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PREFEITURA MUNICIPAL  DE CONTAGEM

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA  DOS DIREITOS DA PESSOA COM

DEFICIÊNCIA - CMDPD

EDITAL Nº 001/2018 – CMDPD

DISPÕE  SOBRE  O  PROCESSO  ELEITORAL  DOS
REPRESENTANTES  DA  SOCIEDADE  CIVIL  PARA  O
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMDPD.

1 - Das Disposições Iniciais

1.1 - O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CMDPD,
no uso de suas atribuições determinadas pela Lei municipal n° 4.716, de 09 de janeiro de
2015 e, CONSIDERANDO  instaurar o pleito eleitoral, da gestão 2018/2021, torna público,
os procedimentos para o processo de eleição dos conselheiros da sociedade civil  do
CMDPD.

1.2 - Este Regimento contém normas destinadas a regulamentar e disciplinar a eleição
dos conselheiros da sociedade civil  do Conselho Municipal  de Defesa dos Direitos da
Pessoa com Deficiência - CMDPD, em conformidade com o que dispõe a Lei n.º 4.716, de
09 de janeiro de 2015.

2 - Da Comissão Eleitoral

2.1 - A eleição  dos  representantes  da  sociedade  civil  para  o  Conselho  Municipal  de
Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMDPD, é coordenada por Comissão
Eleitoral,  composta  por  05  (cinco)  membros  designados  na  109ª  reunião  plenária  do
Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMDPD, do dia
13 de dezembro de 2017.

2.2 - São membros da Comissão Eleitoral, por ordem alfabética:

I – Anderson Elias da Silva;
II – Antônio Augusto de Souza Loures;
III – Célio Pereira Soares;
IV – Flávio José Silva de Almeida;
V – Marcelo Lino da Silva.

2.3 –   A Comissão do Processo Eleitoral de conselheiros da sociedade civil do CMDPD
tem como presidente, o Sr. Marcelo Lino da Silva.

2.4  -  Os  membros da comissão eleitoral  são impedidos de participarem do pleito  de
representação da sociedade civil.

2.5 – Compete a Comissão Eleitoral: coordenar, organizar, registrar e viabilizar a eleição
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dos conselheiros da sociedade civil, bem como as demais atribuições estabelecidas na
Resolução 001/2018 do CMDPD, de 11 de janeiro de 2018.

2.6 – Cabe à Comissão Eleitoral, dar ciência dos termos deste  Regimento Eleitoral ao
Ministério  Público, às  entidades  habilitadas  e  demais  interessados  a  participar  das
eleições, a partir da publicação deste edital, no Diário Oficial de Contagem – DOC. 

3 - Da Composição do CMDPD

3.1 - Eleger-se-ão 10 (dez) representantes da sociedade civil, titulares e seus respectivos
suplentes, sendo:

a) 1 (um) de entidades que atuam junto às pessoas com deficiência múltipla;
b) 1 (um) de entidades que atuam junto às pessoas com deficiência auditiva;
c) 1 (um) de entidades que atuam junto às pessoas com deficiência visual;
d) 1 (um) de entidades que atuam junto às pessoas com deficiência física;
e) 1(um) de entidades que atuam junto às pessoas com deficiência intelectual;
f) 1 (um) de entidades prestadoras de serviços na área de habilitação e reabilitação de 
pessoas com deficiência;
g) 1 (um) de profissionais especializados na habilitação e reabilitação de pessoas com 
deficiência;
h) 1 (um) dos operadores de transporte coletivo do município de Contagem;
i) 1 (um) de instituições ou empresas interessadas na questão da pessoa com deficiência;
j) 1 (um) de usuário da política pública da pessoa com deficiência.

3.2 – Entende-se por representantes de entidades, instituições, sindicatos ou empresas
que participam em qualquer segmento da sociedade civil:

I - membros de suas diretorias, funcionários ou associados devidamente autorizados a
responderem pelas mesmas; doravante denominados, neste edital,  de “representantes
legítimos” ou “membros legítimos”.

3.3 – Entende-se por  entidades prestadoras de serviços  de habilitação e  reabilitação
aquelas que, simultaneamente:

I – sejam de direito privado com ou sem fins lucrativos;
II  –  atuem  na  prestação  de  serviços  de  habilitação  e  reabilitação  da  pessoa  com
deficiência.

3.4 – Entende-se por profissionais especializados na habilitação e reabilitação de pessoas
com deficiência, aqueles que, concomitantemente: 

I - sejam membros legítimos das diretorias de sindicatos, associações ou conselhos de
trabalhadores, com atuação no município de Contagem;
II -  atuem nas áreas da Saúde, Assistência Social, Trabalho e Geração de Renda ou
Educação.
 
3.5 – Entende-se por operadores de transporte coletivo do município de Contagem:

I - membros legítimos de Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo concessionárias
do serviço público de Contagem; bem como, Sindicatos de Trabalhadores em Empresas
de Transportes de Passageiros Urbanos que atuem no município.
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3.6 – Entende-se por usuário da política pública da pessoa com deficiência:

I – pessoa com deficiência, identificada de acordo com a legislação atual e residente no
município;
II – representante legal de pessoa com deficiência, nos casos exigidos por lei;
III – membro legítimo de associação ou coletivo de usuários com deficiência, atuante em
Contagem.  

4 - Do caráter de atuação dos Conselheiros.

4.1  – Conforme  o  artigo  9º  da  Lei  4.716,  de  9  de  janeiro  de  2015,  a  atuação  dos
conselheiros titulares e suplentes é considerada de interesse público relevante e não será
remunerada.

4.2 -  O conselheiro a serviço ou em representação determinada pelo Conselho Municipal
de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência terá o ressarcimento de despesas,
adiantamentos ou pagamentos de diárias, nos termos da legislação municipal.

5 - Do Registro de Inscrições para o processo eleitoral da sociedade civil.

5.1 –  Obedecido ao disposto no item 3,  deste edital, é obrigatória a inscrição prévia do
interessado em participar do processo eleitoral, seja na condição de eleitor ou candidato.

5.2 – O registro de inscrições para o processo eleitoral da sociedade civil do Conselho
Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, realiza-se no endereço do
CMDPD: Av. José Faria da Rocha, 1.016, 4º andar – Eldorado - Contagem, no horário de
9h às 16:30 horas, no período de 26 março a 12 de abril de 2018.

5.3 – É exigida idade mínima de 18 anos para o registro de inscrição.

5.4  – É aceito somente um registro de inscrição por usuário, mesmo para aqueles que
possuam mais de um representante legal.

5.5  – No ato de Registro de Inscrição os solicitantes devem identificar:

I – A condição de eleitor e/ou candidato;
II – O segmento no qual participará no processo eleitoral.  

Parágrafo único - É permitida a orientação aos candidatos no intuito de mobilizarem-se
em prol de novas inscrições em apoio as suas candidaturas.

6 - Da documentação para inscrição

6.1  – No ato do registro de inscrição serão exigidos, conforme os segmentos específicos,
original e cópia dos seguintes documentos:

SEGMENTO DOCUMENTOS

Entidades que  atuam junto  as
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pessoas  com  deficiência
múltipla

1 - Declaração da entidade contendo:

I) ser  o  portador  representante  legítimo  da
diretoria;

II) nome e documento de identidade do portador;
III) endereço da entidade ou empresa.

2  –  Documento  de  identidade  contendo  foto  do
portador.

Entidades que  atuam junto  as
pessoas  com  deficiência
auditiva

Entidades que  atuam junto  as
pessoas com deficiência visual

Entidades que  atuam junto  as
pessoas com deficiência física

Entidades que  atuam junto  as
pessoas  com  deficiência
intelectual

Entidades  prestadoras  de
serviços na área da habilitação
e reabilitação das pessoas com
deficiência.

Profissionais especializados na
habilitação  e  reabilitação  da
pessoa com deficiência.

1 - Declaração do sindicato contendo:

I) ser  o  portador  representante  legítimo  do
sindicato.
II) nome e documento de identidade do portador

2  –   documento  de  identidade  contendo  foto  do
portador.

Operadores  do  transporte
coletivo

1 - Declaração do sindicato contendo:

I - ser o portador representante legítimo da diretoria de
sindicato de empresas concessionárias da TRANSCON
ou  de  sindicato  de  trabalhadores  em  empresas  de
transportes  de  Passageiros  Urbano  atuante  no
município. 
II - nome e documento de identidade do portador

2  –   documento  de  identidade  contendo  foto  do
portador.

Instituições ou empresas 
interessadas na questão da 
pessoa com deficiência;

1 - Declaração da instituição contendo:

I - comprovação de ser o portador representante legítimo
da diretoria;
II - nome e documento de identidade do portador;
III - endereço da instituição.
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2 – Documento de identidade com foto do portador.

Usuários  das  pessoas  com
deficiência 

1  -  Carteira  de  Identidade  do  usuário  ou  de  seu
representante legal se for o caso;

2  -  Comprovante  de  endereço  do  usuário  ou
representante legal.

6.2 – O CMDPD, quando solicitado, fornecerá modelo de declaração para a empresa,
sindicatos, instituições, entidades e outros.

7 - Do Processo Eleitoral
        

7.1  – O processo de escolha dos conselheiros do CMDPD compreende as seguintes
etapas:

a) Inscrições;
b) Assembleia Geral;
c) Assembleias Setorizadas; 
d) Nomeação e posse.

7.2 – Cada entidade, instituição, sindicato, empresa, operador de transporte e usuário,
obrigatoriamente,  participa  do  processo  de  eleição  dos  conselheiros  em somente  um
segmento que compõe o CMDPD.
 
7.3 – Entidades que atuam em mais de um segmento devem optar por um deles, para
participar do processo de eleição dos conselheiros, no ato de inscrição.

7.4 –  O segmento que possuir apenas uma entidade, empresa, sindicato ou instituição
inscrita, a mesma elegerá 1 (um) conselheiro titular e 1(um) suplente. 

7.5  – No ato de inscrição, identificar-se-á para a entidade, sindicato, empresa, operador
de transporte e usuário à assembleia da qual participará para as eleições.

7.6 – No  processo  de  eleição  dos  representantes  da  sociedade  civil,  inexistindo
candidatos das entidades enumeradas nas alíneas de “a” a “g”, do item 3.1, deste edital, a
respectiva vaga de conselheiro será assumida por representante de usuário de que trata a
alínea  “j”,  deste  mesmo  item,  observada  a  deficiência  correspondente  ao  segmento
substituído.

7.7 – A Assembleia de Usuários indicará o tipo de deficiência quando inexistir candidatos
nos  segmentos  das  entidades  prestadoras  de  serviços  na  área  de  habilitação  e
reabilitação (alínea “f”,  do item 3.1) e de profissionais especializados na habilitação e
reabilitação de pessoas com deficiência (alínea “g”, do item 3.1). 

7.8 – As Assembleias são autônomas para determinarem a forma de votação: voto aberto,
secreto ou outra.

7.9 – Quando da eleição dos conselheiros, a maior idade do candidato é o primeiro critério
de desempate, exceto no segmento dos profissionais de habilitação e reabilitação.
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7.10 – Os critérios de desempate da eleição no segmento dos profissionais de habilitação
e reabilitação são, por ordem:

I – entidade sindical com sede ou escritório no município de contagem;
II – o candidato com maior idade.

7.11  –  É  prerrogativa  das  Assembleias,  por  decisão  da  maioria  simples,  permitir  a
participação de novos candidatos, além dos declarados no ato de inscrição.

Parágrafo único - Requer candidatura, nas Assembleias, aquele previamente inscrito no
processo eleitoral. 

7.12 – Os participantes das Assembleias  comparecerão ao local munidos de documentos
de identificação.

8 - Do Calendário Eleitoral

8.1  – O calendário do processo eleitoral é o que segue:

CALENDÁRIO DO PROCESSO ElEITORAL DOS CONSELHEIROS DA SOCIEDADE CIVIL
DO CMDPD.

ETAPA SEGMENTO DATA LOCAL

Inscrições

CMDPD
Av. José Faria da
Rocha, 1.016 – 4º

andar – Bairro
Eldorado

Todos os segmentos
26 de março a 12 de

abril.
9h às 16h30.

 
Divulgação da Lista
de Inscrito

 
Todos os segmentos  16

 de abril.
A partir das 13h.

CMDPD
Av. José Faria da
Rocha, 1.016 – 4º

andar – Bairro
Eldorado

Recursos / Lista de
Divulgação. Todos os segmentos

17 a 21
de abril

CMDPD
Av. José Faria da
Rocha, 1.016 – 4º

andar – Bairro
Eldorado

Divulgação  do
resultado  do
recurso

Todos os segmentos  23
de abril

CMDPD
Av. José Faria da
Rocha, 1.016 – 4º

andar – Bairro
Eldorado

Assembleia Geral

* entidades que atuam junto
às pessoas com deficiência
múltipla,  auditiva,  visual, 24 Secretaria de Direitos
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física  e  intelectual,
entidades  prestadoras  de
serviços  na  área  de
habilitação e reabilitação de
pessoas  com  deficiência  e
operadores  de  transporte
coletivo  do  município  de
Contagem.

de abril
14 h

Humanos e Cidadania -
SDHC

Av. José Faria da
Rocha , 1016, 2º

andar

Assembleia
Setorizada I

Profissionais  especializados
na habilitação e reabilitação
de pessoas com deficiência

25
de abril

14h.

SDHC
Av. José Faria da

Rocha, 1016, 2º  andar

Assembleia
Setorizada II

Instituições  ou  empresas
interessadas na questão da
pessoa com deficiência

 26
de abril

14h.

Auditório da Prefeitura
de  Contagem – Praça
Tancredo Neves, 200 –

Bairro Camilo Alves.

Assembleia
Setorizada III

Usuários da política pública
da pessoa com deficiência.

 27
de abril

14h

Auditório da Prefeitura
de  Contagem -  Praça
Tancredo Neves, 200 –

Bairro Camilo Alves.
Resultado da

Eleição
 De todos os segmentos  3

maio
a partir das 14h

CMDPD
Av. José Faria da
Rocha, 1.016 – 4º

andar – Bairro
Eldorado

Recurso Todos os segmentos
4 a 8
maio

a partir das 14h

CMDPD
Av. José Faria da
Rocha, 1.016 – 4º

andar – Bairro
Eldorado

Divulgação do
resultado do

recurso

Todos os segmentos 9  de maio
a partir das 14h

CMDPD
Av. José Faria da
Rocha, 1.016 – 4º

andar – Bairro
Eldorado

Resultado Final das
Eleições

Todos os segmentos 11 de maio
a partir das 14h

CMDPD
Av. José Faria da
Rocha, 1.016 – 4º

andar – Bairro
Eldorado

Nomeação e Posse Conselheiros  eleitos  e
indicados  pelos  poderes
públicos.

23
de maio

Auditório  da  Prefeitura
de  Contagem  -  Praça
Tancredo Neves, 200 –
Bairro Camilo Alves.

9 -   Do mandato 
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9.1  – O mandato de conselheiro será de 3 (três) anos, permitindo-se uma recondução.

9.2 – O mandato pertence à:

I  –  instituição,  entidade,  empresa  ou  sindicato,  quando  seu  representante  for  eleito
conselheiro;
II – pessoa eleita, quando não representante de instituição juridicamente constituída ou
coletivo de pais.  

10 - Da Assembleia Geral

10.1 – Participam  da  Assembleia  Geral  os  representantes  legítimos  dos  seguintes
segmentos:

a) – Entidades que atuam junto às pessoas com deficiência múltipla;
b) - Entidades que atuam junto às pessoas com deficiência auditiva;
c) - Entidades que atuam junto às pessoas com deficiência visual;
d) - Entidades que atuam junto às pessoas com deficiência física;
e) - Entidades que atuam junto às pessoas com deficiência intelectual;
f) - Entidades prestadoras de serviços na área de habilitação e reabilitação de pessoas
com deficiência;
g) – Operadores de transporte coletivo do município de Contagem.

10.2 – Cada entidade far-se-á representar por 1 (um) membro legítimo de sua diretoria.

10.3 – Compete a Assembleia Geral:

I – ser instância máxima de deliberação dos encaminhamentos do processo de escolha
dos conselheiros para o CMDPD, respeitados os preceitos contidos nesse edital;
II – esclarecer dúvidas de qualquer ordem;
III – Deliberar sobre casos omissos ou excepcionais.

10.4  – A  Assembleia Geral, inicialmente, reunir-se-á com a presença dos representantes,
conforme disposto no item 10.1 desse edital.  No segundo momento, será dividida em
assembleias setorizadas, quando ocorrerá a eleição de 1(um) conselheiro titular e 1(um)
suplente, em cada segmento.

10.5 – Excluídos os Operadores de Transporte coletivo, excepcionalmente, verificada a
inexistência ou desequilíbrio do número de entidades inscritas em um dos segmentos que
integram  a  Assembleia  Geral,  por  maioria  simples  de  sua  plenária,  poderá  se  ter  a
autorização para a transferência setorial, desde que a entidade atuem com a deficiência
pertinente.

11 - Da Assembleia Setorial de Instituições ou Empresas Interessadas na Questão
da Pessoa com Deficiência.

11.1  – Participam representantes legítimos de Instituições, com ou sem fins lucrativo, ou
empresas privadas,  estabelecidas em Contagem, interessadas na questão da pessoa
com deficiência.
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11.2  – Compete  à  Assembleia  Setorial  de  instituições  ou  empresa  interessadas  na
questão da pessoa com deficiência:

I – ser instância máxima de deliberação dos encaminhamentos do processo de eleição
dos conselheiros, deste segmento, para o CMDPD, respeitados os contidos nesse edital;
II – esclarecer dúvidas de qualquer ordem;
III – escolher 1 (um) conselheiro titular e 1 (um) suplente para o segmento.

11.3  – A  instituição,  aqui  referida,  ou  empresa  privada  participa  com  um  único
representante.

12 - Da Assembleia Setorial de Profissionais Especializados na Habilitação e
Reabilitação de Pessoas com Deficiência.

12.1  – Participam representantes legítimos de sindicatos e/ou conselhos profissionais de
trabalhadores na área de habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência, do setor
privado ou público, atuantes no município, conforme item 3.4, deste edital.

12.2 – Compete a Assembleia Setorial de profissionais de habilitação e reabilitação de
pessoas com deficiência:

I – ser instância máxima de deliberação dos encaminhamentos do processo de escolha
dos conselheiros, deste segmento, para o CMDPD, respeitados os contidos nesse edital;
II – esclarecer dúvidas de qualquer ordem;
III – escolher 1 (um) conselheiro titular e 1 (um) suplente para o segmento.

12.3  –  O  sindicato,  Conselho  ou  Associação  Profissional  participa  com  um  único
representante.

13 - Da Assembleia Setorial de Usuários da Política Pública da Pessoa com
Deficiência.

13.1  – Participam usuários da política pública definidos, no item 3.6, deste edital.

13.2 – Compete a Assembleia Setorial  de usuários da política pública da pessoa com
deficiência:

I – ser instância máxima de deliberação dos encaminhamentos do processo de eleição
dos conselheiros, deste segmento, para o CMDPD, respeitados os contidos nesse edital;
II – esclarecer dúvidas de qualquer ordem;
III – escolher 1 (um) conselheiro titular e 1 (um) suplente para o segmento.
IV – escolher conselheiros titulares e suplentes dos segmentos indicados nos itens 7.6. e
7.7, deste edital.

14  - Dos recursos

14.1 – Os prazos, execuções e resultados de recursos são os constantes no Calendário
Eleitoral, item 8, deste edital, e serão afixados na Sede do CMDPD.

14.2 – O CMDPD emitirá formulário próprio para solicitação de recursos. 
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15 - Da Nomeação e Posse

15.1 – A nomeação e a posse dos conselheiros do CMDPD dar-se-ão no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data de eleição dos representantes da sociedade civil.

15.2  – A entidade  proclamada  eleita  (titular  e/ou  suplente)  apresentará  declaração,
assinada por seu representante legal, indicando o nome de seu conselheiro no CMDPD,
em até 10 (dias) corridos, após a assembleia de eleição.

15.3 -  Após eleitos, os usuários (titulares e suplentes) preencherão ficha fornecida pela
comissão organizadora.

15.4 – Os  representantes  dos  poderes  executivo  e  legislativo  serão  nomeados  e
empossados em conjunto aos eleitos da sociedade civil.

16 - Das Disposições Finais.

16.1  – A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SDHC auxiliará no que
for necessário, a viabilidade do processo eleitoral dos conselheiros da sociedade civil do
CMDPD.

16.2 – Na vigência do mandato 2018/2021 do CMDPD, caso haja alteração na Lei nº
4.716/2015 e acréscimo de novos usuários à composição do conselho, convocar-se-ão os
usuários  listados mais votados na sequência.

16.3  – Os  casos  omissos  e/ou  excepcionais,  não  previstos  neste  edital,  são  de
competência da Comissão Eleitoral.

16.4  – Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 21 de fevereiro de 2018.

Maurício Alves Peçanha
Presidente do CMDPD.
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Controladoria 
Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Extrato da Portaria CGM/COR Nº 016, de 20 de Fevereiro de 2018, da Corregedoria Geral.

Instauração de Processo Administrativo Disciplinar.

Processada: E. M. G., MATRÍCULA Nº 164009, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADA NA FAMUC.

Comissão Processante: Presidente e Relator Bel. Samuel Miranda Júnior.
Membros: Marcelo Aguiar.
Yasmine Luciane Maia Bernardes.

Controladoria Geral do Município, Contagem, aos 20 de Fevereiro de 2018.
S.M.J

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Extrato da Portaria nº 018, de 22 de fevereiro de 2018, da Corregedoria Geral.
Prorroga o prazo para o término do Processo Administrativo Disciplinar 02/038/2017 a partir de 20/02/2018. 
Processado(a): J.A.F., matrícula nº. 1169315, AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES. 
Controladoria Geral do Município, Contagem, aos 22 de fevereiro de 2018.
Weber Dias Oliveira – Controlador Geral do Município

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Portaria COR/CGM – Nº 015, de 20 de fevereiro de 2018.

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

CONSIDERANDO:

I – A instauração do Processo Administrativo Disciplinar 02/067/2016, através da Portaria Nº 200 de 20 de outubro de 2016, para apuração de irregularidades suposta-
mente cometidas pela servidora LEDA LETÍCIA DUARTE BASTOS, matrícula n° 139098, Auxiliar em Enfermagem;

II – O Relatório Final da Comissão Disciplinar;

RESOLVE:

Art. 1º – Determinar no PAD 02/067/2016, a SUSPENSÃO de 05(cinco) dias da servidora LEDA LETÍCIA DUARTE BASTOS, matrícula n° 139098, Auxiliar em Enfermagem, 
com fundamento legal no art. 123, II c/c Art. 126, todos da Lei Municipal 2.160/90.

Art. 2º – Determinar que a suspensão aplicada, seja convertida em multa na base de 50% (cinquenta por cento) do dia de remuneração, ficando o servidor obrigado a 
permanecer no serviço, nos termos do art. 126, parágrafo segundo, todos da Lei 2160/90.

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de fevereiro de 2018.
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WEBER DIAS OLIVEIRA
Controlador Geral do Município

Portaria COR/CGM nº 019, de 22 de fevereiro de 2018

Altera Comissões Processantes da Corregedoria Geral de Contagem

O Controlador Geral do Município, no uso e suas atribuições legais; nos termos dos artigos 138 e seguintes da Lei Municipal nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990; art. 
20 da Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013; ainda, súmula 473 do STF.

Considerando:

As mudanças ocorridas no quadro de servidores lotados na Corregedoria Geral de Contagem.

Resolve:

I – Alterar os membros das Comissões Processantes e outrora constituídas para a apuração dos ilícitos funcionais relacionado ao Procedimento Administrativo Discipli-
nar nº 02/035/2016, ficando a referida comissão integrada pelos seguintes membros:

Camila Garcia Ramos;
Samuel Miranda Júnior;
Mayta Ferreira Machado.

II  –  Fica designada para a função de presidente e Relatora do Processo Administrativo Disciplinar referenciado a servidora Camila Garcia Ramos.

III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRA-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de fevereiro de 2018 

WEBER DIAS OLIVEIRA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Portaria COR/CGM nº 017, de 22 de fevereiro de 2018

Altera Comissões Processantes e da Corregedoria Geral de Contagem

O Controlador Geral do Município, no uso e suas atribuições legais; nos termos dos artigos 138 e seguintes da Lei Municipal nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990; art. 
20 da Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013; ainda, súmula 473 do STF.

Considerando:

As mudanças ocorridas no quadro de servidores lotados na Corregedoria Geral de Contagem.

Resolve:

I – Alterar os membros da Comissão Processante outrora constituída para a apuração dos ilícitos funcionais relacionados ao Procedimento Administrativo Disciplinar 
02/028/2017, ficando a referida comissão integrada pelos seguintes membros:

Marcelo Aguiar
Yasmine Luciane Maria Bernardes;
Mayta Ferreira Machado.

II  –  Fica designado para a função de presidente e Relator do Processo Disciplinar referenciado o servidor Marcelo Aguiar.

