mínimo com área de 1.000 m² (mil metros quadrados) 
e Quota de Terreno por Unidade Residencial equivalente. (vide §2º e §3ºdo art. 10) 
Na ZR somente são admitidos usos que não comprometam a proteção dos mananciais. 
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ANEXO 3: ÁREAS DE ESPECIAL INTERESSE URBANÍSTICO 1 (AIURB-1) 
(LEI COMPLEMENTAR Nº 248, DE 11 DE JANEIRO DE 2018) 
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ANEXO 4: ÁREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANÍSTICO 2 (AIURB-2) 
(LEI COMPLEMENTAR Nº 248, DE 11 DE JANEIRO DE 2018) 
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ANEXO 5: ÁREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANÍSTICO 3 (AIURB-3) DA SEDE 
MUNICIPAL 
(LEI COMPLEMENTAR Nº 248, DE 11 DE JANEIRO DE 2018) 
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ANEXO 6: ÁREAS DE ESPECIAL INTERESSE URBANÍSTICO 4 (AIURB-4) 
(LEI COMPLEMENTAR Nº 248, DE 11 DE JANEIRO DE 2018) 
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ANEXO 7A: ÁREAS DE ESPECIAL INTERESSE SOCIAL 1 (AIS-1) 
(LEI COMPLEMENTAR Nº 248, DE 11 DE JANEIRO DE 2018) 
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ANEXO 8: ÁREA DE PROTEÇÃO DE MANANCIAIS (APM) 
(LEI COMPLEMENTAR Nº 248, DE 11 DE JANEIRO DE 2018) 
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ANEXO 9: ÁREAS DE ESPECIAL INTERESSE AMBIENTAL (AIA) 
(LEI COMPLEMENTAR Nº 248, DE 11 DE JANEIRO DE 2018) 
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ANEXO 10: ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE COMUNITÁRIO (ARIC) 
(LEI COMPLEMENTAR Nº 248, DE 11 DE JANEIRO DE 2018) 
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ANEXO 11: DIRETRIZES DE ARTICULAÇÃO VIÁRIA 
(LEI COMPLEMENTAR Nº 248, DE 11 DE JANEIRO DE 2018) 
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ANEXO 12: UNIDADES DE PLANEJAMENTO 
(LEI COMPLEMENTAR Nº 248, DE 11 DE JANEIRO DE 2018) 
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ANEXO 13: ÁREA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ADES) 
(LEI COMPLEMENTAR Nº 248, DE 11 DE JANEIRO DE 2018) 
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ANEXO 14: GLOSSÁRIO DE CONCEITOS E TERMOS TÉCNICOS 
(LEI COMPLEMENTAR Nº 248, DE 11 DE JANEIRO DE 2018) 
 
I – Coeficiente de Aproveitamento (CA): coeficiente que, multiplicado pela área do terreno, 
determina a área líquida edificável admitida no mesmo; 
 
II – Área Líquida Edificada: área resultante da área total edificável, deduzidas as áreas não 
computáveis no Coeficiente de Aproveitamento, conforme previsto na legislação urbanística; 
 
III – Potencial Construtivo: área líquida edificável em um terreno, calculada como o produto da área 
do mesmo pelo Coeficiente de Aproveitamento da zona em que se situa; 
 
IV – Coeficiente de Aproveitamento Básico (CAB): índice que define o potencial construtivo a ser 
exercido por empreendimento público ou privado em qualquer terreno, de acordo com o zoneamento 
pelo qual está classificado; 
 
V – Coeficiente de Aproveitamento Máximo (CAM): maior Coeficiente de Aproveitamento que 
pode ser praticado em um terreno mediante Outorga Onerosa do Direito de Construir e/ou 
Transferência do Direito de Construir; 
 
VI – Quota de Terreno por Unidade Residencial: relação entre a área total do terreno e o número 
máximo de unidades residenciais nele permitidas; 
 
VII – Taxa de Permeabilidade: relação entre a área descoberta e permeável do terreno e a área total 
do mesmo; 
 
VIII – Taxa de Ocupação: relação entre a área da projeção vertical da edificação ou do pavimento e a 
área total do terreno; 
 
IX – Zonas: porções do território do Município delimitadas por lei e caracterizadas por funções e 
modos de ocupação do solo diferenciados. 
 
X – Sistema de Esgotamento Dinâmico: sistema de esgotamento configurado por rede coletora de 
efluentes. 
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DECRETO Nº 372, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018

Altera o Decreto nº 029, de 18 de março de 2013, que “delega competências às Secretarias Municipais e Órgãos a elas equiparados”.

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

DECRETA:

Art. 1º O parágrafo único do art. 4º do Decreto nº 029, de 18 de março de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º (...)
Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos procedimentos licitatórios, inclusive os de dispensa ou inexigibilidade de licitação, realizados:
I - No âmbito do Fundo Municipal de Saúde, de competência da Secretaria Municipal de Saúde;
II - No âmbito da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, de competência do titular desta Secretaria. 

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

Palácio do Registro, em Contagem, aos 06 de fevereiro de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

Controladoria 
Municipal

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Portaria COR/CGM – Nº 004, de 05 de fevereiro de 2018.

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

CONSIDERANDO:

I – A instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 02/063/2016, através da Portaria Nº 172 de 22 de setembro de 2016, para apuração de irregularidades 
supostamente cometidas pela servidora NELMA MARIA CHAVES CORREA, Matrícula n°. 1067289, Diretora Escolar;

II – O Relatório Final da Comissão Disciplinar;

RESOLVE:

Art. 1º – Determinar a ABSOLVIÇÃO da servidora NELMA MARIA CHAVES CORREA, Matrícula n°. 1067289, Diretora Escolar, com fulcro no parágrafo único art. 139, da 
Lei Municipal nº 2.160/90.

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
 Palácio do Registro, em Contagem, aos 05 de fevereiro 2018.

WEBER DIAS OLIVEIRA 
Controlador Geral do Município
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Extrato da Portaria Nº 003, de 01 de fevereiro, da Corregedoria Geral.

Instauração de Processo Administrativo Disciplinar.
Processado(a) : J. S. de A. M., MATRÍCULA Nº. 200702, TÉCNICO EM ENFERMAGEM-30H
Comissão Processante: Presidente e Relatora Bel: Patrícia Pereira Diniz
                                         Membros: Mayta Ferreira Machado
                                                Yasmine Luciane Maia Bernardes

Controladoria Geral do Município, Contagem, aos 23 de março de 2017.

Secretaria Municipal 
de Administração

COMISSÃO PERMANENTE DE CADASTRO DE FORNECEDORES

Empresas cadastradas no mês de Janeiro de 2018 no município de Contagem na condição de fornecedoras / prestadoras de serviços pelo período de 12 meses, a contar 
da data de emissão do Certificado de Registro Cadastral – CRC.

RAZÃO SOCIAL CNPJ Nº CRC DATA DE EMISSÃO

PARANÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONS-
TRUÇÕES CIVIL LTDA-ME

20.365.074/0001-39 1108 02/01/2018

JS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME 18.270.503/0001-42 1159 24/01/2018

HIDRAUMIX TUBOS E CONEXÕES LTDA-ME 03.315.233/0001-71 1158 24/01/2018

J CARVALHO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS 
LTDA-EPP

25.864.646/0001-48 1157 24/01/2018

Contagem,  05  de    fevereiro    de  2018.

Eliete Ribeiro de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Cadastro de Fornecedores

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO NÚMERO 017/2018
OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA ASCELINO DINIZ MOREIRA, NÚMERO 77, BAIRRO FONTE GRANDE, CONTAGEM/MG, BEM COMO DO LOTE VAGO LOCALI-
ZADO AO LADO ESQUERDO DO IMÓVEL, DESTINADO A ABRIGAR A PREVICON - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG, período 
de 12 meses.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1072.09.272.0055.2016 - 3390.3614 – FONTE: 0103 
LOCADOR: DIRCEU DIÓGENES CAPANEMA, CPF número 079.979.146-67, CLARA DE ARAUJO CAPANEMA, CPF número 003.589.626-41, representados pela empresa CDT 
ATOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ME, CNPJ número 14.141.507/0001-70
PERÍODO: 12 meses
VALOR: R$ 44.400,00 (quarenta e quatro mil e quatrocentos reais).

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
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Contagem, 05 de fevereiro de 2018.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 116/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 282/2017
OBJETO: Contratação de empresa especializada para atualizar a base de dados do cadastro dos engenhos de divulgação de publicidade do Município de Contagem e 
sua manutenção abrangendo levantamento de novos engenhos de publicidade, com coleta de informações cadastrais e quantificação métrica de suas áreas, apuradas 
através de equipamentos digitais, cujo software possibilite a identificação das dimensões do engenho por meio da fotografia digital, independente da forma geomé-
trica e da medição no local; e levantamento das alterações, exclusões e confirmações de engenhos de divulgação de publicidade já cadastrados no Município, por um 
período de 12 meses.
TIPO: MENOR PREÇO
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 376 – 1.1081.04.129.0047.2164 – 3390.3962 – FONTE 100

A presente licitação foi processada e julgada com observância às exigências constantes da legislação aplicável, especialmente o disposto nas Leis número 10.520/2002, 
123/2006 e 8.666/1993 e suas alterações. 

Não houve recurso administrativo.

O Pregoeiro solicita a adjudicação do objeto à licitante vencedora, submetendo o presente procedimento à deliberação de V.Sa., solicitando a homologação do resulta-
do do julgamento que reconhece como vencedora do certame a empresa licitante abaixo:

VELP TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ NÚMERO 05.127.711/0001-45

ITEM DESCRIÇÃO VALOR ÚNICO

01 Contratação de empresa especializada para atualizar a base de dados do cadastro dos engenhos de divul-
gação de publicidade do Município de Contagem e sua manutenção abrangendo levantamento de novos 
engenhos de publicidade, com coleta de informações cadastrais e quantificação métrica de suas áreas, apu-
radas através de equipamentos digitais, cujo software possibilite a identificação das dimensões do engenho 
por meio da fotografia digital, independente da forma geométrica e da medição no local; e levantamento 
das alterações, exclusões e confirmações de engenhos de divulgação de publicidade já cadastrados no Muni-
cípio, por um período de 12 meses.

R$ 1.196.832,00

TOTAL GERAL ===========================================è R$ 1.196.832,00

O valor total e final da presente licitação foi de R$ 1.196.832,00 (um milhão, cento e noventa e seis mil, oitocentos e trinta e dois reais), estando os valores unitários de 
todos os itens descritos na proposta final ajustada apresentada pela LICITANTE VENCEDORA, nos autos.

Jáder Luis Sales Júnior
Pregoeiro

DESPACHO:
Declarada vencedora a LICITANTE VELP TECNOLOGIA LTDA., CNPJ NÚMERO 05.127.711/0001-45, na modalidade Pregão Eletrônico 116/2017, Processo Administrativo 
282/2017, homologo a presente licitação e adjudico o objeto da mesma à licitante vencedora para a assinatura do respectivo contrato.

Contagem, 05 de fevereiro de 2018.