III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRA-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de fevereiro de 2018 

WEBER DIAS OLIVEIRA
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CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Secretaria Municipal 
de Administração

CONCORRÊNCIA NÚMERO 007/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 111/2017 ATA DE JULGAMENTO PROPOSTA TÉCNICA
Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de fevereiro de 2.018 (dois mil e dezoito), às 08h00min, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria SEAD 
número 004, de 08/05/2017 com a finalidade de proceder o julgamento do conteúdo dos envelopes número 02, contendo as propostas técnicas das licitantes partici-
pantes da licitação referente à Concorrência Pública Nº 007/2017, destinada à contratação de empresa de engenharia, pelo regime de empreitada por preços unitários, 
para consultoria especializada em engenharia e arquitetura, com a finalidade de prestação de serviços de levantamentos, diagnósticos, estudos de concepção e viabi-
lidade, estudos ambientais, licenciamentos, anteprojetos, projetos básicos, projetos executivos, aprovações e orçamentos de obras de edificações e infraestrutura e as-
sessoria técnica, para o Município de Contagem/MG. A Comissão Permanente de Licitações encaminhou o Processo à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
– SEMOBS com a finalidade da respectiva análise das propostas pela Comissão Especial para julgamento das propostas técnicas, devidamente designada pela PORTARIA 
SEMOBS número 006/2017, de 01 de agosto de 2017, composta pelos servidores Núbia Rezende Câmara Marques, Engenheira Civil, matricula PMC número 1449245, 
CREA/MG número 72.285/D; Leonardo Lopes da Silva, Engenheiro Civil, matricula PMC número 449245, CREA/MG número 130771/D e Firmino Sávio Vasconcellos de 
Souza, Engenheiro Civil, matricula PMC número 1496766, CREA/MG número 30908/D. A Comissão Especial para Julgamento das Propostas Técnicas concernentes ao 
certame assim se manifesta com referência as Notas Técnicas das Propostas (NPT) em Relatório circunstanciado apenso ao Processo e disponível para todas as licitantes, 
devidamente referendado pela Comissão Permanente de Licitações:

LICITANTE NOTA TÉCNICA DA PROPOSTA (NPT)

CONSÓRCIO FORMADO PELAS EMPRESA HORIZONTES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA. E URBE CONSULTORIA E PROJETOS 
LTDA. 67,50

CONSÓRCIO STRAFER – STRATA / FERNANDES, FORMADO PELAS EMPRESAS STRATA E FERNANDES 82,90

CONSÓRCIO ENGESOLO – TECTRAN, CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS ENGESOLO ENGENHARIA E TECTRAN LTDA 97,10

CONE PP CONSULTORIA LTDA 63,30

CONSÓRCIO FORMADO PELAS EMPRESAS CONCREMAT ENGENHARIA E COBRAPE – COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS. 90,20

CONSÓRCIO ENECON – EPC - ETHOS 85,80

Abre-se o prazo recursal previsto em Lei. Nada mais havendo a registrar, lavra-se a presente ata que segue assinada por todos.
Jáder Luis Sales Júnior
Comissão Permanente de Licitações
Arcione Felix Capucho
Comissão Permanente de Licitações
Maria Marta de Oliveira Soares
Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura do Município de Contagem, através da Equipe de Pregão, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitações, conforme abaixo:

PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 001/2018 – PROCESSO Nº 021/2018 – REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIA-
LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, INCLUÍNDO SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS E CAIXAS D’ÁGUA, DEDETIZAÇÃO, 
DESRATIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, SERVIÇOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS DE VÍDEO MONITORAMENTO,
NOVA DATA: 07/03/2018 - CREDENCIAMENTO: de 09h00min às 09h15min. 
Edital disponível no site: www.contagem.mg.gov.br/licitacao , informações telefone: 31 3352.5135. Contagem, 23/02/2018. Equipe de Pregões.

RERRATIFICAÇÃO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Contagem, 26 de Fevereiro de 2018.

MODALIDADE: PREGÃO ELTRÔNICO N° 111/2017
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
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OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDIMENTO AO PROJETO “EDUCA ONLINE” DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONTAGEM.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1121.12.361.0024.2211 – 339039-05 - 0101

A presente Licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável especialmente o disposto nas Leis 10.520/02, 123/06 e 
8.666/93 e suas alterações.

Houve recurso, e o Pregoeiro adjudicou o objeto do Pregão à licitante vencedora. Submetemos o presente procedimento à deliberação de V.Sa., solicitando a homolo-
gação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame, a empresa abaixo relacionada:

EMPRESA VENCEDORA LOTE VALOR TOTAL

INFOSHOT SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA. - EPP – CNPJ Nº 09.505.945/0001-30 01 R$ 3.727.886,16

PREÇO TOTAL =====================> R$ 3.727.886,16

Totalizando o valor da licitação em R$ 3.727.886,16 (Três milhões, setecentos e vinte sete mil, oitocentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos)

Jáder Luís Sales Júnior
Pregoeiro

DESPACHO:

Adjudicado o objeto desta à licitante vencedora INFOSHOT SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA. - EPP – CNPJ Nº 09.505.945/0001-30 no valor de R$ 3.727.886,16 (Três 
milhões, setecentos e vinte sete mil, oitocentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos), modalidade Pregão Eletrônico nº 111/2017, homologo a licitação para 
respectiva contratação.

Contagem, 26 de Fevereiro de 2018.

Hugo Otávio Costa Vilaça
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 003/2018 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 005/2018

Aos 26 (vinte e seis) dias de fevereiro de 2018, às 09h00min, reuniu-se a Equipe de Pregão, designada pela Portaria SEAD número 011, de 24/10/2018, com intuito de 
analisar e julgar a Impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico número 003/2018, Processo Administrativo número 005/2018, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PAR 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PROJETADO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E DE INSTALAÇÃO, nos termos da solicitação da Secre-
taria Municipal de Educação, apresentada pela Empresa COMERCIAL INOVA LTDA. - EPP

O presente procedimento licitatório, conforme previsão do Edital, em seu preâmbulo, tem como fundamentos legais a Lei número 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações subsequentes.

O item 4.7 e subsequentes do edital em comento tratam do assunto:

4.7 - Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer pessoa, através do site www.licitacoes-e.com.br , ou através do e-mail cpl.contagem@
contagem.mg.gov.br ou pessoalmente, na sala da comissão permanente de licitações, a partir da publicação do aviso do edital até 02 (dois) dias úteis antes da data 
fixada para abertura das propostas, dirigidas ao Pregoeiro, que deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
4.8 – A Prefeitura do Município de Contagem não aceitará impugnação realizada por outra forma que não as estabelecidas no item anterior.
4.9 – A decisão do Pregoeiro poderá ser enviada ao impugnante via fac-símile e disponibilizada no site www.licitacoes-e.com.br 
4.10 – Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não serão consideradas para reclamações futuras ou de forma a desobrigar a sua 
entrega.

A peça impugnatória apresentada traz como impugnante a empresa COMERCIAL INOVA LTDA. - EPP

Diante disso, a peça apresentada será considerada como ato impugnatório oriundo de LICITANTE, enquadrando-se no que preceitua o § 2º, do artigo 41, da Lei número 
8.666/93, que prevê o prazo de 02 (dois) dias úteis anteriormente à sessão, o que, verifica-se ter sido atendido, vez que o documento foi enviado por e-mail no dia 
21/02/2018, portanto, antes do segundo dia útil anterior à sessão prevista inicialmente para o certame, qual seja 28/02/2018.

Portanto, a impugnações será recebida, sendo considerada TEMPESTIVA.

A empresa COMERCIAL INOVA LTDA EPP apresentou impugnação aos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 03/2018, cujo objeto é a Contratação de empresa para 
Aquisição de Mobiliários, conforme as especificações e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

A impugnação da empresa mencionada foi realizada nos termos da lei, observou a tempestividade e a motivação, razão pela qual foi conhecida por este Pregoeiro.
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A autora da impugnação sustenta que o edital em tela apresenta laudos demasiadamente específicos e irrelevantes ao cumprimento do contrato, e por suas razões, re-
quereu, no mérito, a exclusão da exigência do Laudo Técnico de corrosão por névoa salina e Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada com mínimo de 1100 
horas, emitido por laboratório de controle de qualidade.

Inicialmente, esclarecemos que os bens pleiteados pela Prefeitura Municipal de Contagem/MG, conforme especificado no Edital nº 03/2018 e seus anexos são de móveis 
comuns e padronizados no mercado e, por mais que sejam fabricados em qualquer unidade da Federação, são móveis que empresas representantes comerciais e que 
atendam as exigências mínimas de qualificação técnica e jurídica dispostas no edital, dispõem em seus mostruários e/ou estoques.

A exigência dos laudos previstos no Edital de licitação foi precedida de pesquisa realizada junto aos fornecedores existentes no mercado - os quais indicaram atender 
aos requisitos, informando possuírem os laudos solicitados – bem como junto às Normas Técnicas da ABNT.

Quanto aos laudos questionados na impugnação aqui rebatida, gostaríamos de informar ao questionante que são ensaios comparativos muito importantes na área de 
corrosão de estruturas metálicas.

Para execução dos testes é necessária uma câmara (Câmara de Névoa Salina - CNS e Câmara de Umidade Saturada) a qual simulam um ambiente marinho sever, com 
concentração de sal e temperatura controlados, no caso da névoa salina, e  uma atmosfera úmida e quente controlada para simular ambientes com umidade relativa 
altíssima, no segundo teste.

Importante frisar que os testes de corrosão não servem apenas para garantir a durabilidade de produtos em cidades beira-mar, mas para garantir a qualidade do pro-
duto em seu uso e manutenção, atestando que os componentes metálicos não sejam facilmente enferrujados quando em contato com água e produtos de limpeza, por 
exemplo, que possuem alto índice de corrosão em suas composições.

“Na realidade, há tantas especificações em uso hoje em dia que exigem que o produto exiba um número específico de “horas até falha” no ensaio por névoa salina, que 
qualquer alteração no ensaio ou sua eliminação é improvável. Claramente, qualquer pressão para eliminá-lo precisaria que arquitetos, escritores de especificações, etc., 
aceitassem um ensaio(s) de corrosão acelerado(s) alternativo(s). Em suma, o desempenho perante corrosão de diferentes produtos tem sido comparado utilizando este 
ensaio por tanto tempo que seria difícil os pesquisadores atuais não terem os resultados do ensaio por névoa salina quando eles apresentassem dados de desempenho 
de um novo produto a um usuário final em potencial. É assim que o ensaio e seus dados são comumente aceitos pela comunidade de usuários finais. Além disso, o en-
saio por névoa salina, embora severo, é um bom teste de peneira, pois os resultados podem ser gerados de maneira adequada e “concorrentes ruins” já possam talvez 
ser eliminados antecipadamente em um processo de avaliação.
(...)
O ensaio de névoa salina pode não mostrar conclusivamente que a qualidade do produto é aceitável, mas se o desempenho neste ensaio é abaixo do padrão, o desem-
penho externo também pode ser diminuído. Neste caso, uma falta de controle de qualidade apropriado pode ser apontada.”

Ressaltamos que os laudos sobre as estruturas metálicas solicitados visam comprovar características de qualidade, resistência e durabilidade do mobiliário a ser adquiri-
do, bem como de segurança aos usuários.

A exigência dos laudos quantificada naquele determinado número de horas de testes foi amplamente e previamente pesquisada no mercado do segmento e garante, 
consequentemente, a melhor alocação dos recursos públicos a fim de evitar custos com manutenção, inclusive após a vigência da garantia, bem como custos com 
aquisições constantes de novos mobiliários.

Desse modo, a exigência dos laudos previstos no Edital de licitação é condição necessária para assegurar a aquisição de componentes que atendam a Prefeitura Munici-
pal de Contagem/MG no tocante a qualidade, resistência e durabilidade, garantindo a segurança dos servidores deste órgão.

Diante de todo o exposto, a Equipe de Pregão da Prefeitura de Contagem, ao analisar as peças impugnatórias, verificou que não assiste razão à IMPUGNANTE, decidin-
do NEGAR PROVIMENTO da impugnação apresentada, mantendo as condições do edital mantendo assim, a data de abertura do Pregão Eletrônico 003/2018, para as 
09:00 horas do dia 28/02/2018, conforme agendado anteriormente.

Jáder Luís Sales Júnior
Pregoeiro

Arcione Félix Capucho
Equipe de Apoio

Luiz Adolfo Belém
Equipe de Apoio

DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR:

Recebo a Impugnação interposta pela Empresa COMERCIAL INOVA LTDA. - EPP, eis que é tempestiva, para no mérito NEGAR PROVIMENTO, tendo em vista que a decisão 
do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio foi embasada na estrita observância da legislação pertinente.

Posto isso, RATIFICO a decisão do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, e mantendo a abertura do Pregão Eletrônico número 003/2018 – PA número 005/2018, para a data 
de 28/02/2018.

Contagem, 26 de Fevereiro de 2018.

Igor Oliveira Marques
Secretário Adjunto de Administração
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Contagem, 23 de fevereiro de 2018.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 094/2017
TIPO: MENOR PREÇO

 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL E FILMADORA FULL HD -PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1023.13.392.0014.2159
NATUREZA DA DESPESA:  449052-17
FONTE DO RECURSO: 3200

A presente Licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável especialmente o disposto nas Leis 10.520/02, 123/06 e 
8.666/93 e suas alterações.

Não houve recurso, e a Pregoeira adjudicou o objeto do Pregão à licitante vencedora. Submetemos o presente procedimento à deliberação de V.Sa., solicitando a homo-
logação do resultado do julgamento que reconhece como vencedor do certame, a empresa abaixo relacionada:

EMPRESA VENCEDORA ITEM VALOR TOTAL

INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA
CNPJ 07.055.987/0001-90 01 R$ 1.318,09

IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMÁTICA BRASIL LTDA
CNPJ 20.793.262/0001-68 02 R$ 2.990,00

PREÇO TOTAL =====================> R$ 4.308,09  

Totalizando o valor da licitação em R$ 4.308,09 (quatro mil, trezentos e oito reais e nove centavos)

Danielle Venâncio Magalhães
Pregoeira

DESPACHO:

Adjudicado o objeto desta às licitantes INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA - CNPJ 07.055.987/0001-90 e IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMÁTICA BRASIL LTDA -  CNPJ 
20.793.262/0001-68 , totalizando o valor de  R$ 4.308,09 (quatro mil, trezentos e oito reais e nove centavos) , modalidade Pregão Eletrônico nº 094/2017, homologo a 
licitação para respectiva contratação.

Contagem, 23 de fevereiro de 2018.

Hugo Otávio Costa Vilaça
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Contagem, 23 de fevereiro de 2018.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 131/2017
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO E MICROFONE PROFISSIONAL SEM FIO DUPLO- PARA SER USADO PELO TEATRO DA CASA AZUL E PELA 
FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1023. 13.122.0001.2155  
NATUREZA DA DESPESA:  449052-17
FONTE DO RECURSO: 1100 

A presente Licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável especialmente o disposto nas Leis 10.520/02, 123/06 e 
8.666/93 e suas alterações.

Não houve recurso, e a Pregoeira adjudicou o objeto do Pregão à licitante vencedora. Submetemos o presente procedimento à deliberação de V.Sa., solicitando a homo-
logação do resultado do julgamento que reconhece como vencedor do certame, a empresa abaixo relacionada:

EMPRESA VENCEDORA ITEM VALOR TOTAL
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ISALTEC – COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA
CNPJ 01.682.745/0001-40 01 R$ 627,00

ISALTEC – COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA
CNPJ 01.682.745/0001-40 02 R$ 492,99

FRUSTRADO 03 -

PREÇO TOTAL =====================> R$ 1.119,99  

Totalizando o valor da licitação em R$ 1.119,99 (mil cento e dezenove reais e noventa e nove centavos)

Danielle Venâncio Magalhães
Pregoeira

DESPACHO:

Adjudicado o objeto desta à licitante ISALTEC – COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA - CNPJ 01.682.745/0001-40  totalizando o valor R$ 1.119,99 (mil 
cento e dezenove reais e noventa e nove centavos, modalidade Pregão Eletrônico nº 131/2017, homologo a licitação para respectiva contratação.

Contagem, 23 de fevereiro de 2018.

Hugo Otávio Costa Vilaça
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 22/02/2018

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE CESSÃO DE SERVIDOR ENTRE MUNICÍPIO DE CONTAGEM E A DELEGACIA REGIONAL DE 
POLICIA CIVIL DE CONTAGEM.
OBJETO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE CELEBRARAM, EM 31 DE JULHO DE 2017, NOS TERMOS PRESVISTOS EM SUA 
CLÁUSULA QUINTA.
VIGÊNCIA: ATÉ 31/12/2018
ASSINADO: 23/01/2018

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE CESSÃO DE ESTAGIÁRIOS ENTRE MUNICÍPIO DE CONTAGEM E A DELEGACIA REGIONAL 
DE POLICIA CIVIL DE CONTAGEM.
OBJETO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE CELEBRARAM, EM 12 DE DEZEMBRO DE 2017, NOS TERMOS PRESVISTOS EM SUA 
CLÁUSULA QUINTA.
VIGÊNCIA: ATÉ 31/12/2018
ASSINADO: 23/01/2018

3. EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE ENTRE MUNICÍPIO DE CONTAGEM E A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM.
OBJETO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE CELEBRARAM, EM 31 DE JULHO DE 2017, NOS TERMOS PRESVISTOS EM SUA 
CLÁUSULA QUINTA.
VIGÊNCIA: ATÉ 31/12/2018
ASSINADO: 23/01/2018

4. EXTRATO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 163/2015  PA. 137/2016 – ADESÃO. 003/2015 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
CONTRATADA: TELBRAX LTDA
OBJETO: ADEQUAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2018 E A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO.
VALOR  DO TERMO:   R$ 119.400,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1091.04.126.0060.2071 - 33.90.39 – 33 FONTE 0100 (RED.405)
 ASSINADO: 09/02/2018
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.940
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a del-
egação de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; RETIFICA no Ato Administrativo nº 3.806, datado de 17 de junho de 1996, o nome da 
servidora, nomeada para o cargo de provimento em efetivo de Auxiliar de Serviços I, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] ELIANA DE LOURDES PEREIRA AMARAL [...]”.
Leia-se: “[...] ELIANA DE LOURDES PEREIRA [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 23 de fevereiro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.941
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a delega-
ção de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; RETIFICA o Ato Administrativo nº 20.075, datado de 03 de julho de 2017, no tocante ao 
período de disponibilidade do servidor JOSE MARTINS DA SILVA MATOS, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] pelo período de 1º(primeiro) de junho de 2017 à 31 de dezembro de 2017 [...]”.
Leia-se: “[...] pelo período de 1º(primeiro) de julho de 2017 à 31 de dezembro de 2017 [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 23 de fevereiro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.943
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 19837/2017-
01A; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Mu-
nicípio, à servidora ELZENI MARIA INACIO PEREIRA, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Escolares, Nível I, Grau “A”, matrícula nº. 21363586, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 15 de março de 2018 a 14 de abril de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 23 de fevereiro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.944
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 18128/2017-
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 CLAUDIA APARECIDA A ORSINE DE ARAUJO, titular do cargo de provimento efetivo de Profissional de Saúde de Nível Superior II, Nível VII, Grau 
“I”, matrícula nº. 1098787, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 1º(primeiro) de março de 2018 a 31 de março de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 23 de fevereiro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.945
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 18813/2017-
01A; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Mu-
nicípio, ao servidor ROBERTO ANDRADE DE ALMEIDA, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Técnico em Saúde, Nível III, Grau “M”, matrícula nº. 1153397, 
lotado na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 de março de 2018 a 11 de abril de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 23 de fevereiro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.946
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 18101/2017-
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 ELIANE DE FATIMA FERREIRA LARA, titular do cargo de provimento efetivo de Técnico em Saúde II, Nível V, Grau “N”, matrícula nº. 1107751, 
lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 1º(primeiro) de março de 2018 a 31 de março de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 23 de fevereiro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.947
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 32369/2017-
02A; RESOLVE:
Art.1º Conceder 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 ANA MIKAELLA FERREIRA GONÇALVES DE CARVALHO, titular do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo, Nível IV, Padrão “P2”, 
matrícula nº. 1433764, lotada na Secretaria Municipal de Fazenda, pelo período de 1º(primeiro) de março de 2018 a 31 de março de 2018.
Art.2º SUSPENDER nos termos do Artigo 4º do Decreto 465/2015 pelo período de 1º(primeiro) de março de 2018 a 31 de março de 2018 a designação para exercer 
Função Especial de Apoio Operacional, Referência FE-1, CFE-8, a servidora citada no Artigo 1º deste Ato Administrativo.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 23 de fevereiro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.948
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; con-
siderando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, em especial, o disposto no Artigo 14 da Lei Complementar nº 062, de 12 de 
maio de 2009; e, nos termos dos despachos exarados no Processo nº 2017-0281/PreviCon; CONCEDE o ABONO DE PERMANÊNCIA, previsto no §1º, inciso III, aliena “a", 
do Artigo 40 (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003),  à Servidora ANA MARIA LEANDRO COELHO, titular do cargo efetivo de Professor de Edu-
cação Básica PEB1-II, Nível XIIIA, Padrão “P8”, matrícula nº 1091839, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 07 de agosto de 2017 até, no máximo, 
completar as exigências para a aposentadoria compulsória contidas no §1º, inciso II, do Artigo 40, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 23 de fevereiro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.949
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, em especial, o disposto no Artigo 14 da Lei Complementar nº 062, de 12 de maio 
de 2009; e, nos termos dos despachos exarados no Processo nº 2017-0088/PreviCon; CONCEDE o ABONO DE PERMANÊNCIA, previsto no §1º, inciso III, aliena “a", do 
Artigo 40 (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003),  à Servidora ANA MARIA LEANDRO COELHO, titular do cargo efetivo de Pedagogo PED1, Nível XIIIA, 
Padrão “P11”, apostilada no cargo de Diretor de Escola Municipal, Nível VI, matrícula nº 1054445, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 12 de abril 
de 2017 até, no máximo, completar as exigências para a aposentadoria compulsória contidas no §1º, inciso II, do Artigo 40, da Constituição da República Federativa do 
Brasil.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 23 de fevereiro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.950
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, em especial, o disposto no Artigo 14 da Lei Complementar nº 062, de 12 de maio 
de 2009; e, nos termos dos despachos exarados no Processo nº 2017-0241/PreviCon; CONCEDE o ABONO DE PERMANÊNCIA, previsto no §1º, inciso III, aliena “a", do 
Artigo 40 (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003),  ao Servidor OSMAR RAMOS SILVA, titular do cargo efetivo de Professor de Educação Básica PEB2, 
Nível XIIIA, Padrão “P4”, matrícula nº 1165522, lotado na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 24 de abril de 2017 até, no máximo, completar as exigências 
para a aposentadoria compulsória contidas no §1º, inciso II, do Artigo 40, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 23 de fevereiro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.952
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; 
RESOLVE:
Art.1º EXONERAR, do cargo de provimento em comissão de Gerente de Licitação de Obras, Nível III, CPC-195, o servidor VANDERNILSON EUSTAQUIO DE ARAUJO, lotado 
na Secretaria Municipal de Administração, a partir de 26 de fevereiro de 2018; devendo o servidor apresentar ao Departamento de Gestão de Pessoas Declaração de 
Bem com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apre-
sentada a referida declaração.
Art.2º NOMEAR, para o cargo de provimento em comissão de Gerente de Licitação de Obras, Nível III, CPC-195, o servidor MARCO ANTONIO REZENDE DINIZ, lotado na 
Secretaria Municipal de Administração, a partir de 26 de fevereiro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de fevereiro de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.953
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar nº 148, de 28 de agosto de 2013, que altera a estrutura 
organizacional da Fundação de Ensino de Contagem; combinado com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; RESOLVE:
Art.1º EXONERAR do cargo de provimento em comissão de Diretor de Projetos e Parcerias, Nível VI, CPC-16, lotado na Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, enti-
dade que compõe a Administração Indireta de Contagem, o Servidor ALAN BARBOSA FERREIRA, a partir de 26 de fevereiro de 2018.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Diretor de Projetos e Parcerias, Nível VI, CPC-16, lotado na Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, 
entidade que compõe a Administração Indireta de Contagem, o Servidor VANDERNILSON EUSTAQUIO DE ARAUJO, a partir de 26 de fevereiro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de fevereiro de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.954
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; 
RESOLVE:
Art.1º EXONERAR, dos respectivos cargos de provimento em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Defesa Social, a partir 
de 26 de fevereiro de 2018; devendo os servidores apresentar ao Departamento de Gestão de Pessoas Declaração de Bem com data atualizada, conforme preconiza o 
Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declaração.

  SERVIDOR CARGO NÍVEL CPC

LORENA DA SILVA JUSTINO Gerente de Apoio Técnico III 243

RAIZZA IMPELLIZIERI SANTOS Gerente de Proteção Patrimonial III 246

WANDER SACRAMENTO VEIGAS Gerente de Proteção Escolar III 247
Art.2º NOMERAR, para os respectivos cargos de provimento em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Defesa Social, a partir 
de 26 de fevereiro de 2018.

  SERVIDOR CARGO NÍVEL CPC

LORENA DA SILVA JUSTINO Gerente de Proteção Patrimonial III 246

RAIZZA IMPELLIZIERI SANTOS Gerente de Apoio Técnico III 243
Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de fevereiro de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.955
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar nº 197, de 22 de dezembro de 2015; considerando, ainda, 
o Decreto nº. 641, de 05 de fevereiro de 2016, que dispõe sobre a Organização da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC; combinado 
com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; RESOLVE:
Art.1º EXONERAR, do cargo de provimento em comissão de Assistente III, Nível III, CPC-10, a servidora IARA PEREIRA DOS SANTOS BELO, lotada na Fundação de As-
sistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, a partir de 26 de fevereiro de 2018.
Art.2º NOMEAR para os respectivos cargos de provimento em comissão, os Servidores abaixo relacionados, lotados na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de 
Contagem – FAMUC, conforme abaixo descrito, a partir de 26 de fevereiro de 2018.

SERVIDOR CARGO NÍVEL CPC

FLAVIA APARECIDA FAULSTICH SILVA
Chefe de Divisão de Prevenção, Diagnóstico e As-
sistência Ambulatorial V 24

HELBERT ROCHA ANDRADE Assistente III III 10
Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de fevereiro de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.956
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto no Artigo 32, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; e o dis-
posto na Lei Complementar nº 150, de 28 de agosto de 2013; combinado com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990;
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Art.1º EXONERAR do cargo de provimento em comissão de Diretor Geral do Departamento de Operações, Nível IV, CPC-13, o servidor JOAO CARLOS RODRIGUES ALVES 
BARBOSA, lotada no Instituto de Planejamento Urbano do Município de Contagem – IPUCON, retroagindo seus efeitos à de 04 de novembro de 2018. 
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Diretor Geral do Departamento de Operações, Nível IV, CPC-13, o servidor JOAO CARLOS RODRIGUES 
ALVES BARBOSA, lotada no Instituto de Planejamento Urbano do Município de Contagem – IPUCON, a partir de 19 de fevereiro de 2018. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de fevereiro de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.957
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; DESIGNA, para o exercício da 
Função de Confiança de Coordenador de Educação Profissional, Referência FC-5, CFC-5, o servidor GERALDO MANGEL PEREIRA, lotado na Fundação de Ensino de Con-
tagem - FUNEC, a partir de 26 de fevereiro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de fevereiro de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.958
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; DISPENSA, a pedido, da designação 
para o exercício da Função de Confiança Vice-Diretor da Escola Municipal “Domingos Diniz Moreira – Anexo Mariângela Bonfim Frederico”, Referência FC-3, CFC-27, a 
servidora RUHTRA REGIANE RIOS, matrícula 01288446, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 15 de fevereiro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de fevereiro de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.959
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, o disposto no artigo 1º, Lei Complementar nº 170, de 30 de junho de 2014, 
devidamente regulamentada pelo Decreto nº 414, de 07 de novembro de 2014; REVOGA autorização para receber Gratificação de Dedicação Exclusiva do Magistério 
– GDEM, para atuarem nos Programas Mais Educação / Educação Integral, AEE – Atendimento Educacional Especializado e Gestão Pedagógica, nos termos do paragrafo 
único do Artigo 1º da Lei Complementar nº 170, de 25 de junho de 2014, a servidora abaixo relacionada, conforme descrito:

SERVIDOR (A) MATRÍCULA A PARTIR DE:

MONICA FRANCISCO DE ANDRADE KONZEM 01453919 01/02/2018
Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de fevereiro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Defesa Social

PORTARIA SEDSCON N.º 04, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Designar para acompanhar as atividades operacionais da Gerência de Proteção Escolar da Guarda Civil de Contagem o servidor abaixo relacionado.
I- Arlindo Junio Pereira De Almeida, Matrícula 36.1844, Guarda Civil, ocupante da função gratificada de Supervisor, (FC-4).
Parágrafo único: O servidor designado no inciso I está subordinado administrativa e operacionalmente ao Comando da Guarda Civil.
Art. 2º Compete ao servidor designado fiscalizar a frequência e o controle da folha de ponto de todos os Guardas Civis lotados na Proteção Escolar da Guarda Civil de 
Contagem bem como redigir comunicações disciplinares de que trata a Lei Complementar Municipal n.º 215/2016 e o Decreto Municipal n.º1628/2011, referentes aos 
atos dos Guardas Civis lotados na Gerência de Proteção Escolar.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Contagem, 20 de fevereiro de 2018.



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

Contagem, 26 de fevereiro de 2018 Página 22 de 48 Diário Oficial de Contagem - Edição 4292

DÉCIO CAMARGOS DE AGUIAR JÚNIOR
Secretário Municipal de Defesa Social

Secretaria Municipal 
de Educação

PORTARIA SEDUC Nº 04, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2018

Instaura Sindicância para apuração de responsabilidade de licitante na inexecução de obrigações assumidas no Contrato Administrativo nº 143/2016, designa membros 
para compor a Comissão de Sindicância e dá outras providências.
 

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013 e pelo 
Decreto nº 29, de 18 de março de 2013,

CONSIDERANDO que o licitante não cumpriu integralmente as obrigações assumidas no Contrato Administrativo nº 143/2016, deixando de entregar parte dos equipa-
mentos adquiridos pela Secretaria Municipal de Educação;

CONSIDERANDO que o licitante foi NOTIFICADO pela Secretaria Municipal de Educação a tempo e modo;

CONSIDERANDO que o licitante, embora legalmente notificado para cumprir as obrigações dentro do prazo que lhe foi assinalado, conforme documento de fls. 405/406 
juntado ao processo licitação que deu origem ao Contrato Administrativo nº 143/2016, quedou-se inerte;

CONSIDERANDO que o licitante teve conhecimento integral e antecipado das obrigações contratuais antes de assinar o Contrato Administrativo nº 143/2016;

CONSIDERANDO que as diretrizes insculpidas na Lei de Licitações e Contratos Públicos nº 8.666/1993 preveem a aplicação de diversas penalidades ao licitante que 
descumpre as obrigações assumidas em contrato;

CONSIDERANDO, ainda, “que é de competência da autoridade superior da pasta que firmou a relação contratual de fornecimento de bens com o inadimplente a apura-
ção de responsabilidade na inexecução parcial ou total de obrigações assumidas pelo contratado” nos termos do Decreto nº 1838/2012, conforme observação contida 
do OFÍCIO CGM Nº 505/2017 oriundo Controladoria Geral do Município,

RESOLVE:

Art. 1º Instaurar a presente sindicância, para apuração das circunstâncias e eventuais irregularidades e responsabilidades que deram causa à inexecução das obrigações 
assumidas pelo Licitante no Contrato Administrativo nº 143/2016

Art. 2º Nomear a Comissão de Apuração que será composta pelos seguintes servidores, sob a Presidência do primeiro indicado:
- Ângelo Perucci, Matrícula 01493767;
- Mércia Souza Correa Silva, Matrícula 01279447;
- Magda Aparecida Silva Batinga, Matrícula 01457060.

Parágrafo único – A Comissão será secretariada pelo servidor José Wanderlei de Moraes, Matrícula nº 01205605.

Art. 3º A Comissão terá prazo de 60 (sessenta) dias para concluir os trabalhos e entregar o processo com o relatório final, que será, posteriormente, encaminhado à 
Controladoria Geral do Município.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e publique-se.

Secretaria Municipal de Educação, em Contagem, aos 26 de fevereiro de 2018.

Joaquim Antônio Gonçalves
Secretário Municipal de Educação
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Secretaria Municipal 
de Fazenda

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Junta de Recursos Fiscais

ATA DE REUNIÃO

Aos 07 (sete) dias do mês de fevereiro de 2018 (dois mil e dezoito) às 13:30 (treze horas e trinta minutos), no prédio da Secretaria Municipal Adjunta da Receita, 
situado à av. Cardeal Eugênio Pacelli, 1887 – Cidade Industrial, instalou-se a sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrativa, 
Segunda Câmara, sob a Presidência do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, em substituição, e secretariada pela Sra. Juliana Meireles Puddo, com as presenças dos 
seguintes membros componentes da Câmara: Sr. Emerson Gonçalves de Oliveira, Sr. Marco Túlio Marchesini e Sr. César Augusto de Barros. Após leitura e aprovação da 
Ata da última reunião, entrou em pauta o processo Nº 05952/2017-02A – NEUZA ALVES GOMES, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de impro-
cedência do pedido de restituição de ITBI – Imposto de Transmissão de Bens Imóveis incidente sobre o imóvel de índice cadastral nº 04.312.0195.001, com relatório 
do Sr. Emerson Gonçalves de Oliveira, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância e conceder o direito a restituição. 
Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 
20426/2017-02A – AGROINDUSTRIAL SERRA MORENA LTDA., recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de cancelamento 
da TFA - Taxa de Fiscalização de Anuncio do exercício de 2017, instalada no imóvel de propriedade do requerente, que mede 132m², com relatório do Sr. Emerson 
Gonçalves de Oliveira, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância para alterar o lançamento. Colocado em votação, 
o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 02.B.00677/2014 – DIAS 
E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de procedência parcial do pedido de cancelamento das exigências de 
ISSQN e Multas contidas no TNF nº 22.291, série “B”, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza. Colocado em votação, o vogal Sr. Emerson Gonçalves de 
Oliveira, pediu vistas do processo para analisar melhor a questão, sendo-lhe feita a carga dos autos. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 02.B.00382/2013 – ETS 
ENGENHARIA, TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de cancelamento das exigências de 
ISSQN - Retenção e Multas contidas no TNF nº 23.153, série “B”, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza. Colocado em votação, o vogal Sr. Emerson 
Gonçalves de Oliveira, pediu vistas do processo para analisar melhor a questão, sendo-lhe feita a carga dos autos. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e 
lavrou-se a presente Ata, que segue assinada por seu Presidente, por sua Secretária Titular e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento da Junta de 
Recursos Fiscais.Contagem, 07 de fevereiro de 2018.PARTICIPANTES DA SESSÃO-LEONARDO AMORIM CARLOS DE SOUZA-PRESIDENTE-JULIANA MEIRELES PUDDO- SE-
CRETÁRIA- MARCO TÚLIO MARCHESINI-              EMERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA- CÉSAR AUGUSTO DE BARROS

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Junta de Recursos Fiscais

ATA DE REUNIÃO

Aos 08 (oito) de fevereiro de 2018 (dois mil e dezoito) às 13h30min (treze horas e trinta minutos), no prédio da Secretaria Municipal Adjunta da Receita, situado à Av. 
Cardeal Eugênio Pacelli, 1887 – Cidade Industrial instalou-se a sessão de julgamento da 1ª Câmara da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrativa, 
sob a Presidência do Sr. José Carlos Carlini Pereira e secretariada pela Srtª. Juliana Meireles Puddo, com as presenças dos seguintes membros componentes da Câmara: 
Sr. Adriano Cardoso, Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura e Srtª. Kênia Dutra de Campos. Abrindo a sessão foi feita a leitura e aprovada a Ata da última reunião. A seguir 
entrou em pauta para julgamento o processo Nº 02.B.00018/2014 – URB TOPO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, recurso voluntário, com relatório do Sr. Adriano 
Cardoso. Que conheceu do recurso e votou pela procedência parcial do pedido, reformando a decisão proferida em 1ª instância no sentido de desconstituir as exigên-
cias de ISSQN para o período de março/2008 a dezembro/2008, em virtude da decadência. Devem ser mantidas as demais exigências contidas no TNF nº 23.678-“série 
B” de 18/12/2013. Colocado em votação o voto do Relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. A seguir entrou em  pauta o 
processo Nº 02.B.00718/2014 – D’ MARCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, recurso voluntário, com relatório do Sr. Adriano Cardoso, que conheceu do recurso e votou 
pela improcedência do pedido, mantendo a decisão proferida em primeira instância, e com ela todas as demais exigências consignadas no TNF nº 24079, “série B” de 
28/11/2014. Colocado em votação o voto do Relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime.  A seguir retornou à pauta, após 
pedido de vista da  Srtª. Kênia Dutra de Campos o processo Nº 02.B.00035/2014 – ITAÚ UNIBANCO – reexame necessário, com relatório do Sr. Adriano Cardoso que 
votou pela reforma parcial da decisão de 1ª instância para considerar os pagamentos referentes às guias nºs 300.209.953/2010 e 300.209.597/2010 como ISSQN sobre 
os serviços prestados, devendo ser retificado o crédito tributário referente ao mês de abril/2010. Em voto em separado, a Srtª. Kênia Dutra de Campos votou também 
pela reforma parcial da decisão de 1ª instância e com ela a determinação de retirar os nomes dos sócios do rol de coobrigados do polo passivo da obrigação tributária, 
retificando as exigências de ISSQN para o período de janeiro/2009 a dezembro/2012, devendo ser as bases de cálculos levantadas pelo fisco nos autos substituídas 
pelos valores decorrentes das diferenças entre os valores das colunas “crédito” e “débitos” do quadro 2 do voto em 1ª instância, de reduzir a multa de revalidação do 
percentual de 75% para 30%. Determinou ainda a desconstituição do crédito referente ao período de 01 de maio de 2008 a 23 de janeiro de 2009 em virtude da deca-
dência, nos termos do art. 150, § 4º, do CTMC, devendo ser mantidas as demais exigências contidas no TNF nº 20.840, “série B”, de 27/12/2013. Colocado em votação 
seu voto em separado foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão parcial por três votos a um, ficando vencido o relator. A seguir entrou em 
pauta o processo Nº 02.B.00531/2013  – ITAÚ UNIBANCO S/A, recurso voluntário, com relatório da Srtª. Kênia Dutra de Campos, que conheceu do recurso e votou pela 
Procedência parcial do pedido, reformando parcialmente a decisão proferida em primeira instância. Devem ser retirados os nomes dos sócios do rol de coobrigados 
do polo passivo da obrigação tributária. Deve ser excluída a exigência do ISSQN do período de 01 de setembro a 22 de outubro de 2008 em virtude da decadência. 
Devem ser mantidas as demais exigências contidas no TNF nº 23.373- “série B” de 30/09/2013. Colocado em votação o voto da Relatora foi acompanhado pelos demais 
componentes da Câmara, em decisão unânime. A seguir entrou em pauta o processo Nº 2016120112245520 – JT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, recurso 
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voluntário, com relatório do Sr. José Carlos Carlini Pereira, que não conheceu do recurso por ser intempestivo, mantendo a decisão de 1ª instância, e com ela os lança-
mentos de ITBI exigido da empresa JT Empreendimentos e Participações Ltda, referente ao imóvel situado na Rua Alemanha, 403, bairro Glória, lote B004, quadra 14, 
índice cadastral nº 02.270.0085.001. Colocado em votação o voto do Relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. A seguir 
entrou em pauta o processo Nº 15562/2017-02A – CAMPESTRE YUCCA CLUBE, recurso voluntário, com relatório do Sr. José Carlos Carlini Pereira, que não conheceu 
do Recurso Voluntário apresentado e confirmou a decisão de improcedência do pedido em Primeira Instância por intempestividade, tanto no pedido inicial quanto 
em grau recursal,  e com ela mantendo os lançamentos de IPTU/taxas para o exercício 2017 para os imóveis de índices cadastrais nº 103240605001, 103240605002, 
103240605003 e 103240605004 de propriedade do requerente Campestre Yucca Clube. O Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura, por questão de foro íntimo, por ter sido 
da diretoria do clube, se absteve de participar deste julgamento. Colocado em votação o voto do Relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em 
decisão unânime. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada por seu Presidente, por sua Secretária e pelos de-
mais membros presentes nesta sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais.Contagem, 08 de fevereiro de 2018.PARTICIPANTES DA SESSÃO-JOSÉ CARLOS CARLINI 
PEREIRA- PRESIDENTE-JULIANA MEIRELES PUDDO- SECRETÁRIA- KÊNIA DUTRA DE CAMPOS-ADRIANO CARDOSO- MÁRIO LÚCIO GONÇALVES DE MOURA

Município de Contagem
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ATA DE REUNIÃO

Aos 15 (quinze) de fevereiro de 2018 (dois mil e dezoito) às 13h30min (treze horas e trinta minutos), no prédio da Secretaria Municipal Adjunta da Receita, situado à 
Av. Cardeal Eugênio Pacelli, 1887 – Cidade Industrial instalou-se a sessão de julgamento da 1ª Câmara da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrativa, 
sob a Presidência do Sr. José Carlos Carlini Pereira e secretariada pela Srtª. Juliana Meireles Puddo, com as presenças dos seguintes membros componentes da Câmara: 
Sr. Adriano Cardoso, Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura e Srtª. Kênia Dutra de Campos. Abrindo a sessão foi feita a leitura e aprovada a Ata da última reunião. A 
seguir retornou a pauta, após pedido de vista do Sr. Adriano Cardoso o processo Nº 02.B.00432/2012 – RÁPIDO 900 DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, recurso 
de ofício, com relatório do Sr. José Carlos Carlini Pereira, que manteve a decisão parcial de primeira instância, confirmando os decotes já determinados e manten-
do os demais lançamentos de ISSQN. Em voto em separado, o Sr. Adriano Cardoso, reformou a decisão de 1ª instância, no sentido de excluir o ISSQN - Retenção na 
fonte ( itens 11.02 e 17.05) referente às notas fiscais de serviços prestados por terceiro de nº 1494 (10/11), 987 e 1600 (11/11) e 1102 (12/11), face a comprovação 
de pagamento. Devendo ser mantida a decisão de 1ª instância no sentido de excluir o ISSQN – Retenção na Fonte ( itens 11.02 e 17.05) referente as notas fiscais de 
serviços prestados por terceiro de nº381, 514, 574 e 626, face a comprovação de pagamento; desconstituir as exigências relativas ao ISSQN – Retenção na Fonte ( item 
16.01) relativas aos exercícios de 2007, 2008, os meses de fevereiro, abril, maio, julho, setembro e novembro de 2009, aos exercícios de 2010, 2011 e 2012; manter os 
valores estimados relativos ao ISSQN – Retenção na Fonte ( item 16.01), relativos aos meses de janeiro, março, junho, agosto, outubro e dezembro de 2009. Colocado 
em votação seu voto em separado foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão parcial por três votos a um, ficando vencido o relator. A seguir 
entrou em  pauta o processo Nº 02.B.00118/2014 – TECSO DO BRASIL LTDA, com relatório do Sr. Adriano Cardoso. Colocado em votação o Sr.  Mário  Lúcio  Gonçalves 
de  Moura  pediu  vista aos autos para melhor análise. A seguir entrou em pauta o processo Nº 02.B.00617/2013 – HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO – recurso 
de ofício, com relatório do Sr. Mário  Lúcio  Gonçalves de  Moura,  que manteve a decisão de 1ª instância, na qual deferiu o pedido de restituição do ITBI referente a 
guia de recolhimento nº 3613/2013, decorrente da não consolidação da propriedade, nos termos do art. 39, inciso I do CTMC. Colocado em votação o voto do Relator 
foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. A seguir entrou em pauta o processo Nº 02.B.00040/2014  – BANCO SANTANDER S/A, 
recurso voluntário, com relatório da Srtª. Kênia Dutra de Campos. Colocado em votação  Sr. José Carlos Carlini Pereira pediu vistas ao processo para melhor análise. A 
seguir entrou em pauta o processo 02.B.00507/2013  – BANCO SANTANDER S/A, recurso voluntário, com relatório do da Srtª. Kênia Dutra de Campos, que conheceu do 
recurso, mas negou-lhe provimento, mantendo a decisão de  1ª Instância por seus próprios fundamentos e com ela as exigências consignadas no TNF nº 21.182 “série 
B” de 30/09/2013. Colocado em votação o voto da Relatora foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. A seguir entrou em pauta o 
processo Nº 02.B.00200/2014  – OURO FINO AGRONEGÓCIO LTDA, reexame necessário, com relatório do Sr. José Carlos Carlini Pereira, que manteve inalterada a decisão 
parcial de 1ª instância, com exclusão das multas isoladas dos itens 08, 22 e 33, mas ficando mantida a multa isolada aplicada do item 01 por descumprimento da obri-
gação acessória de inscrição obrigatória da filial no Cadastro Técnico Municipal, ficando mantidos os créditos decorrentes de TFLF referente aos anos de 2011 a 2014 
constantes do TNF nº 23.960 de 31/03/2014. Colocado em votação o voto do Relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime.  
A seguir entrou em pauta o processo 02.B.00219/2014  – GAMAS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO LTDA, reexame necessário, com relatório do Sr. José 
Carlos Carlini Pereira, que manteve inalterada a decisão parcial de 1ª instância, determinando a exclusão dos créditos de ISSQN apurados e multas isoladas aplicadas no 
TNF nº 23166 de 17/06/2014, em razão de pagamento, ficando mantidas as multas de revalidação aplicadas.Colocado em votação o voto do Relator foi acompanhado 
pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada por 
seu Presidente, por sua Secretária e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais.Contagem, 15 de fevereiro de 2018.PAR-
TICIPANTES DA SESSÃO-JOSÉ CARLOS CARLINI PEREIRA- PRESIDENTE-JULIANA MEIRELES PUDDO-SECRETÁRIA- KÊNIA DUTRA DE CAMPOS-ADRIANO CARDOSO- MÁRIO 
LÚCIO GONÇALVES DE MOURA
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ATA DE REUNIÃO

Aos 19 (dezenove) dias do mês de fevereiro de 2018 (dois mil e dezoito) às 13:30 (treze horas e trinta minutos), no prédio da Secretaria Municipal Adjunta da Receita, 
situado à av. Cardeal Eugênio Pacelli, 1887 – Cidade Industrial, instalou-se a sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrativa, 
Segunda Câmara, sob a Presidência do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, em substituição, e secretariada pela Sra. Juliana Meireles Puddo, com as presenças dos 
seguintes membros componentes da Câmara: Sr. Emerson Gonçalves de Oliveira, Sr. Marco Túlio Marchesini e Sr. César Augusto de Barros. Após leitura e aprovação da 
Ata da última reunião, entrou em pauta o processo Nº 02.B.00381/2013 – ETS ENGENHARIA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA., recurso voluntário e reexame necessá-
rio contra decisão de primeira instância de procedência parcial da impugnação ao lançamento de ISSQN e Multas consignados no TNF nº 23.152, relatado pelo Sr. 
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Leonardo Amorim Carlos de Souza e apresentado em votação em reunião do dia 05/02/2018. Naquela ocasião o Vogal Sr. Emerson Gonçalves de Oliveira havia pedido 
vista dos autos para melhor análise do caso. O Sr. Vogal trouxe a esta reunião um Voto em Separado discordando em parte da decisão do Relator. Colocado em votação 
pelos demais integrantes da Segunda Câmara, votaram com o Relator os senhores: Marco Túlio Marchesini e Cesar Augusto de Barros, ficando vencido o Vogal. Em 
seguida, entrou em pauta o processo Nº 02.B.00550/2014 – NIMBAHERA MANUTENÇÃO LTDA., recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedên-
cia do pedido de cancelamento dos lançamentos de ISSQN e Multas consignadas no TNF nº 23.637, com relatório do Sr. Emerson Gonçalves de Oliveira, que conheceu 
do recurso e negou-lhe provimento, ficando mantida a decisão de primeira instância de improcedência da impugnação do contribuinte. Colocado em votação, o voto 
do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 01413/2014-02A – G PARETO 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de revisão do lançamento de IPTU do 
exercício de 2014 incidente sobre o imóvel de índice cadastral nº 06.060.0114.001, relatado pelo Sr. Marco Túlio Marchesini e apresentado em votação em reunião 
do dia 13/12/2017. Naquela ocasião o Vogal Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza havia pedido vista dos autos para melhor análise do caso. O Sr. Vogal trouxe a esta 
reunião um Voto em Separado discordando em parte da decisão do Relator. Colocado em votação pelos demais integrantes da Segunda Câmara, votaram com o Vogal 
os senhores: Cesar Augusto de Barros e Emerson Gonçalves de Oliveira, ficando vencido o Relator. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 02.B.00020/2011 – 
PERFINAÇO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, recurso voluntário e reexame necessário em face de decisão de primeira instância de procedência parcial da impugnação do 
contribuinte, apenas para declarar a decadência do crédito do exercício de 2005, mantendo-se inalteradas as demais exigências de ISSQN e Multas consignadas no TNF 
nº 20.994, série “B”, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza. Colocado em votação, o vogal Sr. Emerson Gonçalves de Oliveira, pediu vistas do processo 
para analisar melhor a questão, sendo-lhe feita a carga dos autos. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada 
por seu Presidente, por sua Secretária Titular e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais.Contagem, 19 de fevereiro 
de 2018.PARTICIPANTES DA SESSÃO-LEONARDO AMORIM CARLOS DE SOUZA- PRESIDENTE-JULIANA MEIRELES PUDDO- SECRETÁRIA- MARCO TÚLIO MARCHESINI-              
EMERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA- CÉSAR AUGUSTO DE BARROS