Igor de Oliveira Marques
Secretário Municipal Adjunto de Administração

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS – 2ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA

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 001/2018

PROCESSO Nº 02.B.00383/2013
RECORRENTE: Junta de Julgamento Fiscal
RECORRENTE: ETS Engenharia Tecnologia e Serviços Ltda.
ASSUNTO: Impugnação do Lançamento de ISSQN e Multas
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
DATA DO JULGAMENTO: 05 de fevereiro de 2018
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ISSQN E MULTAS – TFLF - REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO VOLUNTÁRIO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CESSÃO DE MÃO DE OBRA - ENQUADRAMENTO DOS SERVI-
ÇOS – SUBITEM 07.02 e 11.04 DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA AO CTMC - IMPUGNAÇÃO DO LANÇAMENTO – COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁ-
RIA – PRESTADOR DOS SERVIÇOS – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – DECOTE - PROCEDÊNCIA PARCIAL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA. Por unanimida-
de de votos, acompanhando o Relator, a Câmara conheceu do recurso e negou-lhe provimento e, em reexame necessário, confirmou a decisão de primeira instância que 
determinou a exclusão apenas das exigências relativas ao ISSQN efetivamente recolhidos, mantendo-se as demais exigências consignadas no TNF nº 23.151 – “série B” 
de 26/06/2013, uma vez que o contribuinte não comprovou que a locação dos equipamentos fossem dissociadas da prestação de serviços, sejam os de engenharia civil, 
sejam os de movimentação de cargas, que foram corretamente enquadrados pelo Fisco; conforme subitens 07.02 e 11.04 da lista anexa à Lei Complementar n. 116/03 
e ao CTMC. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, em substituição, o Sr. Marco Túlio Marchesini, Sr. Cesar Augusto de Barros 
e o Sr. Emerson Gonçalves de Oliveira.

ACÓRDÃO Nº 002/2018

PROCESSO Nº 17369/2015-02A 
REQUERENTE: CENTRO ESPÍRITA YLE AXE OROMINLEUA
RELATOR: Emerson Gonçalves De Oliveira
ASSUNTO: Isenção de IPTU e de Taxas Serviço Público
DATA DO JULGAMENTO: 05 de fevereiro de 2018

ISENÇÃO DE IPTU E DE TAXAS COM ELE COBRADAS DE 2012 a 2015 – IMPROCEDÊNCIA. Por unanimidade de votos foi analisado o Recurso Voluntário e negado 
provimento ao pedido de isenção de IPTU e de Taxas com ele cobradas de 2012 a 2015 do imóvel de índice cadastral 09.577.0210.002. A pessoa jurídica, considerada 
templo religioso, foi extinta em 2008 e não pode solicitar isenção de 2012 a 2015. Pedido em segunda instância baseado na alegação de uso residencial do imóvel. 
Ausência de comprovação dessa utilização. Participaram do julgamento o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza (Presidente), o Sr. Emerson Gonçalves de Oliveira, o Sr. 
Marco Túlio Marchesini, o Sr. César Augusto de Barros.

ACÓRDÃO Nº 003/2018

PROCESSO Nº 06356/2016-02A 
REQUERENTE: KYRIUS CIA DE ARTES
RELATOR: Emerson Gonçalves de Oliveira
ASSUNTO: Isenção de IPTU e de Taxas Serviço Público
DATA DO JULGAMENTO: 05 de fevereiro de 2018

ISENÇÃO DE IPTU E DE TAXAS COM ELE COBRADAS DE 2016 – PROCEDÊNCIA. Por unanimidade de votos foi conhecido o Recurso Voluntário e dado provimento, 
concedendo isenção de IPTU e de suas Taxas 2016 para o imóvel de índice cadastral 070750476001, alterada a decisão de primeira instância. Comprovada a utilização 
do imóvel pela associação Recorrente e sanada a dúvida sobre a legitimidade ativa para cessão do imóvel. Participaram do julgamento o Sr. Leonardo Amorim Carlos de 
Souza (Presidente), o Sr. Emerson Gonçalves de Oliveira, o Sr. Marco Túlio Marchesini, o Sr. César Augusto de Barros.

 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 06/02/2018

EXTRATO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº. 008/2017 PA. 284/2013 CRED. 002/2013
CREDENCIANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 
DE CONTAGEM  - PREVICON
CREDENCIADA: MEDWORK SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS LTDA
OBJETO:  ADEQUAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2018, ALTERAÇÃO DO GESTOR. DO TERMO E O ADITAMENTO QUANTITANTIVO DOS SERVIÇOS CONTRA-
TADOS (116 PERÍCIA MÉDICA ESPECIAL, 05 PARECER ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ORTOPEDIA; OTORRINOLARINGOLOGIA, CARDIOLOGIA E ONCOLOGIA E 05 PARECER 
ESPECIALIZADO NA ÁREA DE PSIQUIATRIA) - ACRÉSCIMO DE  APROX. 12,47% DO VALOR TOTAL INICIALMENTE AJUSTADO 
VALOR: R$ 14.970,65,
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1072.09.272.0055.2016 33.90.39 – 41 – 0103 – RED. 321
ASSINADO: 31/01/2018

EXTRATO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº. 009/2017 PA. 284/2013 CRED. 002/2013
CREDENCIANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 
DE CONTAGEM  - PREVICON
CREDENCIADA: FONOMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 
OBJETO:  ADEQUAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2018, ALTERAÇÃO DO GESTOR. DO TERMO E O ADITAMENTO QUANTITANTIVO DOS SERVIÇOS CONTRA-
TADOS (116 PERÍCIA MÉDICA ESPECIAL, 05 PARECER ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ORTOPEDIA; OTORRINOLARINGOLOGIA, CARDIOLOGIA E ONCOLOGIA E 05 PARECER 
ESPECIALIZADO NA ÁREA DE PSIQUIATRIA) - ACRÉSCIMO DE APROX. 12,47% DO VALOR TOTAL INICIALMENTE AJUSTADO 
VALOR: R$ 14.970,65,
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1072.09.272.0055.2016 33.90.39 – 41 – 0103 – RED. 321
ASSINADO: 31/01/2018
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EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 097/2017 PA. 096/2017 PE. 035/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATADA: PRESTAR SERVICE SERVIÇOS EIRELI - EPP
OBJETO: ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 02 (DOIS) CARGOS, EQUIVALENTE AO VALOR TOTAL DE R$ 33.547,28; E RETIFICAÇÃO DE ITENS. 
VALOR GLOBAL: R$ 33.547,28
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1121.12.361.0024.2211 – 33903700 - 010100
ASSINADO: 31/01/2018

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 009/2018 PA. 150/2017 PP.007/2017 – EDITAL 075/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/ SEAD
CONTRATADA: GRIFFE PNEUS AUTO CENTER LTDA - EPP
OBJETO:  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, POR DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REVISÃO, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE MECÂ-
NICA EM GERAL, ELÉTRICA, LANTERNAGEM, FUNILARIA, BORRACHARIA, VIDRAÇARIA, CAPOTORIA, TAPEÇARIA, PINTURA, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE ÓLEO E FLUÍDOS 
E SERVIÇO DE AUTO SOCORRO MECÂNICO (GUINCHO), COM APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS, GENUÍNAS DA MARCA DO VEÍCULO OU ORIGINAIS DE 
FÁBRICA, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS PARA O VEÍCULO, E DEMAIS MATERIAIS COM VISTA A SEGURANÇA, AO BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E AO 
PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM OU QUE VENHA COMPOR A FROTA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM – LOTE 01, CON-
FORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS DO EDITAL.
VALOR GLOBAL: R$ 123.497,39
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 1071.04.122.0001.2132 - 33.90.30.37 – 0100 / 1071.04.122.0001.2132 - 33.90.30.16 – 0100
VIGÊNCIA: DE 1°/02/2018 ATÉ 1°/02/2019
ASSINADO: 01/02/2018

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 011/2018 PA. 150/2017 PP. 007/2017 – EDITAL 075/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/ SEAD
CONTRATADA: M & A MOTO PEÇAS LTDA - EPP
OBJETO:  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, POR DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REVISÃO, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE MECÂ-
NICA EM GERAL, ELÉTRICA, LANTERNAGEM, FUNILARIA, BORRACHARIA, VIDRAÇARIA, CAPOTORIA, TAPEÇARIA, PINTURA, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE ÓLEO E FLUÍDOS 
E SERVIÇO DE AUTO SOCORRO MECÂNICO (GUINCHO), COM APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS, GENUÍNAS DA MARCA DO VEÍCULO OU ORIGINAIS DE 
FÁBRICA, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS PARA O VEÍCULO, E DEMAIS MATERIAIS COM VISTA A SEGURANÇA, AO BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E AO 
PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM OU QUE VENHA COMPOR A FROTA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM – LOTE 03, CON-
FORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS DO EDITAL.
VALOR GLOBAL: R$ 11.160,00
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 1071.04.122.0001.2132 - 33.90.30.37 – 0100 / 1071.04.122.0001.2132 - 33.90.30.16 – 0100
VIGÊNCIA: DE 1°/02/2018 ATÉ 1°/02/2019
ASSINADO: 01/02/2018

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 010/2018 PA. 150/2017 PP. 007/2017 – EDITAL 075/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/ SEAD
CONTRATADA: ADILSON MECÃNICA DIESEL LTDA - EPP
OBJETO:  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, POR DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REVISÃO, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE MECÂ-
NICA EM GERAL, ELÉTRICA, LANTERNAGEM, FUNILARIA, BORRACHARIA, VIDRAÇARIA, CAPOTORIA, TAPEÇARIA, PINTURA, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE ÓLEO E FLUÍDOS 
E SERVIÇO DE AUTO SOCORRO MECÂNICO (GUINCHO), COM APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS, GENUÍNAS DA MARCA DO VEÍCULO OU ORIGINAIS DE 
FÁBRICA, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS PARA O VEÍCULO, E DEMAIS MATERIAIS COM VISTA A SEGURANÇA, AO BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E AO 
PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM OU QUE VENHA COMPOR A FROTA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM – LOTE 02, CON-
FORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS DO EDITAL.
VALOR GLOBAL: R$ 129.300,00
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 1071.04.122.0001.2132 - 33.90.30.37 – 0100 / 1071.04.122.0001.2132 - 33.90.30.16 – 0100
VIGÊNCIA: DE 1°/02/2018 ATÉ 1°/02/2019
ASSINADO: 01/02/2018

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.867
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a dele-
gação de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; e nos termos dos Artigos 79, 80 e 90, da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro de 
1990; e nos despachos exarados no Processo nº 20125/2017-01A; CONCEDE LICENÇA SEM VENCIMENTO PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES, pelo período de 
1º(primeiro) de fevereiro de 2018 à 30 de dezembro de 2019, ao Servidor CLEBER DE SOUZA RESENDE, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação 
Básica PEB2, Nível XIIIA, Padrão “P6”, matrícula nº. 1156523, lotado na Secretaria Municipal de Educação, e deverá recolher a contribuição previdenciária nos temos do 
Artigo 16 da Lei Complementar nº. 005 de 12 de julho de 2005, através de documento de arrecadação de contribuição previdência, a ser disponibilizado pelo Fundo de 
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Contagem; e, TORNA SEM EFEITO o Ato Administrativo nº 20.831, datado de 19 de janeiro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 31 de janeiro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.868
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a dele-
gação de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; e nos termos dos Artigos 79, 80 e 90, da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro 
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de 1990; e nos despachos exarados no Processo nº 20100/2017-01A; PRORROGA LICENÇA SEM VENCIMENTO PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES, concedida 
por meio do Ato Administrativo nº 19.358, datado de 14 de fevereiro de 2017, pelo período de 15 de fevereiro de 2018 à 14 de fevereiro de 2020, à Servidora MARIA 
ELIZABETH FREIRE HAAS, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica PEB1-II, Nível XIIIA, Padrão “P4”, matrícula nº. 1123544, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação, e deverá recolher a contribuição previdenciária nos temos do Artigo 16 da Lei Complementar nº. 005 de 12 de julho de 2005, através 
de documento de arrecadação de contribuição previdência, a ser disponibilizado pelo Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Contagem; e, 
TORNA SEM EFEITO o Ato Administrativo nº 20.834, datado de 19 de janeiro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 31 de janeiro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.869
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 18997/2017-
01A; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste 
Município, à servidora LUZIA LIMA MOREIRA, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica PEB2, Nível XIIIA, Padrão “P10”, matrícula nº. 
01156736, lotada na Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 1º(primeiro) de março de 2018 a 31 de maio de 2018; e, TORNA SEM EFEITO o Ato Administra-
tivo nº 20.827, datado de 19 de janeiro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 31 de janeiro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.877
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 92 da Lei Orgânica; considerando o disposto no Artigo 78, da Lei Municipal nº 
2.160, de 20 de dezembro de 1990; CONVOCA, por estrita e urgente necessidade de serviço, o servidor IGOR DE OLIVEIRA MARQUES, matrícula 1166332, titular do 
cargo de provimento em comissão de Secretário Adjunto Executivo de Administração, para interromper seu período de férias regulamentares, referente ao exercício de 
2017, programado para 02 de janeiro de 2018 a 05 de fevereiro de 2018, a partir de 03 de janeiro de 2018, ficando o gozo dos dias restantes postergado para época 
oportuna.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 06 de fevereiro de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.878
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 92 da Lei Orgânica; considerando o disposto no Artigo 78, da Lei Municipal nº 
2.160, de 20 de dezembro de 1990; CONVOCA, por estrita e urgente necessidade de serviço, o servidor HUGO OTAVIO COSTA VILAÇA, matrícula 1488097, titular do 
cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal de Administração, para interromper seu período de férias regulamentares, referente ao exercício de 2017, 
programado para 1º(primeiro) de fevereiro de 2018 a 07 de março de 2018, a partir de 02 de fevereiro de 2018, ficando o gozo dos dias restantes postergado para 
época oportuna.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 06 de fevereiro de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