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade

ATA DA 2.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMAC – 2017
No dia 24 de novembro de 2017 no Auditório da Prefeitura Municipal de Contagem, Praça Tancredo Neves, Nº 200, Bairro Camilo Alves, Contagem, Minas Gerais, às 
9:00 horas, realizou-se a 2ª Reunião Extraordinária do COMAC de 2017. Compareceram à reunião o Presidente do COMAC, Wagner Donato Rodrigues; Marcos Antônio 
Botelho Niemann; o Assessor Jurídico da SEMAS, Fábio Silva Azevedo; os conselheiros: Samantha Ursula Sant'Anna, representante da Secretaria Municipal de Desenvol-
vimento Urbano; Vereador Eliel Márcio do Carmo, representante da Câmara Municipal de Contagem; Renato Ferreira Mafra, representante da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Urbanos; Fabiana Aparecida Garcia, representante da Associação Comercial e Industrial de Contagem (ACIC); Cecília Rute de Andrade Silva, represen-
tante das Entidades Civis criadas com finalidade específica de defesa do Meio Ambiente, com atuação no âmbito do Município de Contagem (Instituto Guaicuy); 
Cristina Maria de Oliveira representante dos Sindicatos de Trabalhadores de categorias profissionais não liberais, com base territorial no Município de Contagem 
(SINDISCOM); Henrique Damasio Soares, representante do Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais (CIEMG); Elaine Cristina de Oliveira, representante da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; Ubiratam Nogueira, representante das Associações Civis representativas dos moradores do Município de 
Contagem; os servidores da SEMAS: José Luiz Carlos Alves Prudencio (Diretor do Conparq); Rosana Matias; Iara Silva; Evandro Alves Prudêncio; Keyty de Andrade Silva; 
Eric Alves Machado; Leonardo Zivianne; Marise de Cássia Gonçalves (Secretária do COMAC) e Orville Napoli (Secretário Adjunto de Obras). O Presidente deu bom dia a 
todos e agradeceu a presença e a compreensão dos conselheiros e já comunicando que teremos uma outra extraordinária. Conferiu o quórum. O Sr. Marcos Botelho 
pediu a inversão de pauta. 4º Ponto de pauta: Consulta ao Conselho sobre pavimentação de Vias no Bairro Tupã. Eric explicou que é um pedido de pavimentação do 
Tupã. Falou que 1º ponto a Copasa em parceria com a secretaria de meio ambiente é um projeto “Cultivando Água Boa” e o “Contagem das Nascentes” está com 
planejamento até julho ou início de agosto, fazer todo o sistema de esgotamento sanitário da região, está no organograma da Copasa. 2º ponto o projeto “Contagem 
das Nascentes”, ele faz um trabalho de cadastramento das nascentes da região. Estamos modificando o mapa de hidrografia feito pelo IGAM, agente marca o real, 
então a Prefeitura provavelmente o ano que vem vai ter uma hidrografia muito mais apurada de toda a região de Vargem das Flores, principalmente do resto do 
município. Estamos indo a campo e fazendo esta demarcação. Tanto que estamos lançando em janeiro outro projeto que chama “Expedições Rios Contagem”, que é 
baseado no projeto do CBH Velhas, Comitê do Velhas, nos vamos caminhar nestes rios, e através de Drone, vamos marcar todas as hidrografias. A comunidade está 
muito dividida, acho que são aqueles que ainda não conhecem as obras da Copasa. Mostrou o mapa. O secretário adjunto de obras Orville Napoli deu bom dia a todos 
e falou que tem chegado na secretaria o pedido de pavimentação do Bairro Tupã. Esta reivindicação não é de agora é de muito tempo atrás. O bairro vem crescendo 
bastante em ritmo acelerado mais de 5% a 6% ao ano, então a reivindicação dos moradores é justo. Só que tem o seguinte nós estamos na cabeceira da Vargem das 
Flores, ela não é mais um local simples como outro qualquer, então temos que olhar com outros olhos, principalmente nesta falta d'água que estamos hoje. A 
preocupação maior nossa não é de agora e de tempos atrás também é reivindicação dos moradores é relativo ao entorno da escola, uma pavimentação em entorno da 
escola, é muito justo porque durante o período chuvoso torna difícil o acesso de chegada e saída de todos. Neste momento estávamos pensando em fazer um tipo de 
pavimentação com revestimento primário em torno da escola para facilitar o acesso. Agora fiquei sabendo aqui que a Copasa já está com projeto bastante adiantado 
da coleta, para nós de 0 a 10 é 11 em relação a esta situação. Quanto as outras ruas que o pessoal quer que pavimenta, normalmente todo mundo quer asfalto. Só que 
o asfalto depende de uma estrutura boa, a parte de drenagem pluvial e posteriormente o revestimento. Todo mundo quer asfalto, mas nós temos outros tipos de 
revestimentos, pode ser o poliédrico, que ecologicamente é o mais certo. Além de preservarmos as nossas nascentes, a infiltração,                   a percolação do lençol 
freático, nós geramos empregos. Eric mostrou Slides (nascentes, bairro já com hidrografia, vias, escola, mata principal e um dos braços da lagoa). O Sr. Marcos Botelho 
falou que o conselho esta sendo chamado a discutir a nível de anuência ao inicio das operações, não significa licenciamento da obra, não significa está efetivamente 
autorizando, porque cada intervenção terá um estudo especifico. O que o conselho está fazendo é anuindo ou não algumas intervenções no trecho indicado pelo 
secretário adjunto que é essa emergencial para atender a reivindicação da população com a participação da diretoria de planejamento ambiental no sentido de evitar 
esta consequência direta para a área da represa, para área de recarga. Importante dizer que também as intervenções da Copasa serão feitas e esta anuência do 
conselho é que possa também ser desenvolvida os estudos dos inícios dos trabalhos, tanto da Copasa, quanto estas intervenções da secretaria de obras. Então é apenas 
uma anuência que estamos colocando em discussão hoje no conselho. O Presidente colocou em discussão. O conselheiro Renato falou que conversou com o técnico 
responsável pelo projeto, este material que está sendo usado para este capeamento inicial das vias, as vias já existem, não serão abertas novas vias, é produto da 
fresagem da via expressa. Então isto consiste de uma brita de granulometria menor, que quando você retira um asfalto mais velho, ela já não tem aquela coesão, aquele 
ligamento que o asfalto como um todo tem. Para evitar o carreamento de materiais será aplicado um novo ligante e esta brita juntamente a ele para defender deste 
carreamento, não é asfalto, não tratamos isto como asfalto. Mas este material é muito bom para uma base, que vai ser utilizado, que pode ser aproveitada para o 
futuro asfaltamento da via, inclusive não é prática de se asfaltar uma via que não tem ainda a drenagem pluvial completa ou o esgotamento sanitário. Então eu 
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entendo que é só um aproveitamento do material que agente já tem, e uma melhoria para condição de vida para o pessoal. Não vai ser asfalto mas vai melhor bastante 
a situação do pessoal, porque nós vamos tirar da condição de estrada de terra. O conselheiro Ubiratam perguntou qual dos dois vai ser para definir poliédrico ou o 
reaproveitamento. O Sr. Marcos Botelho falou que uma coisa não vai descartar outra, a princípio que as intervenções vão em torno da escola até a rotatória, seria com 
este material indicado pelo Renato. Agora vão ser apresentado os estudos posteriormente submetidos a este conselho sobre o que está sendo proposto, poliédrico ou 
outra solução para as demais ruas do bairro Tupã. A nossa anuência hoje é especifico desta intervenção em torno da escola até a rotatória, apenas para resolver uma 
situação emergencial que esta neste trecho. A conselheira Samantha perguntou sobre a questão de meio fio e de passeio, se estaria incluído nesta questão. O secretário 
Orville falou que vai explicar como funciona esta parte de instituir numa via, independentemente do tipo de revestimento que agente fala se é poliédrico ou se é o 
asfalto. Nós temos uma estrutura principal da via que é o subleito que agente chama, quando se coloca num nível normal, depois posteriormente conforme a carga 
que vai passar ali, você coloca a espessura do pavimento, que chama-se de base e sub base. Como o tráfego local vai ser só base realmente, não tem necessidade de 
sub base. Hoje estamos fazendo esta base são 5% ou 10 % no máximo de mistura com o solo existente, bate este material, ele volta de novo com a resistência 
suficiente para que se possa fazer uma via normal, é o que pretendemos fazer lá. Acho que seria prudente, se o conselho não optasse por usar esta fresa, nós partimos 
realmente para o cascalho, que ele é natural ou a bica corrida que é feito da pedreira com guinais e uma areia fina, também não faz interferência nenhuma junto a 
penetração, a percolação. O que vai importar disto tudo se chama-se revestimento. Se for asfalto vai correr 70% de água por cima e 20% só que percola entre eles. Se 
for calçamento poliédrico praticamente 70% de percolação para a terra para alimentar o lençol freático, acho que seria o ideal. Além do principal gerar emprego. 
Gostaria que vocês pensassem na comunidade em relação à escola. O conselheiro Vereador Eliel perguntou como seria estas obras neste entorno, onde serão feitas as 
intervenções? O secretário Orville respondeu que ela seria superficial através de sarjeta, porque não sabemos se vamos continuar com aquilo, porque de repente o 
conselho resolve rever novamente, vamos colocar o poliédrico. Independente do poliédrico ou não, nós temos que ter a infraestrutura com a parte de coleta pluvial, 
vamos fazer estudo, coletar e ver o lançamento. O conselheiro Vereador Eliel falou que na melhor da situação que foi colocada este 30% seria 70% de absorção para o 
lençol freático e os 30% ficaria correndo livre pela impermeabilização. Um grande volume estes 30% interferiria em quê? Porque não teria a coleta pluvial. O secretário 
Orville falou se nós optarmos em fazer todo o bairro em poliédrico, fatalmente nós vamos ter também a parte de drenagem pluvial, vamos ter a infraestrutura dela. 
Estou falando em 70% se vier uma chuva mais mansa, mais tranquila, ela corre, ela tem a possibilidade de penetrar. Quando o lençol a intensidade é maior logicamente 
não dá tempo de absolver, aí vai para a rede pluvial e sendo lançado num ponto que realmente não comprometa. O Eric falou que só complementando se pensarmos 
na situação hoje, ela é péssima para a lagoa, porque o material está solto, então esta careando muito material para a lagoa, apesar de pensarmos numa impermeabili-
dade maior para o lençol freático. Só como as ruas estão péssimas, elas não tem ajudado tanto na parte da população e na parte da lagoa tem cariado muito. Tem 
degradado nascente, curso d'água, assoreamento gigantesco. Esta situação inicial em torno da escola resolveria a parte social, quem conhece a escola, a escola é a base 
de tudo lá, mais do que em qualquer outro local. Ela é a base da parte ambiental, coleta seletiva, tudo é a escola. Portanto é importante ter este acesso, e não tem 
hoje. Posteriormente quando a Copasa terminar, bem colocado pelo conselheiro Renato, temos que fazer primeiro a parte emergencial, depois posteriormente a 
situação que o secretário colocou do poliédrico ou outro que vai permitir a impermeabilidade e vai evitar o carreamento. O conselheiro Vereador Eliel perguntou se esta 
intervenção seria quantos metros este entorno, num todo quantos por cento precisa ser feito? O secretário Orville falou se considerarmos que cada quarteirão tem 60 
metros, eu acredito que seja em torno de 300 metros. Poderíamos optar ao invés de fazer nesta rotatória, por fazer na rua principal, isto independe, nossa visão é 
realmente facilitar a mobilidade para a escola. A drenagem pluvial profunda, que são as redes, é importantíssima em todos os sentidos. A conselheira Cecília falou que 
o secretário Orville falou que a comunidade prefere mais asfalto do que qualquer outro tipo de piso. Vamos trabalhar com as crianças para a conscientização de tudo 
isto, eles são o futuro do Brasil. O bairro Tupã e de suma importância para Vargem das Flores. O secretário Orville falou que não é que nós não temos onde colocar esta 
fresa, nós vamos fazer mais de 25 quilômetros com esta fresa, ela serve como material de base. O ponto especifico do Tupã é porque é uma área de recarga da represa. 
Nós temos outro olhar. Todos os bairros que estiverem ao entorno da vargem das flores ou outro lençol freático tem que ser olhado com carinho. Quanto a ensinar os 
alunos, eu acho primordial. A administradora regional Katia Bordoni falou que recebeu depois das chuvas a situação das ruas do bairro Tupã, impraticável, ao redor da 
escola são crateras, não tem como as crianças passarem, é sub humana a situação que é vivida dentro do bairro Tupã. Peço que quando for discutir assunto da minha 
região, eu gostaria de ser chamada, porque estou ouvindo a comunidade. Eu falo com muita propriedade que se vocês chegarem hoje no Tupã fazendo um asfalto de 
melhor qualidade a população vai falar não. A população do Tupã quer o asfalto sim, e fala asfalto porque e a palavra mais comum, se falar que é um calçamento, eles 
vão entender, fala asfalto, porque eles querem uma pavimentação, porém eles me questionaram, eu estivesse no Tupã logo depois que o Prefeito falou da estrutura que 
pudesse melhorar o acesso até que se fosse feito uma condição melhor. A população me questionou, mas vai fazer isto sem o saneamento, e isto estamos discutindo 
junto com a Copasa, existe um cronograma de implantação para o ano que vem. Então eles querem que melhore não só ao entorno da escola, se considerar outras 
áreas, o ponto final do ônibus, acesso a outras vias, a situação lá é muito complicada. Eu acho até que eles são muito parceiros do governo. A escola é muito 
participativa, todas as questões que estou falando são discutidas dentro da escola. Acho que o falta aqui é a presença da administradora regional para poder fazer esta 
interlocução da comunidade com a parte técnica, porque os técnicos estão lá, eles estudam, eles avaliam as vias, mas o dia a dia é a administração regional que tem 
um certo conhecimento. Quero agradecer e colocar-me a disposição. O Presidente agradeceu a presença dela e falou também que a solicitação dela esta acatada. A 
secretaria de obras pediu para incluir na pauta do COMAC esta discussão e deveríamos ter comunicado a administração regional, das próximas vezes, não vamos 
cometer esta falha. O conselheiro Ubiratam fez perguntas ao secretário de obras, o qual respondeu mostrando Slides. O conselheiro Renato explicou que a fresa é o 
produto da raspagem superficial que é feito do asfalto que foi realizado em todo o trecho da via expressa para fazermos o recapeamento dela. Então a fresa nada mais 
é do que o antigo asfalto. Hoje o asfalto é uma brita aplicada junto com um material do produto do petróleo que dá aquela coesão a este material, a esta brita para 
termos esta capa. Com o tempo este material ligante vai perdendo esta característica é onde o asfalto começa a se deteriorar, começa a soltar o particulado dele. Feito 
a fresagem, tira este material e este material até é muito nobre hoje, pode ter certeza todo muito quer fresa, todo mundo que não pode ter asfalto, quer ter fresa. 
Então este material que foi tirado da via expressa a ideia é a aplicação dele nestas vias do Tupã, que já existem, não serão abertas novas vias. Hoje a situação de 
carreamento de material lá, ela é muito pior do que quando agente colocar este material de fresa. Porque hoje você tem uma terra solta, que quando chove temos 
aquela lama que está indo para Vargem das Flores. Até na época da seca, temos a poeira, porque isto também é um particulado, isto também é um material que está 
contaminando o ar. Quando aplicamos a fresa, além dela ser uma base do que vem depois, a proposta é que esta fresa vai ser enriquecida, um novo ligante, para ela 
voltar a ter um pouco, não é asfalto, um pouco daquela característica de coesão. Justamente para quando vier a chuva ou o tempo muito seco, este material particula-
do não ser carreado pela água ou não virar poeira novamente. Vou adiantar meu voto, sou favorável, eu entendo que é uma melhoria da condição, não é a solução, 
mas para o que agente tem hoje é uma melhoria muito grande do pessoal e também acaba sendo uma melhoria do meio ambiente, porque nós vamos evitar bastante 
deste carreamento de material para a lagoa. O Presidente colocou em votação a anuência, solicitação feita pela secretaria de obras, proposta aprovada. 1º Ponto de 
pauta: Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes de Contagem – ConParq: Autorização de supressão e definição da compensação ambiental: Construtora Donum 
Ltda. - Julgamento do pedido de supressão de 68 indivíduos arbóreos. Processo Nº 03A.00137/2016 – Requerimento 29873. Houve um pedido de vista pelo conselheiro 
Ubiratam o qual fez a apresentação, ele falou que encaminhou o parecer para a secretaria e para os conselheiros. Leu:      A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Presidente do Conselho Sr. Wagner Donato. Referência: Dilação de prazos votados na Reunião Ordinária 220º do COMAC. Processo Conparq: 03A.00138/2016. 
Requerido: Construtora Donum Ltda.; Sr. Presidente em atendimento ao votado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMAC na reunião ordinária 220º 
realizada em    13 de novembro sobre dilatação de prazos, teve encaminhado ao conselheiro requerente as informações complementares solicitadas. Assim foi 
novamente analisado pelo conselheiro requerente as peças integrantes do processo administrativo e respectivamente as informações complementares solicitadas. Pode 
ser observada a conformidade entre as informações prestadas através do levantamento florístico apresentado e o requerimento de supressão de vegetação verificado in 
loco. Da análise: consta do resultado do levantamento florístico apresentado: um total de 63 indivíduos inventariadas e número total de árvores nativas: 35. Nº de 
árvores nativas imunes de corte: 17. 10 árvores exóticas. 1(uma) árvore que não foi identificada. Identificou 16 famílias botânicas e 25 tipos de espécies na área. Das 
árvores nativas imunes de corte: 13 Jacarandá-da-Bahia; 6 Cedro; 2 Ipê-Amarelo; 1 Gonçalo Alves. Da área de preservação permanente – APP da propriedade: pode ser 
observado durante a vistoria no imóvel objeto deste parecer técnico, a existência de área de preservação permanente – APP interna à propriedade, a qual encontra-se 
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no momento da vistoria parcialmente vegetada com espécimes arbóreos variados, dentre eles várias árvores frutíferas. Pode ser verificado também que boa parte da 
respectiva APP não possui nenhum tipo de vegetação, portanto desnuda. Da disposição irregular de resíduos Classe I da construção civil, foi observada durante a 
vistoria in loco a disposição irregular de resíduos Classe I da construção civil na propriedade conforme registro fotográfico encaminhado junto ao relatório. Do parecer, 
diante do acima descrito, sugere-se o transplante para área de APP desnuda existente na propriedade dos indivíduos arbóreos nativos protegidos por lei específica ou 
constantes, conforme abaixo: Cedro está na portaria 443 do MMA (ameaçados de extinção); Gonçalo-alves está na portaria 443 do MMA (ameaçados de extinção); 
Jacarandá-da-bahia está na portaria 443 do MMA (ameaçados de extinção); Ipê-amarelo / Ipê-amarelo-cascudo está na Lei 20.308, de 27/07/2012, Governo do Estado 
de Minas Gerais. Totalizando 22 indivíduos arbóreos. Sugere-se que seja apresentado pela requerente à Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes um plano de 
manejo de transplante arbóreo para aprovação do mesmo pelo C. Sugere-se também a apresentação junto ao Conparq de um relatório de transplante (pós-transplan-
te), semestralmente durante as quatro estações do ano (a cada 6 meses). Que seja refeito novas análises do processo administrativo em conformidade com Decreto 
Municipal 1.030/2008. Sugere-se também que seja encaminhado para a fiscalização da secretaria de meio ambiente e à vigilância sanitária, solicitação de verificação 
das condições sanitárias da disposição irregular de resíduos da construção civil, além do controle de vetores da Dengue, Chikungunya e Zika Virus, pois estamos em 
pleno período chuvoso.                 O Presidente passou a palavra para o Sr. Marcos Botelho para fazer a leitura do parecer do Conparq. O Sr. Marcos Botelho explicou 
que houve um parecer conjunto, da área técnica e jurídica. Este parecer é complementar ao voto, em resumo ele é no sentido de, ele orienta para o não transplante. 
Requerente: Construtora Donum LTDA, Requerimento Interno: 29873, processo administrativo: 03A.00137/2016, localização da área: Rua Rita Camargos, lote 15, 
quadra 03, Chácaras Bom Jesus, Contagem, MG. objetivando definir forma de mitigação/compensação ambiental do requerimento de supressão em epígrafe, além de 
prestar esclarecimentos e considerações ao relatório elaborado pelo Sr. Conselheiro Ubiratam Nogueira. I- RELATÓRIO - em 17/11/2017, o conselheiro Ubiratan 
Nogueira, membro da Associação de Moradores do Município de Contagem entregou nesta Fundação o parecer conclusivo referente à supressão de indivíduos 
arbóreos protegidos. De acordo com o parecer foi sugerido o transplantio dos indivíduos arbóreos. II- DOS FUNDAMENTOS E ESCLARECIMENTOS - a) Do transplante 
-                     as experiências e práticas de transplantio normalmente estão associadas às espécies vegetais ornamentais (principalmente palmeiras, que apresentam 
sistema radicular favorável a este tipo de manejo) e frutíferas, ambas comumente utilizadas na arborização urbana, onde o conhecimento sobre as características 
fisiológicas e morfológicas dos indivíduos arbóreos são maiores. Embora a proposta de transplantio de árvores adultas seja uma medida de mitigação de impactos 
relacionados à supressão, esta ação comumente apresenta um percentual elevado de mortes. Este fato está relacionado tanto aos danos nas árvores durante o processo 
de transplantio, como também na capacidade do individuo arbóreo adulto de se adaptar a outro ambiente, onde o substrato da área de transplantio pode apresentar 
grandes diferenciações em relação ao local de origem. Esta situação se agrava ainda mais quando se tem heterogeneidade ambiental (geologia, geomorfologia e 
pedologia) associada à ocorrência fitofisionômicas distintas em uma mesma área. Na área em questão, está sendo proposto o transplantio de árvores localizadas em 
áreas drenadas para áreas alagadas - Áreas de Preservação Permanente (APP’s) - o que provavelmente, ocasionará alta taxa de mortalidade dos espécimes transplanta-
dos. a.1) Do impacto negativo do transplante na área de APP - Outro fato importante a ser considerado é o impacto que ocorrerá na APP em questão, com o transplan-
tio de árvores adultas, devido à movimentação de terra e circulação de maquinário para a abertura das covas. Ao abrir as covas poderá ocorrer o desencadeamento de 
processos erosivos, geração de sedimentos, os quais serão carreados para as drenagens e mortalidade das mudas nativas em regeneração na APP, já que se trata de 
árvores adultas, necessitando de abertura de covas com maiores diâmetros, ao revés de utilizar covas menores para plantios de mudas, com maior chance de sucesso. O 
impacto no solo certamente compromete a futura regeneração natural da APP devido à circulação do maquinário, conquanto que se sugere transplantar cerca de 22 
indivíduos adultos.   A APP onde está sendo proposto o transplantio já está em processo de regeneração da vegetação nativa, ou seja, existe uma grande probabilidade 
do transplantio de árvores adultas causar mais impactos ambientais do que mitigar os impactos das supressões. Conforme já abordado,                   o transplantio de 
árvores adultas deverá ser avaliado com bastante cautela, pois normalmente o percentual de êxito desse procedimento é baixo. De uma forma geral, quanto maior o 
indivíduo arbóreo a ser transplantado menor a chance de sobrevivência. São necessário desbastes das estruturas da árvore (copa, raiz, caule), além dos danos causados 
durante o transporte. Todos estes fatores influenciam consideravelmente no percentual de sucesso e sobrevivência do individuo arbóreo transplantado. O porte da 
árvore também está relacionado à dimensão da intervenção necessária na área de recebimento destes indivíduos resgatados, pela necessidade de abertura das covas. 
Indivíduos arbóreos de médio e grande porte demandam covas grandes. Com base nestas considerações, o transplantio de árvores adultas deverá ser evitado ao 
máximo, pois além do baixo percentual de êxito no processo, a intervenção que será causada poderá comprometer a restauração ambiental natural das futuras áreas 
verdes. Os indivíduos avaliados e passiveis de supressão que estão em analise possuem em sua maioria CAP (circunferência na altura do peito) superior a 20 cm e são 
considerados indivíduos adultos de médio e grande porte. Por fim, considerando a necessidade de mitigação e compensação em função dos impactos causados pela 
supressão, recomendamos que sejam destinados esforços para a preservação do solo e das mudas arbóreas nativas remanescentes ou em regeneração na APP. Sendo 
assim, a fim de alcançarmos uma compensação ambiental satisfatória e eficaz, recomendamos o enriquecimento ambiental através do plantio de mudas nativas 
especificas para o tipo de solo encontrado na APP. De acordo com o projeto arquitetônico o empreendimento vai preservar a Área de Preservação Permanente - APP 
(Faixa marginal de curso d’água) existente na área. Dessa maneira, serão preservados nove (9) indivíduos arbóreos com altura superior a três metros que estão 
localizados na APP. b) das medidas compensatórias - Nos termos do Decreto 1.030/2010, transplante e supressão de vegetação se equivalem como fato gerador de 
medidas compensatórias. É o que define o seu art. 4º. Art. 4º A Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes de Contagem – ConParq exigirá medida compensatória 
pela autorização de supressão e transplante de vegetação, nos termos da Lei nº. 3.789, de 23 de dezembro de 2003, ressalvados os casos do art. 15 deste Decreto. 
Parágrafo único. São consideradas formas de medida compensatória: I - doação e/ou plantio de mudas. Assim sendo, ainda que haja custos com eventual transplante, 
há que se definir a medida compensatória a ser incidida, o que desde já sugere-se, ser o plantio de mudas em quantitativo a ser definido por cada espécie requerida na 
forma da tabela de reposição do supracitado Decreto. Considerações finais: Conforme parecer desta fundação, os indivíduos arbóreos em discussão são passíveis de 
supressão, desde que atendidas às seguintes condicionantes: - Anuência prévia do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem (COMAC) para a supressão das 
espécies ameaçadas de extinção (11 caviúnas e 03 cedros), conforme prevê o artigo 16º do Decreto Municipal 1.030/2008. - Autorização do COMAC para a supressão 
da espécie protegida por lei (02 Ipês Amarelo), segundo determina o artigo 2º da Lei Estadual 20.308/2012. - A Compensação ambiental sugerida por esta Fundação, 
para alcançar o enriquecimento ambiental das APP´s localizadas na micro bacia do Córrego Bom Jesus, é o plantio de espécies nativas nestas áreas, bom como o 
monitoramento por 12 meses, nos quantitativos legais fixados na tabela de reposição.        Os demais termos que não entram em discordância com o relator permane-
ce. Assina Dr. Fábio (área jurídica) e José Luiz e Guilherme (Conparq). Juno (Consultor da Donum) que fez o levantamento florístico, fez uma apresentação, mostrou 
Slides. Conforme pedido pelos conselheiros na reunião passada. Gleidson (proprietário da Donum) estamos já a 2(dois) anos tentando fazer uma edificação neste 
terreno, buscamos todas as formas possíveis de viabilizar o negócio, pesquisei um pouco sobre o transplante, não sou nenhum especialista na área, mas todas as 
matérias que eu li fala sobre a ineficiência do transplante. Então se agente quer realmente viabilizar, gerar emprego, gerar desenvolvimento, a área já esta toda 
desenvolvida no entorno dela, tem uma via em baixo que já foi iniciada, ela para no meio do terreno, o que em pesquisas também já descaracterizaria a APP. Só que 
não estamos entrando nisto queremos preservar a APP, quer cuidar dela, não queremos desmatar. Agente quer realmente gerar desenvolvimento, agente quer gerar 
emprego, gerar renda. Então vimos que o transplante é muito ineficiente, o índice de rejeição é próximo a 90%. O conselheiro Ubiratam falou que primeiro em questão 
de ordem, que na medida que eu pedi, a questão de ordem vai em votação primeiro o meu parecer e se for reprovado, entra o seu para aprovação. Então gostaria que 
se cumprisse o regimento colocando o meu primeiro em votação. Segundo, com relação ao que está sendo proposto as árvores vão ser transplantada a 20 a 30 metros 
de distância dentro da mesma propriedade, o mesmo solo, a mesma topografia, não esta sendo exportada para outro local. Questiono o parecer do Conparq, a fonte 
não houve citação, os números que estão falando, que não são viáveis a questão do transplante, é viável sim. Ele está dentro do mesmo bioma, mesma propriedade, 
com mesmo solo, e esta indo para um local melhor que é do lado da APP. A conselheira Cecília falou que o transplante é viável sim. Eu acho de suma importância 
manter as árvores lá, porque está na bacia do Córrego Bom Jesus, perto da fazenda Bom Jesus. Gleidson (proprietário da Donum) falou que na verdade eles não 
querem cortar, a proposta é replantar. Transplantar 15, 20 árvores, porque não plantar 100, o impacto seria muito mais positivo, muito mais eficiente para o meio 
ambiente. O conselheiro Vereador Eliel pediu diligência. O Presidente explicou que já houve um pedido de vista, já houve uma diligência, o segundo pedido de vista tem 
que ser colocado em votação. O Sr. Marcos Botelho falou que colocaremos a diligência primeiro em votação, se ela for aprovada não colocaremos nenhum voto do 
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conselheiro, nem o voto do parecer do Conparq. Se caso a diligência não for aprovada, iniciaremos pela votação do parecer do conselheiro e depois do Conparq. O 
Presidente colocou em votação o pedido de diligência, não passou. Colocou em votação o parecer do conselheiro Ubiratam pelo transplantio das árvores, aprovado 
com 2 votos ao contrário. Forcasa Incorporação Imobiliária e Empreendimentos Ltda. - Julgamento do pedido de Prorrogação de autorização de supressão de indivíduos 
arbóreos. Processo Nº 03A.00958/2015 – Requerimento 27954. O Luiz (Conparq) falou que a empresa Forcasa entrou com um oficio pedindo a renovação da 
autorização  para supressão de 4(quatro) indivíduos arbóreos que foi autorizado em 2015. Na autorização do projeto eram 4(quatro) indivíduos, mudou para 3(três). Só 
que neste tempo da mudança de prazo venceu, que em 2015 eles colocaram a validade para 180 (cento e oitenta) dias, eles pedem só a renovação disto. Barbara 
(Forcasa) falou que obteve no Comac a autorização para supressão de 4(quatro) Ipês-amarelos dentro do terreno. Com o desenvolvimento de todo o processo do RIU, 
tivemos 2 alterações no projeto arquitetônico, então dos quatro indivíduos arbóreos que tínhamos autorização para suprimir, vão ser suprimidos 3(três), um deles vai 
ser preservado. Gostaríamos mesmo só desta renovação desta autorização para darmos continuidade no nosso projeto e passar para o projeto arquitetônico. O 
conselheiro Vereador Eliel perguntou fica próximo ao outro empreendimento, como autoriza um e desautoriza o outro. O conselheiro Ubiratam explicou que este 
processo já foi autorizado, não estamos autorizando, somente revalidando. Tecnicamente o processo que esta 3(três) anos que esta girando no poder público para 
aprovar um projeto de impacto urbano, antes disto não pode construir, estes 3 anos não foi executado porque eles estavam readequando o processo de aprovação do 
executivo. Estas adequações ou readequações muitas vezes são necessárias tecnicamente, um documento vence, porque não acompanha. Por isto não usamos o critério 
de um para outro. Barbara (Forcasa) falou que eles vão transplantar 8(oito) indivíduos de jabuticabeira, já esta aprovado pelo conselho. O Presidente colocou em 
votação, aprovado com uma abstenção. 2º Ponto de pauta: Delimitação do perímetro da AIURB-1 prevista no Inciso XIV, parágrafo 1º do artigo 20 da Lei Complemen-
tar nº 33/2006 “Parque Morro da Gaforina”. Foi pedido vista pelo conselheiro Vereador Eliel, aprovado pelos conselheiros. 3º Ponto de pauta: Eleição de Comissão para 
Concessão do Prêmio Cidadão Amigo do Verde 2017. O Presidente explicou que a secretaria de meio ambiente quer fazer no ano que vem, uma premiação para 
cidadãos e empresas, onde vamos estar premiando com uma placa intitulada “Cidadão Amigo do Verde” ou “Empresa Amiga do Verde”. Empresas de vários seguimen-
tos e a ideia é que os conselheiros formem a comissão e façam as indicações. Que as indicações de quem vai ser premiadas, seja feita pelo conselho. Iara e Rosana, na 
equipe de educação ambiental da secretaria de meio ambiente, falaram que como o Presidente falou o programa Cidade Verde, ele é executado pela secretaria 
municipal de meio ambiente dentre algumas ações, a principal é o plantio de até 2020 de 100 mil árvores na cidade. Este ano já aconteceu o inicio dos trabalhos, nossa 
meta é o plantio de 5 mil árvores, esta acontecendo ainda este plantio, outra meta do projeto é a realização do prêmio, este prêmio se chama “Amigos do Verde. 
Porque Amigos do Verde? Porque temos algumas categorias diferenciadas para a entrega deste prêmio. Como a ideia é arborizar a cidade. Agente ver que a Prefeitura 
está fazendo o seu trabalho de plantio, mas ao longo deste processo, agente tem percebido que algumas instituições, pessoas físicas, empresários, pessoas na cidade já 
fazem este trabalho de plantio de cuidado com o meio ambiente. Acreditamos que valorizar estas pessoas, estas entidades que realizam este trabalho é uma forma 
também de valorizar quem está cuidando da cidade. Por isso a importância deste prêmio. Estas categorias vão desde empresa na área da indústria, comércio, prestação 
de serviço, mas também o próprio cidadão, as ONGS.                Na verdade vão ser 6 (seis) categorias, 2(dois) prêmios por categorias no total de 12(doze) prêmios.      A 
nossa ideia seria realizar ainda no final de dezembro. Só que o edital fez uma retificação para ser uma coisa cuidadosa, da importância do COMAC fazer este levanta-
mento. Porque não adianta fazer um prêmio por fazer, e não ser realmente uma empresa que cuida, que não comete crimes ambientais, pessoas que realmente estão 
cuidando da cidade. Daí a importância do COMAC de fazer este levantamento, para depois agente conseguir elaborar o prêmio. Então nossa meta é tentar fazer em 
abril do ano que vem, para que haja uma listagem correta, pessoas que realmente mereça este prêmio. O Presidente falou, feito o esclarecimento qual a ideia que 
consta no edital. A comissão vai ser formada pelos conselheiros. A escolha dos agraciados, tudo feito pelos conselheiros. Aprovada a proposta. 5- Assuntos Gerais 
pertinentes ao COMAC. O Sr. Marcos Botelho colocou para os conselheiros, como esta a situação da empresa Lavanderia Modelo Ltda. O Presidente agradeceu a todos e 
encerrou a reunião. 

ATA DA 3.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMAC – 2017
No dia 30 de novembro de 2017 no Auditório da Prefeitura Municipal de Contagem, Praça Tancredo Neves, Nº 200, Bairro Camilo Alves, Contagem, Minas Gerais, às 
14:00 horas, realizou-se a 3ª Reunião Extraordinária do COMAC de 2017. Compareceram à reunião o Presidente do COMAC, Wagner Donato Rodrigues; Marcos Antônio 
Botelho Niemann; o Assessor Jurídico da SEMAS, Fábio Silva Azevedo; os conselheiros: Samantha Ursula Sant'Anna, representante da Secretaria Municipal de Desenvol-
vimento Urbano; Vereador Eliel Márcio do Carmo, representante da Câmara Municipal de Contagem; Renato Ferreira Mafra, representante da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Urbanos; Egmar Pereira Panta e Fabiana Aparecida Garcia, representantes da Associação Comercial e Industrial de Contagem (ACIC); Cecília Rute de 
Andrade Silva, representante das Entidades Civis criadas com finalidade específica de defesa do Meio Ambiente, com atuação no âmbito do Município de Contagem 
(Instituto Guaicuy); Cristina Maria de Oliveira representante dos Sindicatos de Trabalhadores de categorias profissionais não liberais, com base territorial no Município 
de Contagem (SINDISCOM); Henrique Damasio Soares, representante do Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais (CIEMG); Jeruza Campos de Araújo, represen-
tante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; Ubiratam Nogueira, representante das Associações Civis representativas dos moradores do Município de 
Contagem e Marise de Cássia Gonçalves (Secretária do COMAC).    O Presidente deu bom dia a todos, conferiu o quórum, apresentou a nova conselheira Jeruza que 
está substituindo Elaine, representando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico.                     1- Delimitação do perímetro da AIURB-1 prevista no Inciso XIV, 
parágrafo 1º do artigo 20 da Lei Complementar nº 33/2006 “Parque Morro da Gaforina”. O Sr. Marcos Botelho fez a apresentação. Vamos fazer um retrospecto jurídico 
da legislação a respeito do que seria a AIURB objeto dessa delimitação, então estamos no plano diretor, na seção 2, das áreas especial de interesse urbanístico AIURB 
ainda no conceito de AIURB, são áreas especiais de interesse urbanístico, são áreas destinadas a intervenção especial de estruturação urbana do município compreendi-
do de categorias. AIURB então é uma área de especial interesse basicamente partindo do interesse urbanístico. Então ele cumpre alguns papéis. No caso estamos 
tratando da AIURB-1, áreas que estejam implantadas ou que sejam destinadas a implantação prioritárias de infra estrutura de transporte e trânsito, área de lazer, 
parques, reservas ecológicas e outros espaços e equipamentos públicos. Aqui merece uma ressalva que o plano diretor que estamos trabalhando aqui é o atual vigente 
2006, antes da mudança da regulamentação das regras do SNUC, aonde as áreas de unidade de conservação, dos parques, das áreas de lazer passaram a ter uma regra 
específica. Então por mais que a AIURB  contemple a impossibilidade de estabelecer parques e reservas ecológicas passa por uma diretriz especifica contida na 
legislação que agente vai tratar daqui a pouco.  Ainda dentro das classificações de AIURB nos temos a AIURB-2 que são áreas dotadas de condições privilegiadas para 
infra estrutura viárias e AIURB-3 que é voltada para preservação do patrimônio histórico cultural. Então temos 3 classificação de AIURB de área de interesse urbanístico 
previsto no nosso plano diretor. No caso estamos tratando de uma AIURB-1, estas são as AIURB-1 previstas no plano diretor, Parque Urbano Pedreira Santa Rita, Parque 
Urbano Pedreira do Riacho, veja bem que estão muitas indicando como parque, nenhum deles são considerado parques dentro das regras do SNUC. Nos temos 
algumas unidades de conservação que podem transformar numa AIURB dentro das regras que é o caso do Parque da Amendoeiras aonde já começaram os estudos, o 
Parque Gentil Diniz já com estudos bem adiantados, Parque Ecológico do Eldorado, Parque Urbano Pitacula não atende, e a reserva biológica do Bairro Perobas que não 
com esta definição reserva biológica, ainda temos o ecológico do Madeira, Parque Morro da Gaforina, que não é um parque ainda, áreas mangabeiras antigas Estância 
do Balneário do Ressaca, também não é considerado um parque e área compreendido com perímetro formado pela Rua Manoel Pinheiro Diniz também que não é um 
parque. Então todas elas estão identificadas como uma AIURB-1, todas elas em algum momento tem que ser submetidas a delimitação, tudo mostrando no Slides. 
Dentro do que estávamos falando dentro das regras do SNUC, segundo a legislação federal, as unidades de conservação são criados por ato do poder público, 
procedidas de estudos técnicos e de consulta pública que permite identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para cada uma das unidades de 
conservação. Quando se tratar de estação ecológica, reserva biológica não é necessária a consulta pública. Porque se trata de uma unidade de conservação, que não é 
propriamente para visitação pública. Então se tem algumas unidades de conservação que tem objetivos específicos (refúgios de animais apreendidos pelo Ibama ou 
pela equipe da guarda ambiental, ou algumas situações específicas de estudo). Quando se trata destas unidades de conservação de estação ecológica ou reserva 
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biológica, é preciso haver uns estudos técnicos, uma identificação preliminar e dependendo da modalidade consulta popular. Nos temos um contraponto, uma situação 
de incompatibilidade dentro do próprio plano diretor no artigo 27 ele estabelece as regras do AIS-1 - área de interesse social para fins de regularização das edificações, 
parcelamento de solo, e neste dispositivo estabelece que os parcelamentos irregulares que enquadre na AIS-1, eles passam a ter possibilidade de regularização fundiária 
e requalificação urbana e num determinado trecho indica que os logradouros das áreas parceladas e adjacentes ao Bairro Vila Belém denominadas Gaforinas perpendi-
culares a Rua Maria Augusta Belém, elas são passíveis de regularização fundiárias. Então quando agente tem a delimitação da AIURB-1 e ao mesmo tempo parte disto 
pode ser submetido a regularização fundiária, então nos precisamos delimitar esta área. Qual é a área de interesse para a definição de uma AIURB, onde as regras de 
parcelamento são restritivas. Então dai nasce o início das discussão da necessidade de parcelamento. E quais são as regras para delimitar as áreas da AIURB. O Próprio 
plano diretor estabelece que no caso da AIURB-1 no artigo 20, paragrafo 2º, as AIURB-1 destinada a implantação de infra estrutura de transporte, trânsito, e aquelas 
definidas da AIURB-1 serão definidas por ato do chefe do poder executivo. A AIURB-2 e AIURB-3 são constantes do anexo que já estava definida no plano diretor e a 
delimitação da AIURB-2 constara da lei de uso e ocupação de solo, ou seja ficou uma brecha que a AIURB-1 não teve definição. Todas elas estão identificadas ou como 
unidade de conservação ou com nomenclatura do nome parque sem ser um parque. Neste momento agente entende que o ato do poder executivo não poderia nascer 
sem ter sido feito algum nível de consulta, não precisa ser pública quando da modalidade, mas o perímetro preliminar desta área precisa de alguma forma de uma 
consulta especializada, por se tratar de legislação federal a competência não se resume a secretaria de meio ambiente. Então o COMAC passa ter uma legitimidade mais 
abrangente que a do ato do executivo. Então nos temos a disposição legal também contida nas regras de natureza da legislação federal que fala que as áreas de 
reserva legal, extintas na forma do caput, quando fala do fim da área rural em cessão para o perímetro urbano, quando diz das reservas legais serão destinadas a 
composição de áreas verdes ou urbanas e uso sustentável compatível com a manutenção das funções ambientais. É preciso lembrar que antes do plano diretor de 2006, 
parte destas áreas eram consideradas dentro da área rural, com o plano diretor de 2006, esta foi uma área que foi inserida no perímetro urbano, tanto é que o 
parcelamento ainda está na zona de expansão urbana 3, está hoje no perímetro urbano e a reserva legal ainda está identificada em cartório. Então é uma reserva legal 
que precisa ser transformada em unidade de conservação. As unidades de conservação competência do COMAC. Parágrafo 2º – para estabelecimento destas áreas o 
poder público pode aplicar algumas regras contidas no estatuto da cidade, que é exercer o direito de pressão, transformar reservas legais em áreas verdes dentro da 
zona de expansão urbana, o que de fato já aconteceu em relação ao perímetro urbano, mas não na transformação em unidade de conservação e estabelecer também 
que áreas verdes são exigíveis dos novos parcelamentos do solo no futuro. Então havendo parcelamento do solo, a definição de áreas verdes como condicionante para 
o parcelamento do solo. É por fim para critério da delimitação destas áreas verdes, observará o predomínio de vegetação, preferencialmente nativas, previstos já no 
plano diretor, mostrou Slides. O princípio da área? O porque da definição desta área? Adotamos também o decreto estadual 44646 que estabelece quais são as áreas 
não identificantes. Quais áreas que não podem ser passíveis de parcelamento, por qualquer motivo. São os terrenos alagadiços, áreas de APP, áreas que tenham sido 
cadastradas como interesse por outra legislação no caso remanescente de mata atlântica, declividade acima de 47%, por alguma razão geológica não se recomenda 
edificação, tem alguns critérios como constante da resolução do CONAMA e questões sanitárias, a questão da reversão do esgoto, que naquele ponto, também é uma 
coisa para se observar. Quando o terreno está desocupado não tem uma utilização adequada, o poder público pode fazer um IPTU progressivo, ele pode trabalhar com 
a regra até de desapropriação, são conjunto de ações do poder público para resgatar o terreno para o interesse público, num valor dentro da planta ou abaixo da 
planta. Quando o terreno está dentro de uma sub bacia muito específica no caso nós estamos dentro da sub bacia  do Bela Vista, dentro da APA Vargem das Flores e 
dentro da nossa sub bacia Vargem das Flores. Quando tem identificação de unidade de conservação, não é uma unidade de conservação dentro das regras do SNUC 
repito, mas dentro do mapeamento do IEF, com relação a Mata Atlântica remanescente, mostrou o mapeamento. É quando agente percebe que já existe algum risco da 
área de interesse específica sofrer alguma possibilidade de parcelamento ou uma aproximação de ocupação que ameace de forma significativa a área. Então o que 
fizemos? dentro do perímetro que os senhores conselheiros receberam, dentro das poligonais nós identificamos a possibilidade de haver (2)duas áreas, uma área de 
interesse específico, são áreas que não podem ser parceladas, são áreas de APP, são áreas de alagamento, ou a vegetação ou a declividade. Mostrou Slides. Disse que 
hoje não estamos delimitando parque, estamos delimitando uma AIURB-1 cuja área de delimitação compreende um eventual futuro parque e as áreas de influência. O 
que seria estas áreas de influência? Regras específicas para um eventual parcelamento do solo. Não impede o parcelamento mas temos uma regra específica, consultar 
o conselho. O que estamos fazendo hoje é delimitando uma área para que os técnicos possam ter uma autorização de ir a campo e trabalhar nestas áreas. Então temos 
estas duas áreas, sendo objeto de discussão. Mostrou Slides. Hoje tudo que licencia dentro desta área agente passa por um critério, hoje da área técnica sobre a área de 
influência da AIURB não existe delimitação no plano diretor atual. É uma área bem maior de interesse para parque. Porque o plano diretor diz o seguinte, a área da 
AIURB e a área do parque e uma área urbanística de interesse para infra estrutura de transporte e trânsito. Foi um erro do plano diretor, porque a AIURB ela é mais para 
infra estrutura de transporte e trânsito. Aí ele diz que dentro deste conjunto tem parque e criou um parque aonde na verdade o objetivo desta área não é visitação. Isto 
não seria uma unidade de conservação que você traria a população para visitar como se fosse um parque municipal. Qual que é a visão que a secretaria de meio 
ambiente tem desta área? A Polícia Ambiental, Ibama captura animais que estão no cativeiro, numa situação de irregularidade, é possível que algumas espécies possam 
ser aproveitados nesta estação refugio silvestre. Poderia ser, para isto acontecer eu preciso ter uma área delimitada de estudo e uma área um pouco maior de influência, 
pensando que esta área eu vou aplicar regras restritivas, eu preciso de desonerar todo este conjunto adensado e as outras áreas que não tem tanta importância nesse 
maciço, para que não seja uma regra de restrição. Este que é o objeto de debate hoje. A conselheira Cristina perguntou que lugar é este adensado no Slides. Sr. Marcos 
Botelho  explicou mostrando no Slides, as áreas mais adensadas são a Prefeitura, Camilo Alves, Santa Helena, Chácaras Contagem está todo dentro do Morro da 
Gaforina. Inclusive o suposto Morro da Gaforina, ele indica a partir da Rua Gafurina no Bairro Chácaras Contagem. Toda a área esta na influencia da AIURB-1. Então 
fizemos um levantamento topográfico em função daquelas regras que nós colocamos declividade do terreno acima de 47%, vegetação mais significativa, possibilidade 
de regeneração desta vegetação. Identificamos esta área que ela ainda é bem maior do que a área que realmente é o objeto de definição para um eventual parque, isto 
é uma área de influência direta. Nós entendemos que as outras áreas que não são objeto deste perímetro, não são de influência da AIURB-1. Isto não significa que as 
regras foram flexibilizadas para fora, elas estão sendo um pouco mais restrita dentro do perímetro, mas não significa que é a área do parque. A área do parque ainda é 
uma área menor que esta concentrada a área A e B, e que será objeto de estudo e depois remetida ao conselho. Para que o conselho oficialize pelo menos sobre o 
ponto de vista dele e para que permita as consultas populares se for o caso, qual que é a área do parque e qual que é a área de influência do parque. As poligonais 
foram enviadas aos senhores como todo o material. Importante dizer que este perímetro é aquele que foi objeto da 3º conferência do dia 19 de agosto, com detalhe 
que lá não tratamos tão de forma objetiva as poligonais. O que é a consulta feita aos conselheiros que merecem alguns esclarecimentos, o conselho não está 
aprovando, o conselho não está regulamentando a delimitação  da área, ele está apenas anuindo, dando a sua anuência, o seu conhecimento de que o objeto da 
AIURB-1 “Parque Morro da Gaforina” pode ser objeto de regulamentação por ato do executivo na forma do que está previsto no plano diretor. E que esta é a área que 
os técnicos da secretaria de meio ambiente passarão a trabalhar com anuência deste conselho da delimitação do que seria a área do parque, o que seria a área de 
influência do parque e podendo ter alterações nesta área, partindo deste conjunto de áreas. O Sr. Marcos Botelho explicou também que a área toda é de um dono só, é 
uma propriedade privada, se não for deliberado hoje sobre isto, pode ser parcelado a área toda. A discussão de hoje não é liberar a área não, é delimitar a área de 
AIURB, é dizer que nesta área nada pode, porque se o dono quiser parcelar a área ele pode, não a regra que impeça, porque a AIURB não está delimitada. A conselheira 
Cecília falou que temos que lutar para segurar as áreas que temos hoje. O conselheiro Vereador Eliel falou que esteve no local, visualizou pessoalmente. As dúvidas que 
eu tinha ficaram esclarecidas. É de extrema importância, eu estou convencido que temos que delimitar esta área do parque. A área sendo toda particular, amanhã se ele 
tirar a reserva legal, ele pode fazer. Se não delimitarmos, a área está aberta. Estou pre disposto a votar para quanto antes  delimitarmos esta área. O conselheiro 
Ubiratam falou que a opinião dele também está bem clara.                  O conselheiro Egmar sugeriu por em votação e que seja elaborado um mapa e eles assinem 
autorizando a delimitação. O Sr. Marcos Botelho explicou que a área impactada tem mais relevância ambiental do que a área antropizada. Só que temos que pensar 
num eventual futuro parque, isto significa que estas áreas incorporaria um dia ao patrimônio público, daí que nasce o perímetro que estamos tratando. Não é que o 
perímetro, as poligonais que levantarmos hoje serão um parque mas é delas que nasce um futuro parque.      O que nós fizemos, cortamos esta área que esta 
impactada e a área antropizada, não significa que elas perderam a relevância ambiental, elas são ainda áreas de influência, área de zona de amortecimento do parque. 
A área que interessa para incorporar ao patrimônio público, objetivo de transformar num parque e que não essa a área em definitivo mas que nasce dela, é o trecho 
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que compreende o real Morro da Gafurina e o que agente percebeu de mata atlântica que esta sendo num processo de regeneração e o maior volume do curso d'água, 
aonde estão as influências de nascentes. Então por isto que a área está um pouco menor do que seria o desejável, porque é dela que nascerá o parque. A conselheira 
Cecília perguntou porque não pode ser grande o parque. O Sr. Marcos Botelho respondeu que não teria estrutura inclusive para manter, porque a natureza deste 
parque não é de visitação pública, não pode trazer pessoas para frequentar esta área por causa da topografia do terreno. O Presidente falou que devemos pensar no 
futuro e qual a estrutura que a Prefeitura, o poder público terá para de fato preservar. Porque senão vamos delimitar uma área muito grande, nós não temos a menor 
condição de fazer a preservação, de fazer a fiscalização, tem áreas ali que são particulares, como vamos apropriar, pagar como? Aí vamos criar uma fragilidade maior. 
Então temos que prestar atenção neste ponto. O Sr. Marcos Botelho falou que isto foi inserido no plano diretor e nunca foi feito a delimitação, nunca houve uma 
intervenção real do poder público nesta área por causa do tamanho dela. Pelas condições e por ela ser absolutamente privada. Então o poder público despender 
recursos para fazer estudos nesta área, sem autorização muitas vezes do proprietário, precisamos pelo menor da anuência do COMAC, dizendo é esta área de influência 
que pretendemos criar um parque, isto dará força e legitimidade para que técnicos possam acessar esta área e fazer uma discussão de topografia, vegetação, especies 
para saber se é uma estação biológica, se é uma estação de refúgio, de animais silvestres. Então temos que pesquisar uma área de um limite territorial que seja possível 
para administração pública.             A conselheira Cristina perguntou se toda esta área é urbana? ela não está em expansão urbana? O Sr. Marcos Botelho respondeu 
que esta área é toda expansão urbana é dentro do perímetro urbano, ZEU-3.                    A conselheira Cristina perguntou qual o tamanho das áreas permitidas para 
parcelamento quando pode parcelar? O Sr. Marcos Botelho respondeu 2 mil metros. A conselheira Cristina falou que então pela proposta 2/3 deste meio esta 
preservado para o parque. O Sr. Marcos Botelho respondeu só uma correção não é para o parque é da AIURB e o estudo que vai ser feito a partir de agora é que vai 
delimitar o parque, por enquanto estamos fazendo só AIURB. As áreas não tem parcelamento. A conselheira Cristina perguntou se tem algum empreendimento 
pensado para estas regiões que nós estamos teoricamente falando que não vai ser do parque? O conselheiro Egmar falou que hoje foi apresentado uma ocupação de 
496 apartamentos, reassentamento do William Rosa, Minha Casa, Minha Vida, faixa 1, absurdo. Imagina o impacto que vai causar isto aqui. Eles estão invadindo APP 
na implantação deste empreendimento. Esta questão de 2 mil metros, ela muda desde que aja reversão de esgoto. A conselheira Samantha falou que no plano diretor 
atual pode ter 360 se tiver reversão de esgoto. O conselheiro Ubiratam falou que estão fazendo uma proposta da Gaforina, para se aplicar a AIURB-1 para ela que seja, 
e rediscutir esta questão toda do entorno que esta na zona de amortecimento. O Presidente Wagner respondendo ao conselheiro Egmar, tem pedido de analise de 
projeto para 340 unidades de Minha Casa, Minha Vida para aquela área que você demonstrou. Só que a licença só será concedida após os estudos técnicos da 
secretaria de meio ambiente e área de APP não vai ser liberado. Estou esclarecendo que existe sim, tem recurso da caixa econômica federal para ser liberado, mas tudo 
isto vai depender dos pareceres técnicos do meio ambiente, no que diz respeito a supressão de vegetação, área de APP e tem os estudos técnicos do desenvolvimento 
urbano, não vai ser liberado simplesmente porque esta colocado. Nós vamos dar os pareceres técnicos que podem aprovar ou não e posteriormente tem que ser 
submetido ao COMAC. O conselheiro Egmar falou que se não voltar no COMAC se a própria secretaria vai autorizar ou não, nós estamos perdendo tempo. Porque 
estamos aqui tratando de uma conservação de uma área e a secretaria tem esta prerrogativa de aprovar ou não e não voltar no COMAC aí acho que é sem sentido esta 
nossa reunião. O Sr. Marcos Botelho falou só para se ter ideia supressão arbórea aqui ela é remanescente de mata atlântica, tem que vir para o conselho. Não sei a 
classificação que vai ser atribuída, se for classe 3 virá para o conselho. Do jeito como está hoje, não vai ser a nossa votação que vai permitir ou impedir desse empreen-
dimento acontecer. O conselheiro Egmar falou que só que aí neste caso dificulta. Ela estando aí a AIURB vai ser mais difícil, temos que analisar com muito cuidado, 
porque a cidade hoje se não tomarmos cuidado vai se tornar Ribeirão da Neves. Esta é a preocupação nossa, estou pensando no coletivo. O Sr. Marcos Botelho falou 
acho que se você trocar uma área antropisada e abrir mão de outras áreas que tem uma influência maior, agente esta ou ampliando demais esta área de objeto de estu-
do ou excluindo a área de influência, por isto trabalhamos com um conceito para formar um perímetro menor para que seja viável para a administração fazer o estudo, 
porque se ampliarmos demais este perfil corre o risco de acontecer o mesmo que 2006. Acontecer o que o conselheiro Ubiratam colocou, justamente por falta de 
definição e por falta de intervenção direta, nós estamos perdendo aos poucos a área de influência, sobre aquilo que seria passível de proteção que é o de fato o Morro 
da Gaforina que é o que foi pensando em 2006. A sugestão que agente acha que os conselheiros devem manifestar no dia de hoje é aprovar esta poligonal como 
parâmetro disto tudo. Isto tudo tem que voltar depois, porque o decreto do Prefeito certamente vai repetir o que o conselho vai dizer, vai indicar as 2(duas) áreas, a 
área de interesse para o parque e a área de interesse para a área de influência. E a partir dai autorizar a área técnica e a fiscalização para atuar nesta área, identificar os 
elementos e a partir dai agente começar a trabalhar e ter efetividade sobre este Morro da Gafurina. E não deixar se perder. O conselheiro Egmar falou que foram pedido 
de vistas pela CIEMG, ACIC e pelo conselheiro Vereador Eliel. O nosso prazo para apresentar o nosso parecer de vistas é na próxima reunião ordinária, não e isto? O Sr. 
Marcos Botelho falou que é para hoje. O conselheiro Egmar falou que o material não abriu então pelo regimento eles tem até a próxima reunião ordinária para apresen-
tar. O Sr. Marcos Botelho falou que o regimento fala na próxima reunião, não fala em ordinária, porque na reunião anterior nos estabelecemos que seria esta. O 
conselheiro Egmar perguntou se os pareceres estão aqui para serem apresentados? O Sr. Marcos Botelho respondeu que foi desnecessário porque eles se convenceram 
pelo sim ou pelo não, a partir do relatório apresentado. Não é um licenciamento que esta sendo aprovado, quando se tem um licenciamento, você tem o parecer, o que 
estamos fazendo é apenas uma anuência e a forma de fazer esta indicação, é este parecer que chegou para vocês com poligonais, estudo de geologia, agora os 
conselheiros estão livres para votar. A conselheira Cristina falou que está formando a opinião dela agora, porque esta alternância de reunião em dias diferentes, 
dificulta o acompanhamento dos assuntos, espero que não aconteça mais isto, que seja feita a reunião na segunda-feira, conforme o regimento. Eu tendo a concordar 
com o Egmar porque o parque da Pedreira do Riacho tem 20(vinte) anos que ele esta no plano diretor e não foi feito até hoje, e de certa forma o fato dele esta 
delimitado, ele inibe, ele dificulta é um dificultador para a ocupação, 22(vinte e dois) anos, do primeiro plano diretor. Todo mundo sabe que eu sou árdua defensora de 
qualquer verde, o que eu puder fazer para evitar, ainda mais que pode virar até parcelamento de 360 metros, perto de lagoa. O futuro é ruim, o futuro não é bom. 
Então eu tendo a concordar com a proposta que ele está fazendo. Agente ampliar não ser só o meio, mas ter mais áreas para que iniba. O Presidente explicou que a 
mudança da data, e porque tratou-se de uma reunião extraordinária, as reuniões ordinárias serão sempre nas segundas-feiras do mês. Extraordinária é porque estamos 
nos aproximando do final de ano. Daqui a pouco aos órgãos da Prefeitura, COAF, COGREL que eu dependo deles para liberação de recursos para a secretaria de meio 
ambiente, estes estudos que o Sr. Botelho se referiu, que agente precisa fazer, tenho prazos para iniciar estes trabalhos. Se não tivéssemos marcado a extraordinária o 
prazo ficaria prejudicado. O conselheiro Renato falou que da época que esteve no Conparq interinamente a frente das ações, sou um defensor do meio ambiente, sou 
defensor da causa, quem está aqui me conhece, sabe. Agente tem que ser prático não adianta tentar delimitar uma área deste tamanho, a qual o município, o poder 
público, não vai fazer frente depois. Quando estava à frente do Conparq já era difícil fazer cercamento das áreas que já existem. Então não adiante sonhar acima do 
que pode ser feito. Acho muito interessante e louvável a ideia de tentar uma ampliação da preservação do espaço, porque isto aí é particular. Vamos ainda ter que 
comprar isto aí como município. Vamos ter que praticar a compra antecipada, que é um direito do município pelo interesse público. Então isto custa dinheiro, isto custa 
um valor, não adianta estarmos extrapolando áreas aqui hoje, que nós nem vamos conseguir. Porque isto é um sonho ainda. Estamos com ideia de formar um parque, 
mas para isto tem que ser levantar recursos para aquisição do terreno, para o fechamento do terreno e para manutenção do terreno. Então quanto maior, mais difícil 
vai ser deste sonho se tornar real. Então vou até adiantar meu voto, sou favorável a esta delimitação como foi proposta, até porque todo o restante que vai ser feito 
nesta área vai ter que passar pela nossa anuência, outra discussão, então a principio vamos tentar abraçar o que agente da conta e para frente nós vamos discutindo, o 
parcelamento disto aí. A conselheira Samantha falou que aproveitando a fala do conselheiro Renato e perguntar se esta sendo pensado para esta área, para este tipo 
de área que é AIURB, instrumento de transferência do direito de construir alguma coisa no plano diretor que viabilize esta questão do custo da terra, porque eu 
acredito que o município não vai ter dinheiro para desapropriação. Então precisa de instrumentos que possa viabilizar isto economicamente. Queria saber se isto esta 
sendo pensado. O Presidente respondeu que isto esta sendo previsto, é ate nossa urgência em delimitar para podermos resolver estas questões que você colocou. Está 
tudo previsto. O conselheiro vereador Eliel perguntou são 2 questões, uma delas é o pedido de vistas que foi acatado se foi o dele, que ele foi o primeiro a pedir vistas 
na reunião passada. E a segunda ele expôs esta preocupação se houvessem desapropriações, o que foi me informado que é só um pedacinho da entrada da rua. O Sr. 
Marcos Botelho respondeu que as desapropriações serão resolvidas nestes estudos, quando for fechado maior o perímetro. Não é o que nós estamos fazendo é que vai 
definir isto. Hoje estamos apenas autorizando a secretaria de meio ambiente a realizar um estudo em cima de uma poligonal especifica, daí vão surgir este nível de 
detalhamento e volta para o conselho em momento oportuno. O conselheiro Vereador Eliel perguntou e qual o pedido de vistas que foi acatado. O Presidente 
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respondeu que o dele foi o primeiro, mas acatamos outros pedidos também, todos foram considerados. O conselheiro Vereador Eliel perguntou qual o critério no caso 
do questionamento. O Presidente respondeu que no entendimento dele, feito os esclarecimentos nós iríamos submeter à votação hoje. Não deu para abrir os arquivos, 
mas foi feito uma apresentação pelo Sr. Marcos Botelho, e estamos a disposição para atender todas as dúvidas. Ao encaminhamento é que seja colocado em votação 
na data de hoje. Os conselheiros fiquem livres para votarem do jeito que acharem melhor.                O conselheiro Vereador Eliel continuou falando que o posiciona-
mento dele dentro do pedido de vistas, ele se sente contemplado, o que foi citado aqui eu quero acompanhar e declarar o meu voto a favor.                  O Presidente 
falou que está entendendo que todos os pedidos de vistas que foram acatados, mas nós temos todas as condições de submeter a proposta a votação mediante as 
apresentações, as explicações que foram feitas. O conselheiro Egmar pediu mais prazo para apresentar o parecer de vistas. O presidente respondeu ao conselheiro 
Egmar que entende que o pedido dele fica prejudicado, uma vez que os esclarecimentos foram prestados aqui. Nós não precisamos do parecer de todos os pareceres 
de quem pediu vistas para colocar em votação. O conselheiro Egmar falou que se forem 5(cinco) pareceres diferentes nós temos que votar os 5(cinco) pareceres. O 
Presidente respondeu que esta entendendo que a maioria dos conselheiros estão em condições de votar, e acho que a apresentação que foi feita aqui supre. O 
conselheiro Egmar falou que se dispõe a votar desde que seja incluída a parte mostrada por ele no Slides. O Sr. Marcos Botelho falou que então temos uma proposta 
original que é esta das poligonais indicadas enviadas e uma proposta alternativa apresentada como o voto do conselheiro que é a inclusão das 2(duas) áreas especifi-
cas. O conselheiro Egmar mostrou novamente no Slides o que ele estava sugerindo. O conselheiro Ubiratam falou que discorda um pouco do conselheiro Egmar, porque 
o que ele recebeu a poligonal, o memorial descritivo, com tudo. Vou antecipar meu voto que não concordo. O Sr. Marcos Botelho falou que entende que esta é uma 
área antropizada, a outra área é uma área impactada. Você excluir a área impactada para incluir a área antropizada não faz sentido. Então entendemos que para evitar 
qualquer discussão, não que estas áreas não são de interesse de relevância ambiental, é que trabalhamos com uma área que temos mais um pouco de convicção, um 
pouco mais de certeza, porque senão passamos a ter uma área muito extensa para ser objeto de discussão no meio ambiente. O Presidente falou que o licenciamento 
desta área que o conselheiro Egmar citou já deu entrada no meio ambiente, vai ter que passar aqui. Não vamos autorizar sem submeter ao conselho. O conselheiro 
Henrique falou que acompanha o posicionamento do Egmar na inclusão desta área. O Presidente falou que em questão de encaminhamento  vai colocar em votação, 
se a proposta 1 não passar discutiremos as outras propostas. Os conselheiros que são favoráveis a proposta 1- que é a que consta na pauta e foi apresentada pelo Sr. 
Marcos Botelho. Os que são favoráveis levantem o braço por favor, proposta aprovada. O Presidente falou que só ressaltando nós estamos delimitando esta área de 
AIURB, ainda temos o plano diretor e temos o decreto do Prefeito o que for empreendimento, ou qualquer proposta de utilização da área precisa de licenciamento e vai 
ter que passar aqui pelo conselho. 2- Informes da Audiência Pública Plano Diretor. O Sr. Marcos Botelho falou que as audiências públicas para revisão do plano diretor, 
foram convocadas pela câmara municipal para os dias 09 e 13 de dezembro, o edital esta publicado no diário oficial e no portal da câmara. Todos tem acesso a todo o 
material. Na câmara foi criado uma comissão especial, para o plano diretor que está recebendo de qualquer cidadão, qualquer tipo de opinião, qualquer tipo de 
observação em relação à minuta, que já está disponível no portal. Um dos motivos da convocação da extraordinária do conselho, hoje, é agente fazer registrar que o 
procedimento, o processo de acompanhamento pela câmara municipal com participação do ministério publico, nesta etapa do processo legislativo, já iniciou com a 
criação da comissão especial do plano diretor e por fim com a convocação das realizações das audiências públicas a partir do dia 09. 3- Assuntos Gerais pertinentes ao 
COMAC.            A conselheira Cecília falou que estava num fórum internacional esta semana toda. Inclusive no Fórum, vai ser aprovada uma minuta e tem um 
abaixo-assinado a respeito da questão do Zoneamento de Vargem das Flores. Vou entregar uma revista a todos e nela tem uma matéria de Vargem das Flores, e uma 
mudinha de palmeira para cada um de vocês. Quero que vocês leiam a matéria, principalmente a questão da Vargem das Flores que é muito importante, a questão do 
zoneamento que estamos discutindo, vai acabar com nossa área de recarga e a área rural. Belo Horizonte não tem mais área rural e Contagem tem, temos que manter 
isto.    A conselheira Cristina solicitou que mesmo quando for fazer a reunião extraordinária que mantenha na segunda-feira e o horário. O Sr. Marcos Botelho falou que 
o sentido de uma extraordinária é em função da condição extraordinária, fica registrado que dentro do possível, dentro das condições que marque para uma 
segunda-feira. Mas temos que pensar que o local depende de um agendamento que muitas vezes não está disponível no dia e horário que agente quer. Está registrado 
o pedido da conselheira. O Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.  