Secretaria Municipal 
de Saúde

A Comissão Permanente de Licitação – CPL - Avisa que a analise técnica referente ao Pregão Presencial Nº 110/2017 que tem como objeto a  CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIAS) E DE PROFISSIONAIS HABILITADOS A PRESTAR ATENDIMENTO TELEFÔ-
NICO AS SOLICITAÇÕES E AUXILIO PROVENIENTES DA POPULAÇÃO, VIA TELEFONE PARA O SAMU CONTAGEM, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA DIRETA E CONTÍNUA 
– FORNECIMENTO PARCELADO EM 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA, realizado na 
documentação de habilitação da licitante PRESTAR SERVICE SERVIÇOS EIRELI, foi considerado apta conforme motivação constante nos autos. Fica aberto desta forma o 
prazo de recurso a contar da publicação deste. Em 06 de fevereiro de 2018.

AVISO DE RESULTADO DE AVALIAÇÃO TECNICA - A Comissão Técnica de Avaliação - FAMUC - Avisa que o resultado da amostragem da Analise de Conformidade Técnica 
do Software realizada pela empresa VIVER SISTEMAS referente ao Pregão Presencial Nº 037/2017 cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA-
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ÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA, ATRAVÉS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA ACESSÍVEL PELA INTERNET, EM 
PLATAFORMA DE ARQUITETURA NO MODELO SaaS (Software as a Services), ATENDENDO AOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO CFM 1821/2007 PARA GUARDA DE PRONTU-
ÁRIO ELETRÔNICO, SOB A FORMA DE LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO, COMPREENDENDO MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E 
PREVENTIVA, SUPORTE TÉCNICO IN LOCO E REMOTO, atendeu aos requisitos técnicos do edital, desta forma considerada apta conforme motivação constante nos autos. 
. Comissão Técnica de Avaliação Em 05 de fevereiro de 2018. 

PORTARIA Nº  20, de 14 de Janeiro de 2018

Constitui Comissão Sindicante para apurar supostos ilícitos praticados pelas Empresas e Entidades contratadas pelo Poder Executivo de Contagem na área de atuação 
da saúde, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde.

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no disposto no Decreto Municipal nº 1.838, de 04 de maio 
de 2012, que dispõe sobre o procedimento administrativo de apuração de infrações administrativas cometidas por licitantes e contratados da Administração Pública 
Municipal; bem como considerando as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações;

RESOLVE:

Art. 1º Fica constituída no âmbito do Quadro Setorial da Saúde a Comissão Sindicante de Licitação que exercerá a função de instruir o procedimento administrativo 
para aplicação de sanções administrativas oriundas de procedimentos licitatórios ou má execução de contrato administrativo.

Art. 2º Ficam designados para compor a Comissão Sindicante de Licitação constituída no Artigo 1º desta Portaria, os seguintes servidores:

I –  Áurea Alves Coelho – Matrícula Nº 203637;
II – Anderson Fernandes Matos – Matrícula Nº 129.0937;
III – Yara Ariane Melo Santiago – Matrícula nº 169007;
IV - Aparecida Roberto Santana – Matrícula Nº 01072745 – suplente, e
V – Gilson Felix da Costa – Matrícula Nº 160087 – Suplente.

§1º A presidência da Comissão será exercida pela servidora Áurea Alves Coelho.

§2º O membro suplente deverá ser convocado para compor a Comissão Sindicante sempre que um dos membros se ausente ou em casos de impedimento de algum 
dos membros.

Art.3º Compete à Comissão constituída no artigo 1º, desta Portaria, observar os ditames dos Decretos nºs 1.838/2012 e 1.085/2016, bem como da Lei Federal nº 
8.666/93.

Art.4º Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão Sindicante deverá ter acesso a toda a documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá 
colher quaisquer declarações, depoimentos e demais provas que entender pertinentes.

Parágrafo único - Na análise do processo administrativo cabe garantir os direitos constitucionais, sendo: 
I - da ampla defesa que trata do direito do acusado usar de todos os meios lícitos para provar sua versão; 
II - do contraditório que é o direito de apresentar sua versão.

Art.5º   Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos ao dia 14 de Janeiro de 2018.    

Contagem, aos 14  dias de Janeiro de 2018.

BRUNO DINIZ PINTO
Secretário Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Contagem - MG

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 303
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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 – 295º 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  05/02/2018 a  15/02/2018:

  Médico Clinico Geral  -  1º  ao 2º Classificado

Contagem, 02 de fevereiro de 2018.
 
KENIA SILVEIRA CARVALHO
Secretaria Adjunta executiva de Saúde 
 Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem 
 

PORTARIA Nº 021 de 31 de Janeiro de 2018.

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, a Servidora, Rosana Roque Marinho, titular do cargo de provimento efetivo Farmacêutico Bioquímico, matrícula de nº 165088-5, pelo período de 06/02/2018 a 
06/05/2018.

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

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

Contagem, 31 de Janeiro de 2018.

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

 

PORTARIA Nº 022 de 31 de Janeiro de 2018.

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 88, § 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 - CONVERTER FÉRIAS-PRÊMIO EM ESPÉCIE, nos termos do Artigo 88 da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990 c/c o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste 
Município, a Servidora Solange Garcia de Paula, titular do cargo de provimento Técnico Em Enfermagem, matrícula de nº 188062-9, referente há um mês a ser credita-
do na folha de pagamento de fevereiro de 2018.

 Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 31 de Janeiro de 2018.

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

Portaria nº. 025, de 31  de Janeiro de 2018.

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

                                     
RESOLVE:
Art. 1° - Nos termos dos pedidos protocolizados na Diretoria de Administração de Pessoal, EXONERAR da Estrutura Organizacional da Fundação de Assistência Médica e 
de Urgência de Contagem – FAMUC, os servidores abaixo relacionados.

NOME MATRÍCULA CATEGORIA
DATA DA EXONE-
RAÇÃO

ANDREA RODRIGUES LIMA 138085 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 08/11/2017

LETICIA NOGUEIRA CARDOSO RODRIGUES 199335-8 MEDICO PEDIATRA 10/11/2017

VILMA PAULA DOS SANTOS 138030 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 22/11/2017

SUELY MEDEIROS DOS SANTOS 201599 TECNICO EM ENFERMAGEM 23/11/2017

TALISSA RANNY MENDES SILVA 201899 TECNICO EM ENFERMAGEM 29/11/2017

JOSIANI DO NASCIMENTO OLIVEIRA 200701 TECNICO EM ENFERMAGEM 07/12/2017

MARIA  APARECIDA  BRITO  DO NASCIMENTO 800066 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 15/12/2017

ANA AMELIA DOS SANTOS CUNHA 126036-9 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 19/12/2017

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos às datas das respectivas exonerações.

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

Contagem, 08 de Janeiro de 2018.

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

Portaria nº. 026, de 31  de Janeiro de 2018.

Dispõe sobre exoneração de servidor em cargo público.

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

RESOLVE:
Art. 1° - Nos termos dos pedidos protocolizados na Diretoria de Administração de Pessoal, EXONERAR da Estrutura Organizacional da Fundação de Assistência Médica e 
de Urgência de Contagem – FAMUC, os servidores abaixo relacionados.

NOME MATRÍCULA CATEGORIA
DATA DA EXONE-
RAÇÃO

WANESSA MARIA SILVA DE DEUS 138049-5 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 10/01/2018 

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos às datas das respectivas exonerações.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 08 de Janeiro de 2018.
Bruno Diniz Pinto
Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem

Portaria nº 027, de 31 de Janeiro de 2018.

Dispõe sobre extinção de contrato temporário de pessoal.

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

RESOLVE:                                 
Art. 1° - EXTINGUIR, nos termos dos pedidos protocolizados no Departamento de Administração de Pessoal, os contratos administrativos a seguir relacionados:
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NOME MATRÍCULA CATEGORIA
DATA DA RES-
CISÃO

IZABELLA BARRETO ROMUALDO SILVA 203466 MEDICO CIRURGIAO 03/11/2017

ELIANE CARDOSO SOARES DE FREITAS 202744 MEDICO CLINICO GERAL 17/11/2017

GISELLE APOLIANE PEREIRA ALVES 203852 MEDICO CLINICO GERAL 01/12/2017

CAMILA DE MOURA DIAS 201710 MEDICO OBSTETRA 01/12/2017

MARIA SILVIA MACARENHAS MARTINS DE LUCENA 203880 MEDICO CLINICO GERAL 05/12/2017

JULIANA DE SOUZA CORREA 1270748 TECNICO EM ENFERMAGEM 12/12/2017

NUBIA CHOUCHOUNOVA SILVA NEVES DOS SANTOS 204018 MEDICO CLINICO GERAL 25/12/2017

RAISSA D’AVILA CAIGNIER 203471 MEDICO OBSTETRA 26/12/2017

ANDRE LUIZ GANEM DE SOUZA 202665 MEDICO CIRURGIÃO 28/12/2017

EDITH MARCIA VALADARES SILVA 2033454 MEDICO CLINICO GERAL 31/12/2017

NATALIA LUIZA FERREIRA FILARETTI 204016 MEDICO CLINICO GERAL 31/12/2017

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos às respectivas datas da extinção contratual.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 31 de Janeiro de 2018.

Kênia Silveira Carvalho
Secretaria Adjunto executiva de Saúde 
Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem Interina

Portaria nº 028, de 31 de Janeiro de 2018.

Dispõe sobre extinção de contrato temporário de pessoal.