ATA DA 221.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAC – 2017
No dia 11 de dezembro de 2017 no Auditório da Prefeitura Municipal de Contagem, Praça Tancredo Neves, Nº 200, Bairro Camilo Alves, Contagem, Minas Gerais, às 
13:00 horas, realizou-se a 221ª Reunião Ordinária do COMAC de 2017. Compareceram à reunião o Presidente do COMAC, Wagner Donato Rodrigues; Marcos Antônio 
Botelho Niemann; o Assessor Jurídico da SEMAS, Fábio Silva Azevedo; os conselheiros: Cecília Rute de Andrade Silva, representante das Entidades Civis criadas com 
finalidade específica de defesa do Meio Ambiente, com atuação no âmbito do Município de Contagem (Instituto Guaicuy); Cristina Maria de Oliveira, representante dos 
Sindicatos de Trabalhadores de categorias profissionais não liberais, com base territorial no Município de Contagem (Sindiscom); Henrique Damasio Soares, represen-
tante do Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais (CIEMG); Renato Ferreira Mafra, representante da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos; Ubiratam 
Nogueira, representante das Associações Civis representativas dos moradores do Município de Contagem; os servidores da SEMAS: Pedro Alvarenga Cavalcante 
(Técnico-Biólogo); Maria José Fonseca (Técnica-Química); Leonardo Ziviani; Vanessa Carvalho Teixeira; Luciana Pereira Martins; Lúrya Angela Gomes; Felipe Alves F. De 
Alencar (Técnico-Biólogo) e Marise de Cássia Gonçalves (Secretária do COMAC). O Presidente Wagner conferiu o quórum e deu inicio a reunião.                1- Aprovação 
da Ata da 220ª Reunião Ordinária do COMAC. Aprovada. 2- Reflex Tempervidros Indústria e Comércio de Vidros - Julgamento do pedido de Revalidação da Licença de 
Operação Corretiva. Processo Nº 02699/2017-03A. O técnico Felipe fez a apresentação. Reflex Tempervidros Indústria e Comércio de Vidros Ltda.,  Revalidação da 
Licença de Operação Corretiva. Atividade: Indústria e comércio atacadista de vidros temperados, vidros sem têmpera, kits de alumínio e ferragens para artigos de vidros, 
materiais correlatos e têmpera de vidros para terceiros. A empresa está instalada em Zona de Usos Incômodos (ZUI-1), localizada na bacia hidrográfica da Pampulha. O 
empreendimento está instalado em uma área útil de 11214 m2 conforme Alvará de Licença de Localização e Funcionamento no 97674. O horário de funcionamento é 
de 07h00min às 17h00min. Há geração de emissão atmosférica no local, durante o funcionamento do gerador a diesel, proveniente da queima do combustível. Trata-se 
de empreendimento instalado em Zona de Usos Incômodos industrial. O ruído que vem do processo produtivo fica contido restrito no local. Há geração de efluentes 
líquidos não domésticos, proveniente do processo de lapidação, na qual é direcionado para um sistema de tratamento e, posteriormente, a água tratada retorna ao 
processo. Quando o pH da água encontra-se insatisfatório, devido a sucessivos processos de tratamento no sistema, a água é descartada na rede da COPASA. Os 
resíduos sólidos gerados no processo são: Sobras de Vidros, que são armazenados no galpão e recolhidos pela Massifix Comércio de Sucatas de Vidros Ltda. Recicláveis 
(papel, papelão, plástico e fita metálica), que são armazenados e recolhidos pela ASMAC. Resíduos Perigosos (EPI´s, estopas contaminadas, embalagens de produtos 
químicos), que são acondicionados no depósito de resíduo e recolhidos pela INCA. Embalagens de madeira, são reutilizados pela Empresa, para fazer outras embala-
gens para transportar os vidros. Lodo da ETE, que é acondicionado em uma caçamba e recolhido pela Essencis. As condicionantes são: Apresentar Auto de Vistoria Final 
– AVCB, no prazo de 60 dias. Apresentar o Laudo da COPASA de liberação das instalações do sistema de esgoto, 60 dias. Realizar o automonitoramento dos resíduos 
sólidos, Durante a vigência da Licença. O conselheiro Henrique perguntou se mantêm o monitoramento na indústria ou ele tem que enviar os relatórios para SEMAS? O 
técnico respondeu que esta planilha, geralmente é feita pedindo o empreendedor para deixar no próprio empreendimento para fins de fiscalização. Anteriormente 
tinha pessoa que pedia para apresentar mensalmente, anualmente. No caso de alguma dúvidas ou denúncias, seria descumprimento de condicionando onde ela é 
autuada. O conselheiro Ubiratam perguntou já que ele tem Lodo da ETE dele, outros tipos de resíduos, uma das funções das condicionantes é a questão do monitora-
mento, não teria como acrescentar que ele apresente a destinação deles trimestral, semestral do recolhimento para vocês, porque na verdade ele apresentou no 
processo, mas não condicionou a continuidade dele de apresentação, e não as análises em si. O técnico Felipe respondeu que o resíduo dele que gera impacto mesmo, 
a quantidade é a sobra de vidro e o lodo da ETE, e este lodo, assim como a sobra do vidro é material inerte, é material de classe 2B que não é tão preocupante. Os 
resíduos perigosos é que temos uma preocupação maior que a geração é muito menor em vista deste quantitativo. Como eu disse esta relação de apresentar 
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bienalmente, trimestralmente, mensalmente fica a situação de sempre voltar para o técnico, coisas que talvez não seja tão importante e vai acumular processo, a meu 
ver.           O conselheiro Renato perguntou com relação esta água, ela está no PRECEND? O técnico Felipe respondeu eu pedi o contrato parece que esta na parte A ou 
na parte B, eu tenho que dar uma olhada no processo, mas eles tem PRECEND, sim. O conselheiro Renato perguntou em relação a queima de diesel, existe algum 
controle para os efluentes atmosféricos? O técnico Felipe respondeu que a questão do diesel como se fosse para monitorar, veículos por exemplo de uma empresa de 
transportes. O conselheiro Renato perguntou existe este monitoramento? O técnico Felipe respondeu que não. O conselheiro Renato falou que acha importante pedir, 
pelo menos anualmente, que esta queima seja monitorada para saber o grau de poluição que está sendo gerado. O técnico Felipe falou que na Deliberação Normativa 
183 não cita a questão dos geradores, poderíamos colocar como outras fontes. Em Belo Horizonte tem esta questão de monitoramento de veículos nas ruas. Mas nós 
não temos isto aqui ainda. Posso colocar, colocando que na DN 183 não cita, a questão dos geradores, tem como outras fontes. O conselheiro Henrique perguntou este 
gerador é ligado continuamente ou ele é só na ausência de energia? O técnico Felipe respondeu que o gerador só é utilizado na falta de energia, então é caso 
esporádico. O assessor jurídico Fábio falou o parecer sobre o pedido de revalidação da licença de operação corretiva não tem anuências, a empresa requereu dentro do 
prazo de 120 dias, observou as normas ambientais, dessa forma agente deixa de recomendar algum …..fiscal e sugerimos o deferimento da revalidação da licença de 
operação pelo prazo de 6(seis) anos. Deve ser advertido que em caso de ampliação deve se proceder o prévio requerimento de nova licença. Natália (representante da 
empresa) falou que quanto a emissão atmosférica, o uso do gerador é só na falta de energia. Em relação a Copasa teve anteriormente uma dispensa, mas não foi 
solicitado um novo laudo. Solicitando este novo laudo, os técnicos vão fazer vistoria com a necessidade o empreendimento é convocado ou não para o PRECEND, sendo 
convocado o empreendimento vai arcar com todos os projetos e estudos necessários para formalizar este contrato junto ao PRECEND. A conselheira Cecília perguntou 
este lodo qual a empresa que vocês mandam? Natália (representante da empresa) para a empresa Essencis. O conselheiro Renato perguntou qual o PH desta água 
descartada? Natália (representante da empresa) respondeu que no momento não sei informar. O Presidente colocou em votação, o qual foi aprovada com uma 
abstenção. 3- GNC Automotores Ltda. - Julgamento do pedido de Licença de Operação Corretiva. Processo Nº 05201/2015-03A. O técnico Felipe fez a apresentação. 
Atividade: Serviços de lanternagem ou funilaria, pintura, lavagem, manutenção e reparação mecânica de veículos automotores. A empresa está instalada em Zona de 
Usos Incômodos na bacia hidrográfica do Arrudas. O empreendimento está instalado em uma área útil de 7.082,95 m2, conforme Alvará.        O horário de funciona-
mento é de 08h00min às 19h00min, de segunda a sexta-feira, sábados de 08h00min às 16h00min e um domingo por mês de 08h00min às 12h00min. Atualmente, a 
empresa emprega 71 (dez) funcionários. Conforme a classificação da DN 74/04 ela foi enquadrada no código B-05-05-3, Classe 3, conforme Tabela A-1. A geração de 
efluentes atmosféricos é caracterizada pelo sistema de pintura que gera aerossóis resultantes da atomização das tintas através de pistola pneumática. Na avaliação das 
emissões atmosféricas em fontes estacionárias, os valores mantiveram-se dentro dos padrões da DN COPAM n° 187/2013, considerando os resultados das concentrações 
de Material Particulado, como também os resultados das concentrações de Compostos Orgânicos Voláteis. Trata-se de empreendimento localizado em Zona de Usos 
Incômodos, preferencialmente industrial. O ruído gerado é proveniente do funcionamento dos equipamentos, porém, de acordo com vistoria realizada no local, foi 
constatado que o ruído fica restrito/contido no local. Há geração de efluentes líquidos não domésticos oriundo da lavagem dos veículos, que é realizada em área 
específica para este fim, direcionados para uma caixa separadora de água e óleo, e destinados à COPASA. Os resíduos sólidos gerados são: Resíduos Perigosos   (EPI´s), 
estopas e serragem contaminadas, filtros, embalagens de produtos químicos), que são armazenados no interior do galpão e recolhidos pela Pró-Ambiental Tecnologia 
Ltda. Papelão, que é armazenado no interior do galpão e doado para catadores de materiais recicláveis. Óleo usado, que são acondicionados temporariamente em 
tambores, no interior do galpão e recolhido pela Lwart Lubrificantes Ltda. Sucatas (peças inservíveis); que são armazenadas no interior do galpão. Pneus inservíveis; que 
são armazenados no interior do galpão. Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico apresentou o protocolo de análise do projeto relativo à edificação. A 
consultoria técnica protocolou documento relatando que houve algumas modificações, sendo necessária a atualização do projeto. A apresentação do AVCB foi uma das 
condicionantes que eu coloquei.      As condicionantes: Apresentação do AVCB. Apresentar declaração emitida pela COPASA, informando o atendimento das condicio-
nantes, ela já tem contrato com a COPASA. Apresentar Laudo de liberação das obras viárias emitido pela TRANSCON. Apresentar as licenças ambientais das empresas 
Pró-Ambiental Tecnologia Ltda. e Lwart Lubrificantes Ltda., porque apresentaram só comprovantes e não as licenças. Todos estes itens, eu pedi em 60 dias. No prazo de 
180 dias, eu pedi que apresentassem o contrato e os comprovantes atualizados das empresas que recolhem a borra da caixa separadora, das peças inservíveis e pneus 
que no processo eles não mostraram nenhum comprovante em relação a este tipo de item. Realizar o Automonitoramento dos resíduos e também das emissões 
atmosféricas. Como ele apresentou no ano 2017 agora este relatório e está dentro dos limites, inclusive esta abaixo, se não me engano nem chegou a 50% do que 
realmente deveria alcançar para passar dos padrões, então vou pedir para apresentar de 2 em 2 anos este relatório. Apresentar o segundo só a partir de 02/12/2019. 
Com os parâmetros de material particulados, VOC'S, chaminé e atendendo todos os padrões e normas conforme descritos no anexo II das condicionantes. O assessor 
jurídico Fábio falou que trata-se de um pedido de licença de operação corretiva, também sugerimos a concessão da licença, diante dos atendimentos dos estudos 
técnicos solicitados, tendo em vista que trata-se de uma empresa que já está em fase de operação e que não obteve previamente as fases de LP e LI. O único aponta-
mento é que encaminhamos para a fiscalização ambiental e deve também ser advertido que qualquer ampliação enseja nova licença não totalmente por ser classe 3, o 
empreendimento, sugerimos a aprovação. A conselheira Cecília perguntou ao técnico se ele tirou fotos de onde ficava o armazenamento, porque tem muita sucata, 
muito pneu, seria importante agente ver as fotos, é uma proposta que estou fazendo a vocês e outra coisa, a questão da cabine de pintura, acho importante as fotos, 
porque é uma área grande.              O conselheiro Renato falou que é muito pertinente, Cecília, até coloquei nas minhas ponderações. Parece empresa jovem 2015, hoje 
talvez as sucatas estejam num volume controlado, mas daqui a alguns anos não esteja mais. Então acho importante agente ter uma determinação, tanto para as 
sucatas, tanto para os pneus uma destinação final e o cuidado da destinação final, já pensando num futuro próximo. O conselheiro Ubiratam propôs aos conselheiros, 
uma condicionante que seja implantação do depósito temporário de resíduos sólidos desta empresa. O técnico Felipe falou que o parecer é baseado de classe pelo PCA 
e a RCA. Quando agente chega no local e ver que os resíduos estão sendo armazenados, acondicionado de forma correta, eu não tenho costume de pedir. Eu peço 
quando eu vejo que está tendo segregações de resíduos. Quando não tem este tipo de armazenamento conforme a legislação. Farei a pedido de vocês nas próximas 
reuniões os relatórios fotográficos. Me incomoda um pouco porque estes relatórios são apresentados no processo, que pode ser consultado por qualquer um de vocês. 
Fica parecendo que estou fazendo uma consultoria, que estou apresentando a empresa, e não é o meu objetivo, meu objetivo é falar das questões técnicas e como 
corrigir estas situações, quando não tem as correções advindas da consultoria, estou aqui para orientar da melhor forma possível e esclarecer as dúvidas de forma que 
vocês se sentem confortáveis para votar, eu entendo a situação de cada um de vocês. O conselheiro Ubiratam falou com Felipe, que evita o pedido de diligências, a 
intenção é somar. O conselheiro Henrique falou para Felipe, que também concorda e que as fotos de forma alguma vão parecer que você está induzindo o licenciamen-
to, acho que ela compõe a apresentação do processo de licenciamento. Carlos (empresa) falou que a empresa esta totalmente organizada, já tem as áreas de 
segregação de matéria prima, as áreas são cobertas, não tem nada, os resíduos já destinados, ecologicamente correta. O PRECEND já está sendo monitorado, já tem as 
caixas separadoras de água e óleo. Se vocês pedirem diligências é só para confirmar mas já está tudo no relatório.            O conselheiro Ubiratam falou para o Carlos, 
que não vão baixar diligência e nem estão questionando seu PCA e RCA. A conselheira Cristina falou que só para completar não é para este processo, é para os 
próximos. A conselheira Cecília falou para o Felipe que isto ajuda muito a eles, principalmente quando é armazenamento de sucatas. Vocês são as nossas vistas. O 
Presidente colocou em votação, o qual foi aprovado com o maior número de votos. 7- Bijouterias e Montagem e Imperador Ltda. – ME - Julgamento do pedido de 
Licença de Operação Corretiva. Processo Nº 12892/2015-03A. O técnico Felipe fez a apresentação. Bijouterias e Montagem Imperador Ltda., licença de operação 
corretiva, Classe 3. Atividade: Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes; Reparação de jóias; Beneficiamento de minério de metais preciosos. A empresa está 
instalada em Zona de Usos Incômodos (ZUI-2A), localizada na bacia hidrográfica do Arrudas. O empreendimento está instalado em uma área útil de 1.271,00 m2, 
conforme Alvará. O horário de funcionamento é de 08h00min às 18h00min. O empreendimento não gera efluente atmosférico, possuindo em suas instalações um 
ambiente ventilado e apropriado para sua atividade. Trata-se de empreendimento localizado em Zona de Usos Incômodos, preferencialmente industrial. O ruído gerado 
é proveniente do funcionamento dos equipamentos, porém, de acordo com vistoria realizada no local. Há geração de efluente líquido não doméstico oriundo do 
processo de banho químico das peças, no qual todo efluente gerado passa por um processo onde ocorre trocas iônicas, retirando os componentes indesejáveis da 
água. Ao final do tratamento o efluente é destinado à rede da COPASA. Resíduos: Lodo da ETE, pó de zinco, embalagens e materiais contaminados com produtos 
químicos, que são acondicionados em tambores no interior do galpão e posteriormente recolhidos pela Pró-Ambiental. A empresa apresentou em 13/11/2017, a 
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consulta do andamento do processo do AVCB, demonstrando o histórico do processo para obtenção do AVCB, no qual foi constatado a aprovação do projeto em 
24/02/16. Teve algumas modificações, este histórico foi mostrando todo o andamento da empresa para obtenção do AVCB que eu condicionei. As condicionantes: 
1- Apresentar a licença ambiental da empresa Pró-Ambiental, porque foi apresentou só os comprovantes e não a licença, com 30 dias.               2- Apresentar contrato 
assinado entre a COPASA e o empreendimento, 120 dias. 3- Apresentar Auto de Vistoria Final – AVCB, 120 dias. 4- Automonitoramento dos resíduos, durante a vigência 
da Licença. O assessor jurídico Fábio falou que trata de um pedido de licença de operação corretiva, também na observância das fases prévias (LP e LI) pelo que 
sugerimos a concessão da licença de operação corretiva pelo prazo de 6 anos, posterior encaminhado o processo a fiscalização ambiental para providências e deve ser 
advertido que ampliação enseja prévio pedido de licenciamento. O Presidente colocou em votação, o qual foi aprovado. 8- Tora Logística Armazéns e Terminais 
Multimodais S.A – Julgamento do pedido de prorrogação de prazo para cumprimento de condicionante. Processo Nº 5998/01-10. O técnico Felipe fez a apresentação. 
Atividade principal: Terminal de cargas, exceto minérios, gás natural, petróleo, produtos químicos e petroquímicos. A empresa esta em ZUI-2A na Bacia Hidrográfica do 
Arrudas. Foi protocolado em 14/06/2017 o pedido de prazo de alteração de prazo para o cumprimento de condicionante. Conforme a DN 74 a empresa esta classificada 
no código E-01-16-3(Terminais de cargas, exceto minérios, gás natural, petróleo, produtos químicos e petroquímicos). O processo foi apresentado ao COMAC, sendo 
deferida a concessão de LOC em reunião ordinária no dia 27/06/2016, com condicionantes. A LOC nº 017/2016 foi emitida em 27/06/2016 com doze condicionantes 
sendo elas: Cinco delas a serem executadas durante a vigência da mesma, a saber: item 8 (Apresentar monitoramento da fumaça preta dos veículos a diesel da frota de 
caminhões e carretas em trânsito para atendimento do empreendimento), item 9 (Apresentar recadastramento do empreendimento junto ao Aterro), item 10 
(Apresentar contrato e/ou recibo, bem como a licença, atualizada da empresa responsável pelo transporte, recolhimento e destinação final dos resíduos), item 11 
(Executar o Automonitoramento dos resíduos), item 12 (Apresentar Certificado de Autorização de Operação de Abastecimento, emitido pela ANP). Seis delas a serem 
apresentadas em 120 dias, ofício emitido pela COPASA de cumprimento das obrigações do Contrato, item 3 (Apresentar Outorga emitida pelo IGAM), item 4 (Executar 
adequações ao abrigo de resíduos sólidos - classe I, conforme norma ABNT 12235 e apresentar registro fotográfico), item 5 (Executar cobertura da área do Tanque de 
abastecimento também com relatório fotográfico),       item 6 (Apresentar cadastro das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, 
item 7 (Cumprir o TAC, apresentar os documentos). Uma a ser apresentada em 180 dias, que é o item 2, que foi que pediu prorrogação de prazo, apresentação do 
AVCB. Cumprimento das condicionantes após análise foi verificado que Item 1: Cumprido, porém fora do prazo determinado nas condicionantes; Item 2: A empresa 
solicita prorrogação de prazo, o Corpo de Bombeiros solicitou algumas correções do projeto; atualmente pelo último documento que foi entregue a empresa esta 
cumprindo o andamento das exigências. Item 3: Cumprido. Item 4: Cumprido. Item 5: Não Cumprido, não foi constatado no processo o protocolo do registro 
fotográfico contemplando a referida adequação, no caso seria a cobertura do tanque. Item 6: Cumprido. Item 7: Cumprido. Item 8 e 9: Em cumprimento. Item 10: 
Parcialmente Cumprido, Apresentou comprovante e/ou contrato e a respectiva licença ambiental dos empreendimentos responsáveis pela coleta, transporte e 
destinação final dos resíduos sólidos, a saber: óleo usado (Proluminas Lubrificantes Ltda.), resíduos perigosos (Essencis MG Soluções Ambientais S/A), pneus inservíveis 
(Racri Comércio e Transporte Ltda.). Apresentou apenas a licença ambiental do empreendimento Alternativa Transportes Ltda.. Não apresentou comprovante e/ou 
contrato, tampouco licença ambiental dos empreendimentos: ArcelorMittal, F&C Comércio de Baterias Ltda./São Judas Tadeu Baterias Ltda., Santa Maria Comércio de 
Papel Ltda., Campelo, E-Mile – Empresa Mineira de Lixo Eletrônico Ltda., Usiseg Uniformes e Equipamentos de Segurança Ltda., Ronova Beneficiamento de Resíduos 
Industriais, Mazola - Comércio Logística e Reciclagem Ltda., todos estes impedimentos que eu disse que não apresentou contrato e nem licença, ele citou como sendo 
empresas que recolhem os diversos resíduos que eles geram no empreendimento. Item 11: é aquela condicionante que conforme o Anexo II, a empresa tem que manter 
na empresa as planilhas mensais. Conclusão: o empreendimento apresentou partes dos documentos quanto aos cumprimentos das condicionantes. Item 12: Cumprido. 
Face ao exposto neste parecer, somos pelo deferimento da solicitação de prorrogação de prazo da condicionante: Condicionante 2: Sugere-se prorrogação de prazo por 
180 dias, AVCB, analisando o processo, constatou-se que outras condicionantes não foram apresentadas ou não cumpridas de forma satisfatória, que é a Condicionan-
te 5: Executar cobertura da área do Tanque de abastecimento e o registro fotográfico. Condicionante 10: Apresentar contrato e recibo, bem como a licença ambiental, 
atualizada da empresa. O assessor jurídico Fábio falou que em relação ao pedido de dilação de prazo, sugerimos a concessão que é um prazo dentro da razoabilidade e 
proporcionalidade. Todavia quanto aos descumprimentos dos demais itens ou cumprimento intempestivo, sugerimos encaminhamento a fiscalização ambiental para as 
providências de praxe. A estipulação de prazos pelo órgão ambiental, ela não decorre de caprichos da administração pública. São prazos necessários, avaliados 
tecnicamente para o controle e mitigação dos impactos gerados. Quando ocorre a inobservância  destes prazos, o primeiro que gera uma consequência legal que é a 
infração, e por segundo muitas das vezes pode até tornar aquela condicionante ineficaz pelo prazo que foi estabelecido. Em razão disto agente adverte que deve ser 
observado as condicionantes em seu prazo, no prazo estipulado, ainda que se sugeri a prorrogação do prazo de 180 dias. Arlete (empresa) falou que estava conversan-
do com Dr. Fábio é que o item 5 que está como pendência que não foi cumprido, tenho o protocolo que foi entregue na secretaria de meio ambiente no dia 
25/10/2016, e que cumpriu então o nosso prazo de acordo com a condicionante de nossa licença, e as outras licenças das outras empresas de recolhimento, também 
foram protocoladas. Ele já orientou que precisamos montar um processo, e que mesmo assim a empresa vai receber uma notificação. E que vamos fazer este protocolo 
confirmando que os documentos foram entregues dentro da data estipulada na nossa condicionante. Com relação ao item do AVCB que foi nosso pedido de 
prorrogação de prazo, este item conforme o Felipe informou está no nosso processo, nós entregamos comprovante da empresa que está realizando a execução do 
projeto, e estamos aguardando agora então o Corpo de Bombeiros. O projeto teve alterações foi protocolado, tenho o comprovante do protocolo do projeto do Corpo 
de Bombeiros e estamos aguardando a aprovação. Mas em paralelo o executivo, ele já foi realizado. Uma vez o protocolo sendo aprovado, nós vamos solicitar o auto 
de vistoria para então conseguir a obtenção do AVCB. O Presidente explicou que a gestão foi iniciada em janeiro,              e tivemos uma série de problemas em relação 
a documentação, que não encontramos, com relação a vários processos. Mas neste caso a empresa tendo como comprovar, vamos estar anexando. Pediu ao técnico 
Felipe que faça uma pesquisa. E se realmente tiver extraviado, a empresa tem que apresentar novamente. O conselheiro Henrique deu como sugestão a empresa, acho 
importante vocês estarem apresentando o mais rápido, porque, a um tempo desta fiscalização, aí para não ter mais problemas, acho que quanto antes vocês 
apresentarem estas documentações novamente, comprovando a data de protocolo, quem recebeu na SEMAS. O que vocês não podem é ficar com este prejuízo em 
decorrência de um problemas que não foi motivado por vocês mesmos. Temos deparados com situações destas e por mais que a secretaria de meio ambiente tenha se 
esforçado, até você receber esta autuação ou notificação, isto pode demorar um tempinho. Então acho bom voes já providenciar estas informações, que isto tudo vai 
colaborar com sua defesa. O conselheiro Ubiratam falou que vai antecipar seu voto pela concordância, porque o Corpo de Bombeiros, na autarquia de governo, com 
poder de polícia para poder fechar, e a relação que agente trata de um item de segurança pública, muitas vezes agente não pode proibir um empreendimento de 
funcionar          por uma situação que não é correlata direta ao meio ambiente. Nós não podemos transferir uma responsabilidade de governo de estado, para cima de 
conselho de proibir empreendimento de funcionar aqui no município por causa disto. Meu voto é para o parecer. A conselheira Cristina falou que o que chamou a 
atenção dela é o apresentar o recadastramento do empreendimento junto ao aterro sanitário. A vida do nosso aterro já esta quase acabando. E já estão pensando, o 
que vai acontecer? O presidente respondeu que nosso aterro sanitário hoje, ele passa por um processo da renovação da licença. Então tem todo um plano de manejo 
que foi apresentado a SEMAD, para que agente prorrogue a vida útil do nosso aterro. Passa pelo aumento da coleta seletiva, coisa que nós já estamos fazendo. 
Estávamos até o ano passado com 1,3% de coleta seletiva no que diz respeito ao total da coleta de resíduos da cidade. Nós já estamos ampliando agora a partir de 
janeiro para 3,5% e embora ainda seja muito pouco, isto já reflete na prorrogação de vida útil do aterro, e nós vamos agora intensificar a fiscalização com relação as 
empresas para que elas apresentem os relatórios de destinação de resíduos. Pretendemos fazer o maior número possível de empresas no município, principalmente os 
grandes geradores. Isto também vai aumentar a vida útil do aterro. São medidas que estamos tomando a nível de governo. O Presidente colocou em votação, o qual foi 
aprovado, vou apenas fazer uma observação à empresa, está sendo concedido o prazo, mas tem condicionantes que não foram cumpridas ou tem o problema do 
protocolo, então vamos ter que estar verificando isto nos próximos dias e a secretaria de meio ambiente vai entrar em contato com vocês, para esclarecer estes pontos. 
Não vamos notificar vocês não, vamos chamar para esclarecimentos. 4- Auto Posto das Alturas Ltda. - Julgamento do pedido de prorrogação de prazo de condicionan-
tes. Processo Nº 18951/2015-03A. O técnico Pedro fez a apresentação.  Auto Posto das Alturas, revendedor de combustíveis, derivados de petróleo. Classe 3. Foi 
concedida a licença em 07/2017, licença de operação em caráter corretivo Nº 002/17. São 7(sete) condicionantes. Instalada no Bairro Riacho das Pedras, na Avenida 
Colúmbia, 540. A empresa solicita um aumento de prazo para o item 1- contrato definitivo celebrado com a COPASA.         Em relação aos demais itens o AVCB foi 
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cumprido. Protocolou uma documentação referente a remoção de tanques. O teste de estanqueidade que é a cada 2(dois) meses, mais ainda está no prazo. O item 5, 
também esta cumprido. Quanto ao automonitoramento quanto a questão por exemplo do que deve ser disposto no tanque em caso de fiscalização está no devido 
prazo de cumprimento.    Em relação ao item 1, a empresa primeiramente apresentou o primeiro laudo do projeto a Copasa exige para o Precend, a parte A que é o 
cadastramento de redes e nesta questão como a resposta da Copasa foi solicitado alguns itens do projeto A e tem uma comunicação externa que foi emitido em 25/10, 
que informa que a parte na verdade foi aprovada, que a parte A que foi apresentada antes e aprovada com algumas condicionantes e nesta mesma comunicação da 
Copasa consta um prazo de 60 dias para apresentação da parte B do projeto técnico para avaliação. Como as condicionantes está em dias e o que não foi apresentado 
mas ainda está no prazo, sugere-se a concessão da prorrogação do item 1 das condicionantes, que é a apresentar contrato definitivo celebrado com a COPASA. O 
assessor jurídico Fábio falou que o seu parecer acompanha o prazo fixado pelo técnico Pedro. Foi um prazo razoável. Também novamente advertimos a empresa, que o 
cumprimento parcial ou descumprimento, configura inflação ambiental, fica atento ao prazo das condicionantes. Sugerimos a prorrogação. O conselheiro Ubiratam 
falou que gostaria de fazer uma proposta para o técnico, jurídico, secretaria e conselheiros que este prazo seja dilatado para 120 dias e não 60 dias. O Presidente falou 
que vai colocar em votação. A conselheira Cecília concordou com 120 dias, falou que estamos em dezembro, é tempo chuvoso, a Copasa não vai fazer este trabalho, 
para depois não retornar para pedir mais prazos. O conselheiro Renato falou que é basicamente o que a Cecília falou. Realmente no período chuvoso se a Copasa for 
fazer qualquer intervenção de obra, se deixa um buraco aberto e vem uma chuva forte, a situação pode ser pior. Também sou favorável dando o meu voto para 120 
dias. O técnico Pedro falou que na verdade esta parte B do projeto é mais uma questão das amostragens dos efluentes para a Copasa justamente definir quais os 