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

RESOLVE:                                 
Art. 1° - EXTINGUIR, nos termos dos pedidos protocolizados no Departamento de Administração de Pessoal, os contratos administrativos a seguir relacionados:

NOME MATRÍCULA CATEGORIA
DATA DA RES-
CISÃO

FERNANDA GONÇALVES DE CASTRO 203884 ENFERMEIRO 01/01/2018

NATALIA LUIZA FERREIRA FILARETTI 203937 MEDICO DA FAMILIA 02/01/2018

ALBERTO GUALTER SALLES 203872 MEDICO CIRURGIAO VASCULAR 02/01/2018

DEMERSON FABIANO FAUSTINO 203815 TECNICO EM ENFERMAGEM 02/01/2018

FABIO WALTER TAMBO ROJAS 203982 MEDICO DA FAMILIA 04/01/2018

DANIEL ILACIR SILVEIRA ALMEIDA 203959 MEDICO DA FAMILIA 08/01/2018

FERNANDA AUGUSTO ESPENDULA 203805 PSICÓLOGO 16/01/2018

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos às respectivas datas da extinção contratual.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem, 31 de Janeiro de 2018.
Kênia Silveira Carvalho
Secretaria Adjunto executiva de Saúde 
Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem Interina

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      

295º Resultado de Classificação do Processo Seletivo Simplificado FAMUC/PSS Nº 01/2014
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FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE 
PONTOS

RESULTADO

MÉDICO CLINICO GERAL 1º CAROLINA OLIVEIRA ROMÃO 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO CLINICO GERAL 2º MARCUS VINICIUS MAFRA LIMA 5,00 CLASSIFICADO

Comissão de Avaliação de Títulos:
Nelson Paloma de Andrade
Jose Carlos Matos
Giulliana  de Aguiar Cantoni
Contagem, 02 de fevereiro de 2018
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Secretaria Municipal 
de Educação

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 027/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO  DE  CONTAGEM,  POR  INTERMÉDIO  DA  SECRETÁRIA  MUNICIPAL  DE
EDUCAÇÃO,  E  A CASA DE  APOIO  A CRIANÇA CARENTE  DE  CONTAGEM  –  LAR
CRIANÇA VIDA. OBJETO: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE
EDUCAÇÃO  INFANTIL  NA  MODALIDADE  CRECHE  E  PRÉ  ESCOLA.  DOTAÇÃO:
1121.12.365.0029.2080.33.50.41  FONTE  2119.  VALOR  GLOBAL DE  R$1.358.030,30  (HUM
MILHÃO, TREZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, TRINTA REAIS E TRINTA CENTAVOS)
DIVIDIDO  EM  10  (DEZ)  PARCELAS.  ASSINADO:  31/01/2018,  COM  VIGÊNCIA DE  12
(DOZE) MESES.

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 028/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO  DE  CONTAGEM,  POR  INTERMÉDIO  DA  SECRETÁRIA  MUNICIPAL  DE
EDUCAÇÃO,  E  A  CASA  DE  APOIO  A  CRIANÇA  CARENTE  DE  CONTAGEM  –  IPÊ
AMARELO  OBJETO:  DESENVOLVIMENTO  DE  ATIVIDADES  EDUCACIONAIS  DE
EDUCAÇÃO  INFANTIL  NA  MODALIDADE  CRECHE.  DOTAÇÃO:
1121.12.365.0029.2080.33.50.41  FONTE  2119.  VALOR  GLOBAL  DE  R$235.866,00
(DUZENTOS  E  TRINTA  E  CINCO  MIL,  OITOCENTOS  E  SESSENTA  E  SEIS  REAIS)
DIVIDIDO  EM  11  (ONZE)  PARCELAS.  ASSINADO:  31/01/2018,  COM  VIGÊNCIA DE 12
(DOZE) MESES.

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 033/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO  DE  CONTAGEM,  POR  INTERMÉDIO  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
EDUCAÇÃO,  E  A  ASSOCIAÇÃO  DONA  MARILENE  PINTO  DE  MATTOS.  OBJETO:
DESENVOLVIMENTO  DE  ATIVIDADES  DE  EDUCAÇÃO  INFANTIL NA MODALIDADE
CRECHE E PRÉ-ESCOLA. DOTAÇÃO: 1121.12.365.0029.2080.33.50.41 FONTE 2119. VALOR
GLOBAL DE R$464.128,60 (QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL,  CENTO E
VINTE E  OITO  REAIS  E  SESSENTA CENTAVOS)  DIVIDIDO EM 10  (DEZ)  PARCELAS.
ASSINADO: 31/01/2018 COM VIGÊNCIA DE 11 (ONZE) MESES.
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Secretaria Municipal 
de Fazenda

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

O Gestor do Departamento de Tributação e Fiscalização, no uso de suas atribuições, conforme o disposto no inciso III do art. 269. A da Lei 1.611/83 - Código Tributário 
do Município de Contagem – CTMC faz publicar o presente edital para “NOTIFICAR” o contribuinte: Centro de Educação Técnica e Profissional de Contagem Ltda, CNPJ/
CPF nº 05.115.648/0001-15, situado à Av. Maria da Gloria, Nº 206 sala 103, Bairro Amazonas 1º seção, CONTAGEM - MG da lavratura do Termo de Notificação Fiscal nº 
25434, PTA Nº 00010/2018-07A, fixando o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste edital, para que o mesmo apresente a impugnação administrativa ou 
efetue o pagamento do débito apurado.

Não ocorrendo à apresentação da impugnação ou pagamento do débito, no prazo estipulado, o mesmo será declarado “revel” e o processo encaminhado para imedia-
ta inscrição do débito em “Divida Ativa”, nos termos do art. 286 do CTMC.

O Processo Tributário Administrativo – P.T.A. com todas suas peças, anexos e demonstrativos de cálculos encontra-se à disposição do autuado no endereço: Av. Cardeal 
Eugênio Pacelli, 1887 – Cidade Industrial - Contagem – MG - Fone: 3363-5662.

Contagem, 05 de Fevereiro de 2018.

Ralf Raimundo Rosa
Departamento de Tributação e Fiscalização
Gestor – Matrícula 22.825-7

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS – 2ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA

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 001/2018

PROCESSO Nº 02.B.00383/2013
RECORRENTE: Junta de Julgamento Fiscal
RECORRENTE: ETS Engenharia Tecnologia e Serviços Ltda.
ASSUNTO: Impugnação do Lançamento de ISSQN e Multas
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
DATA DO JULGAMENTO: 05 de fevereiro de 2018

ISSQN E MULTAS – TFLF - REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO VOLUNTÁRIO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CESSÃO DE MÃO DE OBRA - ENQUADRAMENTO DOS SERVI-
ÇOS – SUBITEM 07.02 e 11.04 DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA AO CTMC - IMPUGNAÇÃO DO LANÇAMENTO – COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁ-
RIA – PRESTADOR DOS SERVIÇOS – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – DECOTE - PROCEDÊNCIA PARCIAL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA. Por unanimida-
de de votos, acompanhando o Relator, a Câmara conheceu do recurso e negou-lhe provimento e, em reexame necessário, confirmou a decisão de primeira instância que 
determinou a exclusão apenas das exigências relativas ao ISSQN efetivamente recolhidos, mantendo-se as demais exigências consignadas no TNF nº 23.151 – “série B” 
de 26/06/2013, uma vez que o contribuinte não comprovou que a locação dos equipamentos fossem dissociadas da prestação de serviços, sejam os de engenharia civil, 
sejam os de movimentação de cargas, que foram corretamente enquadrados pelo Fisco; conforme subitens 07.02 e 11.04 da lista anexa à Lei Complementar n. 116/03 
e ao CTMC. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, em substituição, o Sr. Marco Túlio Marchesini, Sr. Cesar Augusto de Barros 
e o Sr. Emerson Gonçalves de Oliveira.

ACÓRDÃO Nº 002/2018

PROCESSO Nº 17369/2015-02A 
REQUERENTE: CENTRO ESPÍRITA YLE AXE OROMINLEUA
RELATOR: Emerson Gonçalves De Oliveira
ASSUNTO: Isenção de IPTU e de Taxas Serviço Público
DATA DO JULGAMENTO: 05 de fevereiro de 2018

ISENÇÃO DE IPTU E DE TAXAS COM ELE COBRADAS DE 2012 a 2015 – IMPROCEDÊNCIA. Por unanimidade de votos foi analisado o Recurso Voluntário e negado 
provimento ao pedido de isenção de IPTU e de Taxas com ele cobradas de 2012 a 2015 do imóvel de índice cadastral 09.577.0210.002. A pessoa jurídica, considerada 
templo religioso, foi extinta em 2008 e não pode solicitar isenção de 2012 a 2015. Pedido em segunda instância baseado na alegação de uso residencial do imóvel. 
Ausência de comprovação dessa utilização. Participaram do julgamento o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza (Presidente), o Sr. Emerson Gonçalves de Oliveira, o Sr. 
Marco Túlio Marchesini, o Sr. César Augusto de Barros.

ACÓRDÃO Nº 003/2018
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PROCESSO Nº 06356/2016-02A 
REQUERENTE: KYRIUS CIA DE ARTES
RELATOR: Emerson Gonçalves de Oliveira
ASSUNTO: Isenção de IPTU e de Taxas Serviço Público
DATA DO JULGAMENTO: 05 de fevereiro de 2018

ISENÇÃO DE IPTU E DE TAXAS COM ELE COBRADAS DE 2016 – PROCEDÊNCIA. Por unanimidade de votos foi conhecido o Recurso Voluntário e dado provimento, 
concedendo isenção de IPTU e de suas Taxas 2016 para o imóvel de índice cadastral 070750476001, alterada a decisão de primeira instância. Comprovada a utilização 
do imóvel pela associação Recorrente e sanada a dúvida sobre a legitimidade ativa para cessão do imóvel. Participaram do julgamento o Sr. Leonardo Amorim Carlos de 
Souza (Presidente), o Sr. Emerson Gonçalves de Oliveira, o Sr. Marco Túlio Marchesini, o Sr. César Augusto de Barros.

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

Ata da centésima quinquagésima sexta reunião ordinária do COMIC – Conselho Municipal do

Idoso de Contagem realizada no dia treze de julho do ano de dois mil e dezessete, reuniu-se o

conselho para dar cumprimento a seguinte pauta: 1) Oração e leitura da mensagem; 2) Aprovação

da 155ª Ata Ordinária; 3) Comissão Normativa e Fiscalizadora: Visita ao Hospital Municipal de

Contagem; Visita de Fiscalização do Programa Vida Saudável; Pedido de Registro de Entidade;

Regulamentação de Tráfego de Motos no Beco; 4) Comissão do Fundo Municipal do Idoso:

Pedido de renovação de CAC; Visita de Fiscalização de Projeto aprovado pelo Fundo Municipal;

Solicitação de definição do Gestor do Plano de Trabalho e Contador; Discussão sobre o

Chamamento Público; 5) Informes.  Na composição da mesa estavam presentes: Governamentais:

Marcos Wellerson Pereira – SMDHC; Márcio de Oliveira Júnior – SEPEDI; Adiel Anacleto Rocha

– Secretaria Municipal de Fazenda; Denílson Elias Silva de Oliveira  e Everton Caetano de Oliveira

– Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; Célio Pereira Soares – TRANSCON; Sociedade Civil:

Joaquim Gomes de Fátima - Lar Maria Clara; Ildeu Ribeiro dos Santos – Associação Comunitária

dos Moradores da região Noroeste – Movimento Acorda Povo; Cléber Jovino da Silva – Faculdade

UNA; Ricardo Carnaval Furtado e Flávio Augusto Câmpara - Instituto CeasaMinas; Rose Mary

Teixeira de Freitas Soares - Associação Cidadã de Esportes e Assistência Social; Eva de Lourdes

Martins Assis e Mário Roberto Joaquim de Castro - Sociedade São Vicente de Paulo, Conselho

Particular Nossa Senhora da Glória; Convidados e Colaboradores: Esmeralda Moreira – CRAS

Insdustrial; Zoraida Antônia Esper – UNAI, PUC Contagem; Luiz Russo - Consep 5; Cacilda Braga

– CRAS Industrial; Ciro José de Araújo – CRAS Industrial; Ana Maria Pereira de Oliveira – UNAI,

PUC Contagem; Elizabeth Maria de Souza - Lar Maria de Nazaré Fonte de Vida; Suzana Kátia
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Araújo – Associação beneficiente Príncipe da Paz; Lucélia de Paula Gonçalves Silva – Viver,

Primeira Igreja Batista Eldorado; Mabel Silva Vieira – CRAS Industrial; Eliana Maria Araújo  -

Grupo Talentos do Bem; Oderval Júnior, Jefferson R. Candido e Rafael Aquino – Move Cultura;

Míriam Simões – Casa dos Conselhos; Paula Ribeiro – SMDHC - Thays Torres - SMDHC.