parâmetros vão ser monitorados e qual vai ser o prazo do monitoramento. Natálya (empresa) falou que eles estão tendo os mesmos problemas com a Copasa. Eu tinha 
marcado a coleta para a semana passada, só que devido as chuvas tivemos que remarcar. A Copasa parece que não aceita a coleta com o período chuvoso. Então 
conseguimos fazer na semana passada esta coleta. Agora vamos depender se vai dar tudo certo por causa das chuvas, por que tinha chovido aí a água desce mesmo. 
Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Se não vamos ter que pedir outra coleta e o laboratório demora para entregar. O técnico Pedro perguntou se a Copasa 
orientou a não coletar no período chuvoso? Natálya (empresa) respondeu que sim, porque parece que desce muita coisa da chuva na caixa. O técnico Pedro explicou 
que é analisado para a emissão da licença é se tem algum tipo de água pluvial que está sujeito a contaminação e que não está sendo tratada.   O conselheiro Renato 
perguntou ao técnico Pedro se neste ponto a empresa ainda tem que fazer algum tipo de intervenção física para estar totalmente integrada ao Precend ou já foi feita. 
Porque a nossa maior dúvida, além do período chuvoso em si, uma obra civil que tem que ser feita para esta adequação, que neste período não seria o melhor 
momento. O técnico Pedro respondeu que a parte A, foi aprovada pela Copasa. A parte B é questão mais da amostragem para a Copasa parece que definir os 
parâmetros. Mas a principio para termos segurança pode colocar um prazo maior. Natálya (empresa) falou que ainda tem que ver as questões das dimensões, caixas, as 
vezes vamos ter que mexer com as obras, as vezes até refazer as caixas reparadoras e com o período das chuvas estas adequações vão ficar prejudicadas. O Presidente 
colocou as duas propostas em votação:          a alteração do parecer técnico feito pelo técnico Pedro de ampliar de 60 para 90 dias e temos a proposta do conselheiro 
Ubiratam que é de ampliar para 120 dias. Aprovada a de 120 dias. 5- Air Liquide Brasil Ltda. - Julgamento do pedido de dispensa das condicionantes Nº 6 e Nº 8 da LP/
LI. Processo Nº 27038/2015-03A. A técnica Maria José fez a apresentação. A empresa teve uma licença de operação e teve uma ampliação LP/LI que foi acoplada a 
licença de operação.  Atividade: comercialização, distribuição e envase de gases industriais, medicinais, e sua transformação do estado líquido para o estado gasoso 
com adequação da área de carga e descarga, instalação de tanque back up e área de higienização de cilindros. Tipo de solicitação: ele pediu para excluir 2(duas) 
condicionantes, que ficaram no processo. Localização: Riacho das Pedras, na parte industrial do Riacho, na área industrial. Como eu falei a licença de operação foi 
revalidada com condicionantes e tem validade até 2022. As condicionantes que eles estão pedindo para retirar é a questão do serviço de pintura que ele faria, pela 
legislação ele é responsável por manter os cilindros dentro das normas técnicas da ANVISA. Tínhamos duas proposituras, a instalação de uma cabine de pintura, do 
setor de pintura e o monitoramento dos efluentes atmosféricos. Aí a empresa alegando que a demanda dela não é significativa, solicitou exclusão da cabine de pintura 
e consequentemente do monitoramento dos efluentes atmosféricos. Com a justificativa dela, fiz um levantamento, porque esta empresa ela foi licenciada na secretaria 
em 2002 e 2008, 2014. Já tem um histórico. Era possível fazer um levantamento da evolução da capacidade instalada do empreendimento. Peguei toda a capacidade 
deste 2002 até 2014 para verificar se realmente a empresa tinha caído em termos de demanda, para agente poder excluir e justificar a exclusão da licença. Mostrou 
Slides. Mostrou o equipamento que ela iria instalar, estava até empacotado. Removeram este equipamento e mandou para outra unidade dele, parece que foi no Norte 
do País e pediu exclusão aqui em Contagem. A fundamentação: ele alega motivos operacionais de demanda de mercado, modificando o processo anteriormente 
projetado que foi informado pela ocasião do licenciamento ambiental. Ele solicita a exclusão e a realização do serviço de pintura sem lixamento e retoques manuais. 
Agora se agente for fazer uma consulta na ANVISA existe uma normalização, este serviço de manutenção de cilindros, principalmente o de gazes medicinais, a ANVISA 
estabelece a cor da tinta, o tipo de tinta, tem todas as normas específicas para agente poder avaliar isto. Por exemplo a tinta era de poliuretano; poliuretano tem uma 
emissão significativa de poluentes. Mostrou Slides. Houve um acréscimo significativo na demanda deles o Oxigênio Líquido passou de 30.000 para 120.000 M³, o 
Nitrogênio passou 200 para 60.000 M³, Argônio Líquido passou de 6.000 M³ para 19.000 M³, o Dióxido de Carbono passou de 4000 Kg para 26.000 Kg. Então esta 
justificativa de redução da demanda não é verídica. Agente vê que a demanda dele aumentou, pode ser que não tenha aumentado do jeito que ele queria. Então isto 
não justifica a não implantação da cabine de pintura. A justificativa para não cancelamento, estou propondo o não cancelamento, a manutenção das condicionantes. E 
o crescente aumento da capacidade produtiva vise o quadro evolutivo, induzo no aumento do número de cilindros a serem   reformados e as normas da ANVISA 
também. As normas da ANVISA, elas estabelecem padrões que ele tem que cumprir. O cilindro tem que ser revisado de tempos em tempos, a pintura tem que ser feita 
na manutenção de pintura. Ele falou que poderia se terceirizar, mas o volume é muito grande para terceirização. Esta ida e vinda dele não justifica a terceirização. 
Sugerimos que a empresa cumpra o proposto por ocasião do licenciamento ambiental com repintura de cilindros acopladas a cabine de aço com sistema de escovas 
rotativas para lixamento e com sistema de controle de emissões instalados. Então minha proposta é manutenção e indeferimento do pedido da solicitação feita pela Air 
Liquide. Que ele adquira um novo equipamento, se ele disponibilizou este equipamento que já estava aqui no Município, ele disponibilizou para uma outra unidade, 
que ele arrume então para esta unidade de contagem o equipamento compatível com a atividade que ele exerce no Município. O conselheiro Henrique elogiou a 
técnica, e perguntou ele não pode terceirizar esta atividade? A técnica respondeu que pelo volume que ele tem é incondizente, ele vai ter que refazer o cálculo dele 
para prestar este serviço no Município, porque a demanda é altíssima.        O conselheiro Henrique perguntou a solicitação dele é exclusão de condicionante de 
monitoramento da cabine de pintura? A técnica Maria respondeu que sim, ele esta pedindo para tentar com rolo sem cabine de pintura, com rolo no local. No 
momento ele está terceirizando, sem o aval da secretaria. Ele tem que fazer a manutenção dele. Ele não instalou o equipamento e falou para a fiscalização que está 
terceirizando. O conselheiro Henrique – a secretaria se atenta as questões ambientais, se é viável ou não ambientalmente. Agora se economicamente não viável, 
gostaria de escutar o empreendedor. A técnica Maria José respondeu que esta falando na posição de técnica, quanto a manutenção do cilindro, pela ANVISA e pela 
secretaria ele é obrigado a fazer manutenção. A manutenção pode ser feita direta in loco. As normas da ANVISA, fazer pintura manual por rolo, por tipo de tinta que 
ele usa, ele vai ter uma emissão, a área é totalmente aberta, ele não tem sistema de captação e exaustão nenhuma, não tem nem como fazer um monitoramento 
inicial, porque a dispersão ela vai ocorrer, ela vai ser difusa, os pontos vai ser pelas duas áreas que são abertas. A área é totalmente aberta. Não tem como agente falar, 
vou fazer um monitoramento para ver se estar dentro ou não dos padrões. Agora esta sugestão de terceirização é claro que a secretaria tem que questionar, agora tem 
como controlar? Tem por nota fiscal, por emissão de nota fiscal é possível. Ele vai ter que me apresentar a licença ambiental deste empreendimento que ele vai 
terceirizar. É como vai ser esta logística dele considerando o volume de cilindros que ele atende, não é um volume baixo, é um volume grande. Eu não entende bem, a 
retirada do equipamento que já estava disponível para ser instalado. Trabalhamos o tempo todo para este projeto, foi apresentado o projeto, a instalação. Acho que 
quando a secretaria licenciou, eu até coloquei isto na reunião, que agente estava dando um voto de confiança, que o equipamento não estava instalado. Depois vieram 
com outra proposta. O conselheiro Henrique falou que acha bem pertinente a manifestação dela. As vezes o que o conselheiro pergunta é mais para entendimento, que 
é um processo um pouco atípico. O conselheiro Renato falou que gostaria de ouvir a empresa, porque este ponto tem muito haver com a parte econômica da empresa. 
Agente sabe que a terceirização veio para redução do custo fixo da empresa, e as vezes a empresa colocou na ponta do lápis e descobriu que para eles montarem uma 
cabine, que já tem um custo inicial, manutenção dela um profissional capacitado para estar ali, talvez para eles é mais caro do que terceirizar. Entendi seu ponto 
perfeitamente, que a empresa tem que ser monitorada neste sentido. Tanto fisicamente dentro da empresa ou se ela terceirizar, que seja uma empresa que também seja 
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monitorada por nós aqui que tenham suas licenças ambientais para executar este tipo de função. Como não temos os parâmetros aqui para saber qual o número de 
unidades que vão ser pintadas, vai para a parte econômica. Ficou claro que pintar com rolinho em céu aberto esta proibido. É só uma questão da empresa decidir, se 
ela vai fazer in loco ou se vai terceirizar este tipo de serviço. A técnica maria José falou que a opção dela nº 1 é pintar com rolinho, o pedido dela é este pintar com rolo 
no local. Eu acho se agente indeferir, ele vai entrar com terceirização. O conselheiro Renato falou que aí é decisão econômica da empresa. A técnica Maria José falou 
que a decisão dela técnica é manter o equipamento em funcionamento, acho que a logística vai ser complicada. O assessor jurídico Fábio falou que acompanha o 
posicionamento técnico da Maria José, a exclusão de condicionante não é feito por livre e espontânea vontade. Coube nos analisar se estas condicionantes são 
inadequadas ou não e pela proposta que a técnica colocou no relatório da empresa realizar – reativará o setor de pintura com sua execução sem linchamento com 
toques manuais, agente acompanha os aspectos técnico, que destacou que é imprescindível a manutenção deste sistema de controle, se vier uma proposta fora disto é 
outra análise. Mas pelo que está no processo relatado acompanha o parecer técnico da Maria José. Maurício (empresa) falou que a intenção inicial da empresa era 
simplificar o processo. A empresa tinha um equipamento que ia ser usado, por definição de diretoria optou-se em levar este equipamento para outra unidade e tentar 
simplificar o processo, e consequentemente pedimos que fosse excluído as condicionantes. Em relação a terceirização, isto foi conversado mesmo porque a empresa 
entendeu que para a ação de manutenção, até esclarecendo um pouco são retoques e em alguns casos pode ser que seja um reparo maior, mas em alguns casos são 
retoques e a empresa entendia que este reparo por rolinho mesmo considerando a simplicidade da ação seria considerado de uma forma mais insignificante. Mas enfim 
diante das conversas, do posicionamento a empresa a princípio, ela vai se manter com a implantação do sistema, e não pela terceirização, pelo menos a princípio, eu 
até gostaria se for possível agente tivesse um prazo de no máximo 20 dias, até para agente oficializar esta resposta. Porque a empresa buscou esta alternativa, eu até 
gostaria de pedir um esclarecimento e reforço de que a empresa, ela não vai ser penalizada pela questão do cumprimento da condicionante, apesar de que ela não 
tinha prazo estabelecido, mas ela foi considerada na licença. Mas a princípio o posicionamento da empresa, diante da negativa da nossa mudança é realmente colocar 
um sistema, não sei dizer se vai ser um sistema completo, como o sistema antigo. Então a empresa a princípio ela vai implantar o sistema sim. Só queria mais um prazo 
para agente oficializar, nós queremos protocolar um documento para oficializar isto.              A técnica Maria José falou que só queria comunicar, que se for um novo 
projeto, aí agente sentaria, você protocolaria para analisarmos e poder traçar também este prazo. Agente apresentar para o conselho um prazo de 10 dias, 20 dias é 
meio complexo. Eu pediria para você formalizar, para agente sentar e verificar como agente vai fazer esta alteração de projeto. Maurício (empresa) este prazo que estou 
solicitando é para formalizar a opção da empresa. O que foi decidido ressentimento é que nós vamos implantar equipamento tendo em vista que não pode fazer 
pintura por rolinho. Agora diante da discussão de terceirização vai envolver assuntos financeiros e técnicos que quem cabe decidir são os responsáveis, diretoria. Então 
é um prazo para oficializar nossa opção e nesse oficio pode inclusive colocar um cronograma, onde apresentaria um projeto, prazo para implantação. A técnica Maria 
José sugeriu 10 dias úteis para oficializar, mas de ante mão qualquer autorização que você necessite com relação a ANVISA, vai ficar dependendo desta apresentação da 
proposta, porque vocês tem prazos a cumprir com a ANVISA, principalmente com relação a pintura, com a área de carga e descarga você já adequou. Minha proposta é 
que seja 10 dias, mas qualquer certificado, qualquer autorização para você apresentar à ANVISA posterior a isto. Até mesmo porque é um processo demorado, então 
eu acho que seria adequado contemplar não somente as ações de projeto e construções, de autorizações dentro deste cronograma, é claro que agente preocupa com 
cumprimentos de prazos e vamos discutir isto junto a diretoria para que este prazo seja o menor possível. Hoje não posso dar um prazo até porque é uma decisão, que 
estamos recebendo a comunicação oficial hoje do deferimento do nosso pedido, mas agora o nosso propósito e sentar e apresentar para vocês, e ressaltando também 
que teve fiscalização na empresa, onde foi constatado que a atividade não esta sendo realizada. Isto também é importante para agente ressaltar que nós não estamos 
descumprindo condicionantes, que fique bem claro. O Presidente falou se os conselheiros concordarem, vamos conceder 10 dias úteis para que a empresa formalize o 
pedido de apresentação de um cronograma de instalação de alteração de projeto para cumprimento de condicionante. O conselheiro Ubiratam falou então não vota o 
parece e vota a proposta. Aprovado. A técnica Maria José falou que tem que referendar o parecer técnico e jurídico, porque é com base nos pareceres, técnico e 
jurídico, o indeferimento do processo dos pareceres é que ele vai propor uma alternativa. O Presidente falou que já está sendo considerado o indeferimento, e eles tem 
10 dias para apresentar o projeto. Maurício (empresa) só para esclarecer este prazo de 10 dias é  só para oficializar, porque a diretoria pode tomar uma decisão amanhã 
ou depois. Dentro do prazo de 10 dias nós vamos informar se vai terceirizar ou implantar.                    O Presidente falou vocês vão apresentar um pedido de alteração 
de projeto que terá de ser deferido pela equipe técnica da secretaria e posteriormente, sendo deferido vamos trazer para apreciação do conselho. 6- Zirtam Industrial 
Ltda. - Julgamento do pedido de Licença de Operação Corretiva. Processo Nº 03A.01029/2011. As técnicas Vanessa e Lúrya fizeram a apresentação. Licença de Operação 
Corretiva Classe 3, processo n˚ 6166/01-11, localizada na Rua Dr. José Américo Cançado Bahia, 1060, Bairro Cidade Industrial- Contagem, ZUI-1, Bacia Hidrográfica do 
Arrudas, área útil 15.000,00 m². Mostrou Slides. Atividade: usinagem, serralheria, fabricação de esquadrias, tanques, reservatórios e outros recipientes metálicos e de 
artigos de caldeireiro. Atualmente são 7 funcionários, com capacidade para 82 funcionários. Em 14/01/2011foi gerado o FCE nº 03A01029/2011. Em 21/01/2011foi 
gerado o FOB nº 10040/2011e no dia 05/12/2017 foi realizado a vistoria técnica. Pela Lei nº 82/2010, anexo 5, o código foi 2539-0/01, serviço de usinagem, tornearia, 
solda e o 2513-6/00, fabricação de caldeiraria pesada. Pela DN foi enquadrada nos códigos B-05-09-6 – Usinagem e B-05-06-1 – Serralheria, fabricação de esquadrias, 
tanques, reservatórios e outros recipientes metálicos e de artigos de caldeireiro. Efluentes líquidos domésticos deve-se a utilização das instalações sanitárias e copas, 
destinados a Copasa.             Não-domésticos deve-se a utilização das instalações na linha de produção destinada a Copasa PRECEND. Vistoria prevista para o dia 
15/11/2017 para emissão de final de laudo de liberação. Classe 1. Perigosos - Embalagens de produtos químicos, cartuchos e tonéis de impressora e lâmpadas. Classe 2, 
não-perigosos. A - Não inertes – papel, papelão e plásticos. B - Inertes – sucatas diversas, aço carbono, aço inox e limalhas de aço, resíduos orgânicos do refeitório.            
As condicionantes: 1- Apresentar e manter atualizado Laudo de Vistoria Final emitido pelo Corpo de Bombeiros – AVCB, 30 dias. 2- Executar o Automonitoramento dos 
resíduos sólidos, conforme Programa de Automonitoramento constante no ANEXO II. Apresentar anualmente. 3- Apresentar Laudo da Copasa em relação ao PRECEND, 
30 dias. 4- Manter licenças das empresas receptoras de resíduos classe I e II atualizadas. Apresentar anualmente. 4- Manter registro atualizado do IEF, Apresentar 
anualmente durante a vigência da Licença. Mostrou Slides. A empresa deverá manter disponíveis os projetos, Licença Ambiental dentre outros documentos exigidos por 
Lei, para fins de fiscalização. Vale ressaltar que a área técnica da SEMAS não possui responsabilidade técnica sobre os estudos ambientais apresentados, bem como as 
informações prestadas, sendo a elaboração, a veracidade e comprovação quanto à eficiência destes de inteira responsabilidade das empresas contratadas e de seu 
responsável técnico. Face ao exposto neste parecer técnico, somos pelo deferimento do pedido de Licença DE OPERAÇÃO CORRETIVA CLASSE 3 para a empresa ZIRTAM 
INDUSTRIAL LTDA., pelo prazo de 8 anos, condicionada a execução dos item           constantes dos anexos I e II. O assessor jurídico Fábio falou que o parecer jurídico 
acompanha as considerações técnicas, sugerindo a concessão da licença de operação corretiva pelo prazo de 6(seis) anos. Faço um destaque em observância ao prazo 
da deliberação 01/2000 do COMAC para o prazo de 6 anos e encaminhamento a fiscalização pela operação sem as faces prévias de licenciamento. Branca (empresa) fez 
duas ressalvas em relação a condicionante 1 e a 3, referente a apresentação do AVCB e laudo da Copasa. O AVCB recebemos a vistoria do bombeiro no dia 05/12, 
recebemos um documento oficial do bombeiro, informando que estava aprovado o projeto de incêndio, as instalações. Então devemos receber o AVCB em poucos dias, 
mas devido a recessos de final de ano, gostaria de pedir prazo de 60 dias, para esta condicionante. O documento oficial já foi apresentado para Lúrya. Com relação ao 
laudo da Copasa temos um laudo de 2013, que informa que não geramos efluentes não domésticos e temos um laudo do dia 17/11/2017 que também informa que 
não geramos efluentes não domésticos. Entretanto ainda não temos um laudo oficial que nos dispensa do PRECEND, gostaria de pedir deferimento da condicionante nº 
3, mas com um prazo de 60 dias para a Copasa se manifestar. Com relação ao registro do IEF gostaria de pedir alteração do texto da condicionante, realizar o registro 
junto ao IEF caso o empreendimento faça consumo de madeira maior que 5m³, conforme parágrafo 5º do artigo 4º, da resolução conjunta IEF 1.661. Hoje a Zirtam 
possui um consumo mínimo de madeira, recebemos algumas matéria prima com alguns palets que agente reaproveita estes palets internamente e o consumo 
anteriormente era feita para embalagens que hoje esta substituída por aço. Peço aos conselheiros o deferimento destas minhas solicitações. O Presidente colocou em 
votação o pedido de licença de operação corretiva conforme o parecer apresentado, aprovado. O Presidente pediu ao Dr. Fábio que faça o encaminhamento necessário 
em relação as condicionantes. Dr. Fábio falou item 1- que o prazo de 60 dias é um prazo razoável, juridicamente não tem objeção, depois se vocês quiserem fazer a 
complementação e o item 3- também, PRECEND, depende de vocês o que a empresa gera. Agora pela justificativa de que não gera efluentes não domésticos, acho que 
caberia a empresa justificar isto porque isto tem que ter uma análise técnica, não tem como nós posicionarmos sem analisar estes documentos que a empresa tem e 
oportunamente pode juntar dentro do prazo estipulado, não vai ter sanção nenhuma. Quanto ao item 5 -  também não vejo juridicamente razão para modificar, porque 
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se a empresa já faz um consumo abaixo do mínimo legal, ela já não vai ter que manter. Se futuramente vier a ultrapassar acima 5m³ aí sim é questão de lei manter 
atualizado. Branca (empresa) falou que a sugestão da condicionante nº 5 foi fazer uma alteração de texto da condicionante, não obstante o registro do IEF caso a 
empresa faça um consumo maior que 5m³. Com relação a Copasa ao ingresse ao Precend temos um laudo da Copasa do dia 17/11 e laudo de vistoria e laudo oficial da 
Copasa de 2013 que informa que a Zirtam não gera efluentes não domésticos. Além disto já foi protocolado junta a SEMAS no mês de novembro, justificativas de que a 
empresa não gera efluentes não domésticos, estamos no aguardo do laudo oficial da Copasa com relação ao ano de 2017, com relação ao PRECEND por isto o pedido 
de prazo em 60 dias.      A conselheira Cecilia falou que é de praxe 60 dias, não vejo porque ser diferente. A conselheira Cristina perguntou qual a divergência no item 
5, Dr. Fábio? Dr. Fábio respondeu na verdade não tem divergência, o que ela esta propondo é o que eu tinha falado, é só propor uma rescrita para manter atualizado o 
registro do IEF, agente pode melhorar uma rescrita caso a quantidade de madeira utilizada for superior a 5m³. O Presidente colocou em votação o encaminhamento 
feito tanto da empresa, como do jurídico de SEMAS, o qual foi aprovado. 9- Assuntos Gerais pertinentes ao COMAC. O Presidente agradeceu imensamente a presença 
dos conselheiros e conselheiras, tivemos um ano extremamente produtivo, nós iniciamos com a proposta de fazer com que as reuniões do conselho, cumprissem de 
fato o papel de estar apreciando os pedidos feitos ao conselho, os julgamentos, as análises dos pareceres. Quero ressaltar o alto nível das reuniões,         os questiona-
mentos. Nós temos tanto os representantes da sociedade civil, que abrilhantaram muito as reuniões do conselho. Como também contribuição do setor produtivo, enfim 
dos representantes do governo e o alto nível também daqueles que tem conhecimentos técnicos quanto ao questionamento. Isto só enriqueceu as discussões e acho 
que encerramos o ano fazendo um bom trabalho e esperamos para o ano que vem aperfeiçoar ainda mais. A conselheira Cecília agradeceu a todos e falou que hoje a 
secretaria de meio ambiente esta recebendo um prêmio do IGAM, sobre o projeto Contagem das Nascentes, é um prêmio muito importante. Quero propor para o ano 
que vem agente fazer visitas em alguns projetos que foram passados no COMAC. A Sra. Branca (Zirtam) elogiou e agradeceu o grupo técnico da SEMAS. O Presidente 
- faço os meus também os seus elogios a equipe tem trabalhado muito bem e temos que parabenizá-los mesmos. A politica agora da secretaria do meio ambiente do 
novo governo é justamente o de estabelecer uma parceria, não queremos ser adversários dos empreendedores, dos empresários. Temos que fazer uma parceria, porém 
uma parceria responsável. Nós vamos cumprir as normas, cumprir as leis. Cumprindo as normas e a legislação vigente, vamos fazer com que a cidade cresça, se 
desenvolva e este é o caminho. A conselheira Cristina – eu senti que a argumentação está mais qualificada, esta de parabéns o conselho. Quero fazer uma pergunta o 
que aconteceu com a empresa Lavanderia Modelo, que nós suspendemos? O assessor jurídico Fábio respondeu que pela determinação do conselho, ela foi suspensa, 
foi embargada até que houvesse apresentação da proposta de adequação. Eles apresentaram dentro do prazo estipulado a proposta adequação, a qual vou fazer a 
avaliação, a empresa esta funcionando, por conta do prazo que eles apresentaram. Assim que concluirmos a avaliação, se atender celebra um TAC, se não provavelmen-
te agente volta para o conselho ou usa o poder de polícia da secretaria. A conselheira Cristina pediu para mandar o link que tem os estudos para o plano diretor, 
porque ela não conseguiu localizar. O Presidente respondeu que no site da Câmara (os estudos da agência metropolitana, os estudos de Contagem, os comparativos, 
anexos) e se você ainda sentir dificuldade, me liga que na secretaria disponibilizaremos para você. Pediu também a lista dos conselheiros e outra coisa, que não é 
questão do COMAC, mas gostaria de  sensibilizar o secretário. Todo mundo esta sabendo, está no momento de fazer o recadastramento dos idosos. Tem uma idosa me 
ligando muito falando que tem vários idosos da área do Nacional, que não conseguem ir fazer o cadastramento. Seria possível mobilizar os CRAs. O Presidente falou 
que hoje mesmo terminando a reunião, vai fazer um contato. O técnico Felipe falou que no inicio da apresentação fui questionado em relação ao monitoramento dos 
resíduos. Imagino que cada técnico analisa 2(dois) processos por mês, no final do ano ele vai ter analisado 24. Com 2 anos 48. Com 4 anos 96. Geralmente as licenças 
são 6(seis) anos, vai dar cerca de 144 processos. Ao longo de 6(seis) anos ele vai ter 144 processos para analisar condicionantes e resíduos. A idéia do licenciamento é 
desburocratizar, porque muitas vezes os processos ficam agarrados, se agente mesmo acaba criando esta carga de passivo, agente acaba acumulando serviço e as vezes 
não dando vista para o que realmente merece. O que quero dizer com isto? De repente tem outras formas, por exemplo aleatoriamente a fiscalização pode ir nas 
empresas através das planilhas que as empresas mantém fazer estas vistorias como mostragem. E levando em consideração 10(dez) técnicos seria 1440 processos, com 
passivo para analisar todo ano. Só quero que vocês saibam e analisam isto.    O Presidente deu parabéns ao Felipe pelo ótimo trabalho que ele esta fazendo na SEMAS. 
A critica construtiva é bem vinda. O conselheiro Renato – quero agradecer este ano, as parcerias que tivemos junto com a secretaria de obras. O meio ambiente/
Conparq sempre foi parceiro nosso. Agradecer aos conselheiros do meio ambiente. Este ano realmente o nível foi outro, foi bem legal. Agente vê que as discussões foi 
acalorada na paixão, mas também na razão. Isto só serve para engrandecer agente e dá mais firmeza nas decisões que agente toma. E falar sobre nosso plano em fazer 
aquele Horto, produzir muda para a cidade com qualidade, reflorestar esta cidade tanto na parte urbana, quanto na zona rural e a ideia do Horto ao lado da 
manutenção. O Presidente respondeu que esta de pé. Para esclarecimento nós estamos em processo de reforma administrativa, agora vai para câmara, não sei se dá 
tempo de votar este ano ainda. A partir da votação da reforma, esta atribuição, ela passará ser da secretaria de meio ambiente, uma vez que o Conparq será extinto. 
Isto formalizado e garantido esta atribuição por lei, aí vamos sentar e fazer todo o planejamento, discutir votação orçamentária e vamos colocar este projeto em 
realidade. Esta mantido. E dos 6(seis) parques que nós vamos requalificar a partir do ano que vem, já tem recurso, esta no orçamento próximo, recurso do fundo, o 1º e 
o Parque Ecológico do Eldorado. É graça a uma moção que você, Cecília, fez aqui no inicio do ano e foi aprovado aqui no conselho, então esta valendo. O conselheiro 
Henrique falou que no dia 28/11 agora foi publicado a Resolução Normativa SEMAS Nº 3, ela disciplina procedimento para licenciamento de empreendimentos 
destinados à construção de habitações de interesse social, fiquei confuso, porque ela foi publicada no dia 28, na assinatura ela esta Contagem, revogam-se as 
disposições em contrário 11/04/2017.      O Presidente respondeu que é erro material na digitação. O conselheiro Henrique continuou dizendo que também ficou 
confuso, qual seria o objetivo de instituir um licenciamento, um procedimento específico para empreendimentos Minha Casa, Minha Vida? O Presidente explicou o que 
ocorre, o porque desta resolução. Nós temos uma demanda de atendimento para população de baixa renda. Agente tem uma demanda reprimida aproximadamente 
15 mil moradias no Município, e Minha Casa, Minha Vida, faixa 1, o setor privado não se interessa. Então esta resolução foi para nos dar uma agilidade para liberação 
de recurso da Caixa Econômica Federal, então é só neste sentido. Para que o governo municipal tenha condição, tem muitas exigências que são feitas pelo ministérios 
das cidades, pela caixa econômica para agilizar a liberação dos recursos para atendimento de população de baixa renda, o porque da publicação desta resolução. A 
conselheira Cristina falou que está tendo em Brasília, uma experiência que já aconteceu ou esta para acontecer um grande mutirão para construir as casas, os próprios 
beneficiários e mais um tanto de gente, um projeto que envolve a sustentabilidade, um tanto de arquiteto, um tanto de gente colaborou e o custo fica bem menor, fica 
a ideia. Podemos ver com este recurso uma forma alternativa que não visa o lucro, dá para fazer e atender até mais pessoas. Acho que vale a pena prestar atenção 
nesta experiência que está acontecendo em Brasília. O Presidente - vamos encerrar nossa reunião, dizer que ano que vem, agente pretende estar juntos novamente, 
fazendo aquilo que é necessário para o desenvolvimento da nossa cidade, com responsabilidade ambiental acima de tudo e desejar um feliz natal e um próspero ano 
novo para todos e vamos ter um período de férias. Recesso em janeiro. Mas em fevereiro estaremos de volta com nossa reunião do conselho. 