Dando início a plenária, o presidente Joaquim, solicitou a todos que fizéssemos a oração do Pai

Nosso, após foi realizada a leitura da mensagem. Houve elogios a Sra Esmeralda, autora da

mensagem. O conselheiro Célio faz elogios a Sra. Esmeralda explicando o caminhar de cada um. O

conselheiro Cléber fala do efeito do Fundo Municipal do Idoso se fazendo presente, a primeira

Entrega, registra a importância para o COMIC, a realização das ações. A seguir os conselheiros se

apresentam para os convidados. Sr. Célio inicia a leitura da ATA 155, onde é aprovada pela mesa

com ressalvas na mudança do Órgão que o conselheiro Cléber representa, alterando para Faculdade

UNA Contagem. Na sequência o Secretário Léo Moreira pede licença para justificar ausência dos

conselheiros Marcos Wellerson e Márcio Júnior no início da Plenária, devido a uma reunião da

Secretaria SDHC. Dando prosseguimento a pauta, sobre comissão normativa e fiscalizadora, o

conselheiro Ildeu fala sobre a visita realizada por ele, pelo conselheiro Marcos, pelo presidente

Joaquim e a técnica de referência Míriam, no Hospital Municipal, ao paciente Sr. João. Informa ter

sido uma visita proveitosa, obtendo boas informações da Diretoria do Hospital, mas que

infelizmente o paciente veio a falecer no dia 13/06/2017, às 07:35 da manhã, posteriormente a

visita. O presidente Joaquim pede licença para lembrar que o nome do paciente Sr. João é fictício,

pois o conselho não pode expor nome de pessoas. O conselheiro Marcos comenta sobre o relatório

realizado da assistência social do Hospital Municipal, na qual o conselho solicita liberação de

acesso e relata com sucesso a autorização da entrada de livre acesso do conselho ao Hospital.

Informa não ter tido nenhuma obstrução na entrada ao Hospital. Em seguida o conselheiro Marcos

faz leitura do quadro da situação social do paciente. O presidente Joaquim comenta a leitura do

relatório pelo conselheiro Marcos e menciona que a visita foi realizada devido a denúncia feita na

rede social. O conselheiro Cléber complementa dizendo da responsabilidade que todos temos em

relação aos idosos, tanto o Governo quanto a sociedade civil e que não importa se o fato é com

pessoa idosa ou não, o indivíduo tem que ser tratado com respeito e o mínimo de dignidade e

menciona o quão é importante a atuação do conselho. Conselheiro Márcio Júnior também comenta

o relato e menciona que a política pública desse governo em relação a pessoa idosa, tem avançado e

informa que o paciente Sr. João foi vítima de violação de direito que foi o abandono, levando a

dignidade do paciente a ser ferida e informa que a parceria do Instituto CeasaMinas, da Faculdade

UNA e todos os parceiros têm se voltado para um olhar da dignidade plena do idoso. Foi lançado

uma campanha e aproveita para solicitar um adendo na ATA 155, linha 68, referente a nomenclatura

da campanha “Rompendo Silêncio” para “Respeito não tem Idade, violência contra pessoa idosa é

crime”, com o tema “ Novas formas de habitar a velhice na perspectiva de uma ecologia humana:
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apropriar-se do passado, ressignifica o futuro e cuidar do presente”, iniciado na UNA no dia

quatorze de Junho do ano de dois mil e dezessete, ministrada por Geisa Maria Emília Lima Moreira,

psicóloga especialista e mestre em gerontologia, onde foram realizados dezesseis momentos,

atingindo três mil pessoas e conscientizando primeiramente os idosos com relação aos seus direitos

e posição social, fazendo com que o idoso tenha uma nova concepção da sua posição social,

refletindo na sociedade a ter um outro olhar para dignidade do idoso. Reforça dizendo que o caso do

Sr. João foi de abandono doméstico e que o Estado tem que dar respostas e que estão trabalhando

isso nos encontros realizados. Solicita ao presidente Sr. Joaquim um adendo para poder até mesmo

tornar esta campanha em Lei Municipal para conscientização do Idoso até mesmo se posicionar

perante a sociedade. Informou que nas palestras realizadas, uma das perguntas feitas aos Idosos era

“Quantos Idosos participavam da Plenária da Saúde, conferência dos Transportes?” e mencionou

que é nestes encontros que são informados sobre o fornecimento de medicamento, disponibilização

de médico na especialidade de geriatria, dos direitos no uso do transporte. Informa que compete ao

governo conforme previsto no estatuto, a garantia do acesso à informação e que deve ser passado

esta informação. Conselheiro Ildeu complementa o relato e ressalta que a classe dos idosos é a que

mais precisa falar e que as informações das reuniões devem ser divulgada para participação de

todos os Idosos. O presidente Joaquim solicita justificativa ao conselheiro Márcio Júnior referente

ao adendo a ser incluso na linha 68, da ATA 155, e o conselheiro Márcio informa que se refere na

mudança da nomenclatura da campanha “Rompendo Silêncio”, pois adotou uma campanha

específica em caráter da política pública Municipal chamada “Respeito não tem Idade, violência

contra pessoa idosa é crime”, campanha Estadual. O presidente Joaquim informa que esta alteração

não pode ser feita na ATA 155 e que será feito um adendo nesta ATA 156. Míriam esclarece que a

a devida alteração foi feita após a plenária realizada no dia treze de julho do ano de dois mil

e dezessete, não podendo realizar alteração na ATA 155. O presidente Joaquim solicita aprovação do

adendo e toda mesa aprova. Dando prosseguimento a pauta, referente a visita de fiscalização ao

programa Vida Saudável, o conselheiro Marcos parabeniza a coordenadora geral Érica, a

coordenadora pedagógica Débora e ao conselheiro Márcio Júnior pelo maravilhoso trabalho que

vem sendo realizado. Informa que o programa é fomentador de atividades para os idosos e que é

muito interessante o momento em que ao chegar nos espaços e ver o sorriso estampado nos idosos,

com atividades físicas, artesanato, manuseio de material reciclável, percebe-se que o atual governo

realmente está dando ofertas para os idosos. Cumprimenta os convidados presentes, convidados do

curso da fotografia, mencionando que é muito gratificante ver o idoso praticando atividade física e

 com sorriso estampado no rosto. Informa que programa deve ser ampliado, atingindo a cota de 20

núcleos, com a meta de quatro mil idosos. Reforça aos conselheiros quem tiver disponibilidade, que

faça uma visita aos núcleos para presenciar a realização do programa Vida Saudável e informa que

os idosos estão sendo muito bem atendidos. O conselheiro Ildeu complementa dando os parabéns
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pela realização do programa Vida Saudável. O presidente Joaquim abre o conselho para redefinir

representante para o conselho do transporte, juntamente com o conselheiro Célio, se candidatando

como conselheiro Titular o conselheiro Ildeu e como conselheiro suplente o Denilson. O

conselheiro Cléber pergunta aos candidatos se eles utilizam o transporte público e reforça que é

necessário a utilização para acompanhar as dificuldades do dia dia. A mesa de acordo, aprova

candidatura. O presidente Joaquim da prosseguimento a pauta, referente ao pedido de registro de

entidade no fundo municipal do idoso, a qual foi avaliado a documentação da instituição JUC

(Juventude Unida de Contagem) e o conselheiro Marcos fala sobre o trabalho que a instituição

realiza. Informa que foi realizado uma visita técnica no dia seis de julho do ano de dois mil e

dezessete, pela Míriam, com parecer técnico favorável a aprovação, parecer da comissão normativa

 e fiscalizadora favorável aprovação com ressalvas, atestado de funcionamento ok e plano de

trabalho. As ressalvas feitas foram apresentar o estatuto regulado ao Marco Regulatório e a

descrição da quantidade de idosos que estão sendo atendidos pelo projeto por atividade, a qual as

duas pendências foram sanadas, apresentando ao conselho o pedido de efetivação de

credenciamento junto ao conselho do idoso. O presidente Joaquim solicita ao conselheiro Marcos a

leitura do trabalho da instituição. Logo após a leitura das atividades realizada pela instituição, a

 mesa aprova o credenciamento da instituição ao fundo municipal do idoso e o presidente Joaquim

declara aprovado. O presidente Joaquim da continuidade na pauta referente a regulamentação do

tráfego de motos no beco do Eldorado, o conselheiro Marcos ressalta que possui um trâmite via

requerimento do conselheiro Arnaldo de Oliveira que logo após a plenária anterior, o conselheiro

Arnaldo entrou com requerimento na Câmara Municipal, a qual já publicou no Diário Oficial de

Contagem e está aguardando retorno da TRANSCON para efetivação das providências a serem

tomadas. O conselheiro Célio informa que foi gerado uma OS (Ordem de Serviço) para que a

TRANSCON possa realizar uma fiscalização no local. Dando continuidade na plenária, o presidente

Joaquim solicita ao conselheiro Marcos relatar sobre a reunião junto ao CMS (Conselho Municipal

da Saúde) onde foi esclarecido a atuação, efetividade do Conselho Municipal da Saúde junto ao

conselho do Idoso levantando a falta de medicamentos que a gestão já está tomando providências,

sendo que oitenta por cento dos remédios que estavam faltando na rede já estão chegando conforme

uma nova licitação emergencial e o conselho Municipal da saúde garantiu que até o final de agosto

será disponibilizado cem por cento da lista de medicamentos e foi solicitado que o conselho

Municipal da Saúde disponibilize esta lista de medicamentos nas redes sociais para conhecimento e

acesso da população Idosa e do conselho Municipal do Idoso. Míriam dá continuidade na plenária

informando sobre chamamento público e explica como funciona o processo, que o recurso captado,

vinte por cento do valor total fica retido no fundo do idoso, a qual é revertido para sociedade civil,

instituições cadastradas. Para participação do chamamento público as instituições devem ter registro

no conselho municipal do Idoso. A messa diretora levou como proposta para o plenário para
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aprovação que a comissão de seleção já começasse acompanhado da advogada do conselho

Municipal do Idoso a discutir sobre o chamamento público. Relata sobre a saída da conselheira

Cristina Reis do conselho e menciona que deve ser feito a substituição, pois ela participava da

comissão de seleção. O conselheiro Márcio pergunta dos participantes da comissão de seleção e a

Míriam informa que a comissão de seleção é composta pelos conselheiros Célio, Cristina, Cléber,

Giovanni e Ricardo, sendo que com a saída da conselheira Cristina, é necessário realizar a

substituição e coloca em votação para substituição. O presidente Joaquim abre espaço para

candidatura a comissão de seleção e o conselheiro Márcio Júnior se candidata. A mesa diretora

aprova substituição na comissão de seleção. A conselheira Rose e o conselheiro Cléber pedem

esclarecimento quanto a captação para participar do chamamento público e a Míriam informa que

só pode participar do chamamento as instituições sem fins lucrativos e para chamamento público do

ano de dois mil e dezessete somente quem já possui recursos já aprovados e captados. O conselheiro

Cléber também coloca sobre o chamamento do CAAC que precisa ser feito, pois as instituições que

estão com os certificados vencidos não conseguem captar recursos. O presidente Joaquim solicita

que a pauta sobre chamamento do CAAC seja colocada na próxima plenária para ser discutido. O

conselheiro Márcio Júnior coloca que para o processo de funcionamento do chamamento seja

efetivado, é necessário publicar o gestor dos projetos e que conversou com o Secretário Léo

Moreira e que disponibilizará temporariamente até a resolução da reforma administrativa, indicar a

Paula Cristina Ribeiro Rocha Guimarães para auxiliar nos projetos como gestora interina. Paula

Ribeiro se apresenta, informa ser graduada em geografia, atualmente está na coordenadoria do idoso

como diretora de articulação e que aceita ser gestora interina dos projetos do conselho municipal do

Idoso, se colocando a disposição para auxiliar no que for necessário. O conselheiro Denilson

parabeniza a nomeação da Paula Ribeiro e destaca, já conhecer o trabalho da Paula em outra

secretaria, mencionando ser uma excelente profissional e faz elogios a sua competência. Os

conselheiros Cléber e Rose ressalva que para atuação da Paula como gestora interina dos projetos é

necessário um contador. O presidente Joaquim solicita para próxima plenária deverá ser feito pauta

para inclusão de um termo aditivo para liberação de contratação de terceiros para as instituições

captar recursos. O conselheiro Denilson pede licença para se retirar da plenária, devido

compromisso assumido anteriormente. O conselheiro Ricardo solicita agenda para próxima semana

para comissão de avaliação dos projetos para reavaliar os projetos do ano de dois mil e dezesseis.

O conselheiro Ricardo também pede licença do plenário, devido compromisso assumido e informa

que o conselheiro Flávio irá representá-lo e que trouxe amostra da VitaSopa para distribuir.

O conselho dá continuidade no plenário referente a pauta da comissão do fundo municipal do idoso,

a mesa aprova renovação do CAAC do projeto FRED. Míriam comenta sobre a fiscalização

realizada por ela, pelo conselheiro Marcos e Giovanni em dois momentos, o primeiro durante o

curso e o segundo na formatura, do projeto de fotografia realizado pela move cultura no CRAS
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Industrial. O conselheiro Cléber comenta que também quer ser fiscalizado e que aprova esta

fiscalização realizada pelo conselho com relação aos projetos e que isso deve ser bem-visto no

Brasil inteiro. Míriam comenta sobre reunião realizada acompanhado do presidente Joaquim e o

conselheiro Marcos, com o Secretário Rodinei e a Diretora Juliana, que informou receber mais de

sessenta denúncias e que possuem trezentos e quarenta e duas visitas para serem feitas, e no

momento possuem quatro técnicos que realizam visitas e elaboram os relatórios. Informa que o

secretário Rodinei solicitou apoio do conselho do Idoso, pois estão necessitando de mais um

computador para realização das atividades. O conselheiro Márcio Júnior informa que no início do

ano de dois mil e dezessete, houve uma reunião onde a SMDHC (Secretaria Municipal de Direitos

Humanos e Cidadania) disponibilizou carro (para deficientes e idosos) para atender as demandas de

averiguação e o Secretário Rodinei deu a ideia de criar um departamento, uma central de

averiguação para realização deste monitoramento. O secretário Rodinei questionou se a SMDHC

(Secretaria Municipal de Direitos manterá o carro a disposição e o conselheiro Márcio Júnior

informou que o carro será mantido a disposição. Míriam esclarece que tudo o que o conselho faz é

definido em reunião, junto a comissão, a mesa diretora e levado para aprovação no plenário. Nada é

feito sem a conscientização do conselho. Informa que o conselho é um espaço, um canal direto que

a sociedade civil tem com o Governo, espaço de democracia, cidadania, para aproximar mais os

idosos e a participar e comenta que tem muitos idosos que não tem a oportunidade de poder

participar devido dificuldades, idosos que sofrem violação. O presidente Joaquim parabeniza o

programa Vida Saudável e informa que o conselho tem preocupação além do que já vem sendo

proporcionado aos idosos. Pontua fazer política Pública para atender os idosos que não tem voz, que

grita e ninguém ouve, os não debilitados e propões que o conselho abra uma roda de conversa, a ser

realizado nos nas Regionais, para atender um maior número de pessoas Idosas. O conselheiro

Márcio informa que esta ideia é a segunda etapa da campanha que foi o lançamento da câmara

de trabalho de políticas Públicas Municipal e revisão da Política Municipal da pessoa Idosa e que

chegou a conversar este assunto com o conselheiro Cléber, Dra. Geovana promotora do Idoso e

também com o Sr. Dilson coordenador de políticas para o idoso do Estado de Minas Gerais.

Informou que se for ver as revisões feitas na Lei de criação do conselho, se dão sempre na Lei da

Política. Propõe a mesa diretora em fazer por comissão ou por via de Política direta, onde esta

discussão será feita no ministério Público. Míriam complementa dizendo que a fala do conselheiro

Márcio Júnior complementa a ideia do presidente Joaquim. O presidente Joaquim da

prosseguimento na pauta referente aos informes e dá a palavra ao convidado Oderval, responsável

pelo projeto da Move Cultura que agradece o conselho municipal do idoso; a comissão de fundo

que os recebeu, dando-lhes a oportunidade em poder realizar o projeto; agradece ao CRAS

Industrial em abrir as portas para realização do projeto de fotografia; a empresa Tambasa de

Contagem em patrocinar o projeto; a Mabel coordenadora e a Vânia técnica do CRAS Industrial
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que os receberam muito bem. Informou ter uma segunda fase do projeto que atenderá no mínimo

duzentos idosos em Contagem, que já foi captado o recurso, porém depende da liberação do

recurso pelo conselho. Convida a todos presentes a participar da exposição do projeto no dia três de

Agosto a ser realizado na Prefeitura Municipal de Contagem. O convidado Sr. Ciro Araújo agradece

o convite do conselho e informa ser líder comunitário de Contagem, informa ser uma honra muito

grande poder estar presente e que ouviu atentamente todos os pontos colocados pelo conselho.

Agradece a Coordenadora Mabel do CRAS Eldorado. Comenta sobre o relato do conselheiro

Márcio Júnior sobre o falecimento do Idoso e que deve ser feito o trabalho preventivo na linha

social. Menciona participar de outros conselhos. Agradece a toda equipe do Move cultura e a seus

colegas que participaram do curso de fotografia e a oportunidade de participar do conse
depoimento do trabalho maravilhoso realizado, se colocando a disposição para caminhar junto ao

conselho. Convidada Sra. Cacilda Braga agradece a todos pela oportunidade e realização do projeto

fotografia. O presidente Joaquim em nome do conselho agradece a todos presentes. O conselheiro

Cléber pede licença do plenário, devido a compromissos e relembra que ainda possui vagas para

Faculdade aberta para Idosos. Convidada Sra. Eliana informa estar presente mesmo diante da sua

situação devido problemas de saúde, mas precisava falar que pegou ônibus da TRANSCON

e que estava sem o cartão Ótimo, mas resolveu pagar em dinheiro a passagem e quando deu uma

nota de dez reais ao motorista, não satisfeito tratou mal a Sra. Eliana por não ter o dinheiro da

passagem trocado, o motorista estava sem troco e havia muita gente na parte da frente do ônibus

aguardando troco, até mesmo nos acentos para idosos. Reclamou também da retirada de cobradores

nas linhas de ônibus, relatando até mesmo o perigo do motorista dar o troco da passagem dirigindo

e das linhas de ônibus que não param no ponto para os idosos na praça dos ciganos. Convidada Sra.

Lucélia convida a todos a participar da homenagem ao dia dos avós ser realizado na terça feira dia

vinte e cinco de julho do ano de dois mil e dezessete, na primeira igreja batista, ao lado do cartório

Nogueira, no bairro Eldorado, às 14:30 horas. Míriam comenta da ausência do convidado Sr. Jorge,

participante do curso de fotografia, que sofreu um acidente de atropelamento no passeio, e solicita

ao conselheiro Célio apurar o ocorrido. Convidada Sra. Zoraida informa que fez exames no posto

Santa Cruz no Eldorado e que até o momento não havia recebido o resultado dos exames. O

conselheiro Marcos sugeriu visita fiscalizadora do conselho para saber o que está ocorrendo. O

conselheiro Márcio Júnior pede licença do plenário, devido compromissos. Convidado Sr. Ciro

questiona se é possível o retorno dos cobradores de ônibus e o conselheiro Célio informa que esta

questão é definição do Estado. O conselheiro Marcos justifica ausência do conselheiro Giovanni e

seu suplente na plenária, devido compromissos firmados anteriormente. Justifica também a ausência

do conselheiro Jerson Braga, devido compromisso já assumidos anteriormente. Convida a todos

para o conselho comunitário de segurança pública na associação Monte Castelo a ser realizada no

dia vinte de julho do ano de dois mil e dezessete, às 19:30 horas. Conselheiro Célio convida a todos
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os idosos a fazer o Cartão Ótimo no bairro Industrial no dia 07/08/2017 a 11/08/2017, informando

também que todos os sábados o ônibus encontra-se no Iria Diniz pela manhã. Nada mais havendo

a tratar, o presidente Joaquim declarou encerrada a reunião, nesta cidade de Contagem,

aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, Marcos Wellerson –

Secretário do COMIC.
lho e dar o

Ata da centésima quinquagésima sétima reunião ordinária do COMIC – Conselho Municipal do Idoso de Contagem realizada no dia dez de agosto do ano de dois mil e 
dezessete, reuniu-se o Conselho para dar cumprimento a seguinte pauta: 1) Oração e leitura da mensagem; 2) Aprovação da 156ª Ata Ordinária; 3) Comissão Normativa 
e Fiscalizadora: Visita a ILPI Cuidando Bem; 4) Informes: Apresentação do Contador e da advogada; Feedback Férias da técnica Míriam Simões. Na composição da mesa 
estavam presentes: Governamentais: Marcos Wellerson Pereira – SMDHC; Adiel Anacleto Rocha – Secretaria Municipal de Fazenda; Denílson Elias Silva de Oliveira – Se-
cretaria Municipal de Esporte e Lazer; Célio Pereira Soares – TRANSCON; Hilton
Aparecido Moreira – Secretaria Municipal de Educação; Léa Luiz de Oliveira – Secretaria Municipal de Saúde; Carla Francione – Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social e Habitação. Sociedade Civil: Joaquim Gomes de Fátima – Lar Maria Clara; Ildeu Ribeiro dos Santos – Associação Comunitária dos Moradores da região Noroeste 
– Movimento Acorda Povo; Cléber Jovino da Silva – Faculdade UNA; Ricardo Carnaval Furtado – Instituto CeasaMinas; Giovanni Alexandre Silva – Projeto de Vida; Ozil de 
Jesus – Guerreiros da Terceira Idade. Convidados e Colaboradores: Luiz Russo – Consep 5; Ciro José de Araújo – CRAS Industrial; Elizabeth Maria de Souza – Lar Maria de 
Nazaré Fonte de Vida; Arianna E. C. De Duarte – Nexo Consultoria; José Adauto da Silva – CRAS Ressaca; Gleyson e Bruna S. de Faria – Lar Dom Paulo; Nelci B. Da Silva 
– A.P.O; Ricardo R. de Oliveira – SEGOV; Maíra de S – PCMG – 2° DPC/Contagem; Renata de Oliveira Lima – PCMG – 2° DPC/Contagem; Mariana de P. P. Santos –
PCMG – 2°DPC/Contagem; Andréia Muniz – Casa Lar Balbina Maria de Jesus; Lucélia P. G. Silva
– Grupo Viver; Véritas Batista – Gente Nova Vida Nova; Míriam Simões – COMIC; Paula Ribeiro
– SMDHC; Hussein Nasser Moreira  – Contador da casa dos Conselhos; Mágila Figueiredo – Assessora Jurídica da casa dos conselhos; Thays Torres – SMDHC. Dando 
início a plenária, o presidente Joaquim, solicitou a todos que fizessem a oração do Pai Nosso, após foi realizada a leitura da mensagem. O presidente Joaquim também 
faz comentário referente a mensagem dizendo que sejamos todos velhos e idosos somente em cartório. O presidente Joaquim apresenta o contador
Hussein Nasser Moreira e a assessora jurídica Mágila Figueiredo da Casa dos Conselhos, dando boas vindas ao conselho. Apresenta as convidadas Dra. Renata Moreira, 
delegada da segunda Delegacia De Polícia Civil de Contagem, acompanhada das investigadoras do projeto mediar Sra. Maíra e Sra. Maiara. Dra. Renata fala um pouco 
sobre o trabalho realizado da segunda DPC, que realiza o encaminhamento dos casos de idosos e que possui uma equipe de mediação de conflitos do projeto mediar. 
O presidente Joaquim também apresenta o Sr. Ricardo de Oliveira da SEGOV. Dando sequência, o presidente Joaquim passa palavra para Dra. Renata da segunda DPC, 
a qual esclarece sobre os atendimentos prestados na delegacia,  ela realiza a triagem dos casos em que se aplica a mediação e para os casos que não conseguem dar 
prosseguimento, encaminha aos órgãos responsáveis. Menciona que a mediação não é realizada para encontrar culpado e sim para fazer com que ambas as partes en-
volvidas façam parte do problema, para juntos conseguir encontrar uma solução. Dra. Renata menciona que analisa todos os casos que chegam, mas que necessita do 
auxílio do conselho do Idoso nos casos que necessitam de atenção. Esclareceu caso em que os filhos querem se apropriar do cartão dos pais informando que se o Idoso 
não quiser liberar pode estar solicitando medida protetiva ao juiz. Informou que em Contagem não possui delegacia especializada para idoso, mas que o atendimento 
pode ser realizado em qualquer delegacia, inclusive com prioridade no atendimento e que Contagem possui apenas uma delegacia especializada para mulheres (DEAM) 
e que a única delegacia especializada para idosos (DEMID) encontra-se em Belo Horizonte. A conselheira Carla questiona se o projeto mediar possui somente na segun-
da DPC de Contagem e em resposta a Dra. Renata informa que o projeto mediar possui em treze cidades e a de Contagem atende apenas na segunda DPC. Dra Renata 
complementa informando que pode receber as denúncias via ofício. O presidente Joaquim agradece a presença da Dra. Retada e a equipe mediar e dá prosseguimento 
na plenária passando a palavra para o conselheiro Marcos realizar a leitura da ata 156. O conselheiro Marcos pede desculpas pelo atraso no envio da ata 156 aos conse-
lheiros. Após leitura da ataATA, sem nenhuma ressalva dos conselheiros, o presidente Joaquim declara ata 156 aprovada. O conselheiro Marcos faz leitura da troca dos 
conselheiros da Saúde e Desenvolvimento Social. Após leitura, o conselheiro Marcos passa palavra para conselheira Carla, a qual esclarece sobre o trabalho realizado 
na Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação. Informa receber denúncias da violação de direitos dos idosos, realizando encaminhamento dos casos aos órgão 
competentes. Relata que possui quatro técnicos realizando o trabalho, possuindo apenas dois computadores, reforçando a necessidade de mais computadores e solici-
tando apoio do Conselho. Informa que toda denúncia realizada gera Ofício resposta. Dando prosseguimento na plenária, Míriam parabeniza o trabalho que vem sendo 
realizado pela conselheira Carla no Desenvolvimento Social e Habitação, informando que tem atendido bem as denúncias. Menciona ter recebido muitas
denúncias de idosos que possui vários filhos, porém, apenas um tem a responsabilidade com o idoso
e que estes casos tem sido encaminhado para o projeto mediar estar auxiliando. O conselheiro
Cléber solicita que os dados das denúncias realizadas e o quantitativo de denúncias atendidas, sejam
repassados ao conselho para conhecimento e agradece a conselheira Carla por apresentar estes
dados ao conselho. Conselheiro Marcos menciona sobre visita realizada na segunda DPC de Contagem e relata que apesar da Dra Renata atender duas delegacias, rece-
beu muito bem o conselho e a parabeniza. Ressalta que o Conselho do Idoso foi o único a realizar visita ao projeto mediar. Já na visita realizada na UBS Eldorado/ Santa 
Cruz, informou ter sido solucionado o caso da Sra. Zoraida, referente a denúncia na última plenária sobre atraso na entrega de exames. O atraso ocorreu devido a troca 
de laboratórios que anteriormente era atendido pela Labclin e atualmente a prestadora dos serviços é o laboratório Santa Casa. Questionou se a UBS já prestava aten-
dimento conforme a Lei Octogenária. O conselheiro Marcos alerta sobre uma denúncia que vem acontecendo frequentemente da abordagem de assinatura de jornal, a 
qual oferecem brinde sem custos ao idoso e depois pegam os dados de cartão de crédito e lanças desconto durante doze meses na fatura. Presidente Joaquim comenta 
sobre esta denúncia e informa que a abordagem vem ocorrendo na Leroy Merlin de Contagem, mas que ao ser abordado foi explicado ao final sobre os encargos 
mensais. O conselheiro Ildeu também confirmou a abordagem e que foi esclarecido ao final sobre a cobrança. Dando continuidade na pauta, Míriam relata sobre visita 
realizada na ILPI Cuidando Bem, junto com diretoria especial de Alta Complexidade, informando que o local é em uma área de sítio e que será feito relatório técnico 
e encaminhado a promotoria. Relata sobre as ILPIs Clandestinas que devem ser fiscalizadas pelo conselho para regulamentação. O conselheiro Cléber comenta sobre 
seu projeto que faz acompanhamento das instituições de ILPI, com objetivo de melhorar a capacidade de gestão das instituições. O presidente Joaquim relata sobre o 
fundo do Idoso que encontra-se ativo, porém, com dificuldades de liberação. O contador do conselho Sr. Hussein informa que está se inteirando das dificuldades de 
cada projeto referente a adequação ao novo Marco Regulatório, a qual exige maior transparência, procurando auxílio da promotoria para aplicabilidade do novo marco 
regulatório. O presidente Joaquim comenta que devido demora na liberação para execução do projeto, acaba perdendo credibilidade com as empresas que fornecem os
recursos. Solicita que as entidades que não estão adequadas ao marco regulatório devem procurar se
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adequar para evitar dificuldades futuramente. O contador do conselho Sr. Hussein, esclarece sobre a
comissão de seleção e reforça que as instituições devem estar cadastradas no conselho e que o novo
marco regulatório requer acompanhamento. O fluxo de avaliação dos projetos se dá através da comissão de seleção; celebração do convênio; acompanhamento da 
comissão de monitoramento e avaliação; e fechamento final. Ressalta que as empresas doadoras se cercam para saber se realmente
os projetos estão sendo executados. O conselheiro Cléber relata sobre a dificuldade no andamento do projeto devido a demora da nomeação dos participantes da 
comissão de seleção e do contador. Informa a necessidade imediata da reunião da comissão de seleção, para que possa auxiliar as instituições e acelerar o processo. O 
objetivo é o atendimento a política pública. Solicita também a discussão do tema de chamamento público. Míriam esclarece que os projetos ainda estão chegando para 
avaliação e adequação e que nos casos em que algum integrante da comissão de seleção for avaliar algum projeto em que possui participação, que o mesmo não pode 
participar da seleção do determinado projeto. O conselheiro Denilson solicita dar andamento no processo o quanto antes. O contador Sr. Hussein esclarece que o bene-
ficiário do projeto que estiver participando da comissão, tem que se declarar impedido na participação da comissão. Relata também que com o novo marco regulatório, 
poderá ser solicitado corpo técnico para auxiliar no projeto. O presidente Joaquim questiona ao contador sobre percentual a ser pago para empresas contratadas para 
captar recursos para o projeto e o contador esclarece que não possui percentual determinado. O presidente Joaquim da continuidade na plenária informando que os 
representantes do legislativo do conselho que não estão comparecento nas plenárias, apenas enviando justificativa de ausência frequentemente, solicita a Míriam que 
encaminhe ofício com solicitação de comparecimento dos conselheiros do legislativo ou substituição. O presidente Joaquim dando continuidade na pauta, abre plenária 
para os Informes. O conselheiro Célio informa que o ônibus itinerante do cartão ótimo estará na próxima semana no bairro Ressaca, das 09:00 às 17:00 hrs. Convidada 
Sra Nelci agradece o conselho pelo convite, informa fazer parte de outros conselhos e pede licença para fazer uma denúncia, solicitando apoio do conselho, a qual 
precisou ir ao Banco Mercantil do Eldorado, na agência João César e quando chegou possuía uma enorme fila para a pessoa idosa e ao questionar sobre o tamanho 
da fila foi encaminhada para uma outra fila menor. Quando chegou sua vez foi abordada por um funcionário do banco informando que ela não poderia efetuar saque 
no caixa, que deveria utilizar apenas a fila para a pessoa idosa. Não entendendo o motivo em não poder efetuar o saque, solicitou falar com o gerente do banco que a 
informou que teria que voltar no dia seguinte para realização do saque. Sra Nelci solicitou a fiscalização do Conselho devido violação contra pessoa idosa e aplicação 
da Lei. Relata que o artigo 96 do estatuto do idoso feriu seus direitos e que as empresas devem estar aptas a atender o público idoso. Convidado Ciro agradece convite 
e relata que o trabalho que o Conselho vem realizando é maravilhoso. Dá sugestão ao conselho em reavaliar o regimento interno para possíveis readequações para mi-
nimizar os processos burocráticos. O conselheiro Marcos informa que o regimento já foi encaminhado para reavaliação. O conselheiro Cléber informa que ainda possui 
vagas para inscrições dos idosos na Faculdade Aberta. Nada mais havendo a tratar, o presidente Joaquim declara encerrada a reunião, nesta cidade de Contagem, aos 
dez dias do mês de Agostos do ano de dois mil e dezessete, Marcos Wellerson – Secretário do COMIC.

Secretaria Municipal 
de Defesa Social

Processo Administrativo Disciplinar: 01/011/2017
Processado: A. P. B. matrícula 36.167-4

Contagem, 06 de fevereiro de 2018.

DESPACHO
Fica o ilustre procurador Wanderson Marquiori Gomes de Oliveira, OAB/MG 122.203 intimado para tomar ciência do despacho de fls. 690, dos autos do processo admi-
nistrativo disciplinar 01/011/2017.

Emerson da Silva
Presidente de Comissão Disciplinar

PROCESSO DISCIPLINAR Nº 01/012/2017
PROCESSADO: R.P.DA S. - Mat. 42.361-0

DESPACHO DE JULGAMENTO

Acolho o relatório final apresentado pela Comissão Disciplinar, para ABSOLVER o servidor R.P.DA.S., matrícula 42.361-0, Guarda Civil de Contagem, nos termos do 
art. 189 c/c 151 § 3º da Lei Complementar Municipal 215/2016,  por não ter restado configurada a violação dos deveres funcionais conforme capitulação da portaria 
inaugural do feito. 

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Oficie-se.
Contagem, 06 de fevereiro de 2018.
Alexandre Martins da Costa
Corregedor da Guarda Civil de Contagem

PUBLICAÇÃO INTIMAÇÃO DE DECISÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: 01/012/2017
Fica o ilustre Procurador Dr. JÚLIO CESAR MOREIRA DA CRUZ, OAB/MG nº 172.491, intimado da decisão proferida nos autos do processo disciplinar nº 01/012/2017, em 
tramitação na Corregedoria da Guarda Civil de Contagem, nos termos do art. 175, § 1º da Lei Complementar Municipal 215/2016, que trata do Estatuto da Guarda Civil 
de Contagem. 
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Contagem, 06 de janeiro de 2018.

Alexandre Martins da Costa
Corregedor da Guarda Civil de Contagem 

Transcon

Portaria TransCon nº. 001, de 05 de fevereiro de 2018.

Altera a Portaria 27 de 15 de maio de 2017, que designa membros para compor a Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Transporte - JARIT e para a Comis-
são Julgadora de Recursos de Infrações de Transporte – COJUR, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:
Art. 1º. O inciso II do art. 1º da Portaria TransCon  nº 27 de 15 de maio de 2017 passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 1º..................
II – Representantes do Órgão autuador:
a) .........................
b) Fernando Lacerda Cardoso - Membro Suplente; (NR)

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

Contagem, 05 de fevereiro de 2018.

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

RATIFICAÇÃO

DISPENSA Nº 004/2018
              PA Nº 004/2018

OBJETO: aquisição de Material de Higiene e Limpeza, conforme especificação descrita em Termo de Referência.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade: 11162.15.122.0001.2148 – 339030-00 – Fonte: 0157 e 1100.

DESPACHO:

Senhor Presidente,

A presente dispensa foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável, especialmente do disposto no art. 24, II da lei 8.666/93.

Desta forma, submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO podendo a presente despesa ser realizada com a empresa ATACADÃO 
MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.542.216/0001-11, no valor total de R$ 1.526,76 (um mil e quinhentos e vinte seis reais e setenta seis).

Kênia Janaina de Sousa M. Silveira
Diretora de Suprimentos e Licitações

DESPACHO:

RATIFICO o procedimento nos termos do art. 26, da Lei 8.666/93 e autorizo a despesa se realizada com a empresa ATACADÃO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA. Publique-se 
no prazo legal para produzir seus efeitos a partir desta data.

Contagem, 02 de fevereiro de 2018.
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Gustavo Gomes Peixoto
Presidente da TRANSCON

RATIFICAÇÃO

DISPENSA Nº 003/2018
              PA Nº 003/2018

OBJETO: Prestação serviços de Gestão de Tráfego, obtida através da utilização de soluções integradas de fiscalização e análise de tráfego, em vias urbanas do município 
de Contagem/MG, incluindo-se o fornecimento dos equipamentos, softwares e sistemas de informática, bem como todo suporte sistêmico necessário para o apoio 
ao processamento das imagens, ao protocolo, ao julgamento de defesas e dos recursos, sem fornecimento de pessoal. Conforme especificação descrita em Termo de 
Referência.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade: 11162.15.452.0005.2056 - Natureza de Despesa: 33.90.39.00 - Fonte: 0157. Cód. Red.: 1233

DESPACHO:
Senhor Presidente,

A presente dispensa foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável, especialmente do disposto no art. 24, IV da lei 
8.666/93.

Desta forma, submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO podendo a presente despesa ser realizada com a empresa CONSTRUTO-
RA CINZEL S/A, inscrita no CNPJ nº 19.733.914/0001-90, no valor total de R$ 1.258.800,00 (um milhão duzentos e cinquenta e oito mil e oitocentos reais).

Kênia Janaina de S. M. Silveira
Diretora de Suprimentos e Licitações

DESPACHO:

RATIFICO o procedimento nos termos do art. 26, da Lei 8.666/93 e autorizo a contratação da CONSTRUTORA CINZEL S/A. Publique-se no prazo legal para produzir seus 
efeitos a partir desta data.

Contagem, 01 de fevereiro de 2018.

Gustavo Gomes Peixoto
Presidente da TRANSCON

Câmara Municipal

Ata da  6ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Contagem do ano dois mil e dezessete . Aos vinte e dois  dias do mês de dezembro, realizou-se, neste Legis-
lativo, no Plenário “Vereador José Custódio”, a sexta reunião extraordinária com a presença de vinte vereadores. Havendo quórum regimental, o Presidente Vereador 
Daniel Flávio de Moura Carvalho solicitou que fosse registrada a presença de vereadores, quando se constatou a ausência do vereador Eliel Márcio do Carmo (Léo Mot-
ta).  Em seguida, o vereador Alexsander Chiodi da Silva  fez a leitura do Capítulo 1,  Versículos 46 a 56, narrado por São Lucas, da Bíblia Sagrada. Logo após, foi votada 
e aprovada, sem ressalva,  a ata da reunião anterior. Na sequência, foi executado o hino da cidade de Contagem.  Passando à discussão e votação de projetos, foram 
votadas e aprovadas, por unanimidade, em Segundo Turno, as Emendas de nºs 001, 002 de autoria do Poder Executivo,  e a Emenda nº 001, de autoria de vários vere-
adores, ao Projeto de Lei nº 018/2017/PE. Em seguida, foi votado e aprovado, em Segundo Turno e em Redação Final, o Projeto de Lei nº 018/2017, que “Dispõe sobre 
o Plano Plurianual do Município de Contagem para o período 2018 a 2021”, de autoria do Poder Executivo, com o acréscimo das Emendas de nºs 001 e 002, de autoria 
do Poder Executivo e da Emenda de nº 001, de autoria de vários vereadores. Foram ainda, votadas e aprovadas, por unanimidade, em Segundo Turno, as Emendas de 
Nºs 001, 002, 003, de autoria do Poder Executivo, e as Emendas de Nºs 001 a 077/2017, de autoria de vários vereadores ao Projeto de Lei Nº 019/2017, que “Estima 
as Receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Município de Contagem para o exercício de 2018”, de autoria do Poder Executivo. Na sequência, foi votado e 
aprovado, por unanimidade, em Segundo Turno e em Redação Final, o Projeto de Lei nº 019/2017, que “Estima as Receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do 
Município de Contagem para o exercício de 2018”, de autoria do Poder Executivo, com o acréscimo das Emendas de Nºs 001, 002, 003, de autoria do Poder Executivo, 
e das Emendas de Nºs 001 a 077/2017, de autoria de vários vereadores. Por fim, foi votado e aprovado, em Segundo Turno e em Redação Final, o Projeto de Lei nº 
024/2017, que “Desafeta e autoriza permuta de bens públicos e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo. No horário destinado ao Grande Expediente, o 
vereador Daniel (do Irineu) fez um balanço, relatando as suas ações e o seu tra balho desenvolvido neste ano. Enfatizou que apesar de esse ano ter sido muito turbulen-
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to, também teria sido um ano e muito aprendizado. Agradeceu os colegas parlamentares, os servidores desta Casa e, em especial, o Presidente Daniel pela compreen-
são e paciência.  Daniel (do Irineu) aproveitou para desejar a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. O que foi  corroborado pelos colegas parlamentares que, 
nos seus discursos, também deixaram mensagens natalinas a todos ali presentes. O presidente Daniel aproveitou para fazer um minucioso relato de todo o trabalho 
realizado neste seu primeiro ano como Presidente desta Casa, destacando as suas iniciativas que aproximaram os cidadãos de Contagem a esta Casa Legislativa. Apro-
veitou, ainda, para agradecer os colegas parlamentares, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Imprensa e aos servidores desta Casa, desejando a todos um Feliz Natal 
e um Feliz Ano Novo. Em seguida, em nome dos servidores desta Casa, o Procurador deste Legislativo, Dr. Silvério Cândido também desejou um feliz Natal a todos. Na 
oportunidade, esse Procurador solicitou ao vereador Pastor Itamar que finalizasse os trabalhos com uma oração, que também foi acompanhada de um Pai Nosso. Logo 
após, o vereador Wellington (ortopedista) convidou a todos para assistirem à solenidade de inauguração do Centro Traumatológico, que realizar-se-á no próximo dia 
27 de dezembro, às 9:00 horas no Hospital Municipal de Contagem. Por fim, o presidente Daniel parabenizou o 1º Secretário Vereador Capitão Fontes pelo prêmio de 
Meritocracia, uma vez que esse vereador não teria faltado a nenhuma reunião plenária durante este ano. Finalizando os trabalhos foi convocada a 1ª Reunião Ordinária, 
prevista para o dia 6 de fevereiro do ano de 2018,  às 9:00 horas, a fim de deliberarem sobre matérias constantes da pauta. Registrada a chamada final, persistiu a 
mesma do início. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião e, para constar, eu, Cláudio Santos Fontes, 1º Secretário, solicitei fosse lavrada 
a presente ata que, sendo lida, discutida e, se aprovada, será por mim e pelo Presidente, assinada. 

Retificação Publicação – DOC , Edição 4278 de 01 de Fevereiro de 2018, pagina 19
Onde se lê:
CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – Ratificação - Dispensa nº 001/2018, Processo nº 03/2018. Espécie: Dispensa de licitação com fundamento no art. 24, inc. II, da 
Lei nº 8.666/1993. Contratado: Laercio Souza Cardoso ME. Objeto: Confecção e fornecimento de cortinas em tecido voil para este legislativo municipal. Dotação orça-
mentária: nº 01.031.0058.2062.38.90.99 – outros serviços de terceiros PJ. Valor: R$ 7.947,86. Ratificado em 31/01/2018 pelo Vereador Daniel Flávio de Moura Carvalho 
– Presidente.
Leia se: 

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – Ratificação - Dispensa nº 001/2018, processo nº 03/2018. Espécie: Dispensa de licitação com fundamento no art. 24, inc. II, da 
Lei nº 8.666/1993. Contratado: Laercio Souza Cardoso ME. Objeto: Contratação de empresa para confecção e fornecimento de cortinas em tecido voil para este legisla-
tivo municipal. Dotação orçamentária: nº 01.031.0058.2062.33.90.39 – outros serviços de terceiros PJ. Valor: R$ 7.947,86 (sete mil e novecentos e quarenta e sete reais 
e oitenta e seis centavos). Ratificado em 31/01/2018 pelo Vereador Daniel Flávio de Moura Carvalho – Presidente.

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – Extrato de Contrato - Inexigibilidade nº 001/2018, processo nº 09/2018. Espécie: Inexigibilidade de licitação com fundamento no 
art. 25, da Lei nº 8.666/1993. Contratado: Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretária de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais -SECCRI. Objeto: Pres-
tação de serviços de publicação de atos oficiais no Diário Oficial - Minas Gerais para este legislativo municipal. Dotação orçamentária: nº 01.031.0058.2062.33.90.39 
– outros serviços de terceiros PJ. Valor: R$ 3.543,60 (três mil e quinhentos e quarenta e três reais e sessenta centavos).  Vigência: 12 meses. Assinado em 31/01/2018. 
Vereador Daniel Flávio de Moura Carvalho – Presidente.

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – Extrato de Contrato - Dispensa nº 002/2018, processo nº 04/2018. Espécie: Dispensa de licitação com fundamento no art. 24, 
inc. II, da Lei nº 8.666/1993. Contratado: Laercio Souza Cardoso ME. Objeto: Contratação de empresa para limpeza completa do Plenário deste legislativo municipal. 
Dotação orçamentária: nº 01.031.0058.2062.33.90.39 – outros serviços de terceiros PJ. Valor: R$ 7.472,00 (sete mil e quatrocentos e setenta e dois reais). Vigência 90 
(noventa) dias. Assinado em 01/02/2018 . Vereador Daniel Flávio de Moura Carvalho – Presidente.
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