Secretaria Municipal 
de Saúde

RATIFICAÇÃO

PAC Nº. 043/2018  DISPENSA Nº. 010/2018
OBJETO: Locação do imóvel, pelo período de 12 (doze) meses para instalação UBS Vila Pérola, localizado à Rua Coronel José Bernardo de Oliveira 420 – Balneário do 
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Ressaca, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade: 1113.1 10.301.0040.2190.339039 10 CR 941 Fonte: 2148
DESPACHO:

Senhor Secretário,
Submetemos o presente procedimento à consideração de V.S.ª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com o Sr. Robson Teixeira de Carvalho, inscrito no CPF sob o n.º 
377.469.876-72, referente à locação do imóvel para instalação da UBS Vila Perola, no período de 01/03/2018 a 28/02/2019 no valor R$ 33.600,00 (trinta e três mil e 
seiscentos reais).
Gilson Silva Castro
Diretor de Administrativo da Gestão de Contratos
DESPACHO:
Ratifico o procedimento e autorizo a despesa com o Sr. Robson Teixeira de Carvalho, inscrito no CPF sob o n.º 377.469.876-72, referente à locação do imóvel para insta-
lação da UBS Vila Perola, no período de 01/03/2018 a 28/02/2019 no valor R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais).
Publique-se

Contagem, 22 de fevereiro de 2018

Sr. BRUNO DINIZ PINTO
Secretário Municipal de Saúde

Aviso de Sessão – O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, informa data para a realização do Pregão Presencial 
Nº 120/2017 - cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA A SEREM UTILIZADOS PELOS 
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO EXERCICIO DE SUAS FUNÇÕES – EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE 
CONTAGEM– Data: 09 de M arco de 2018 as 09h00min – Local: Av. Gal. David Sarnoff, 3.113 – Cidade Industrial – Contagem/MG. RETIRADA DE EDITAL: http://www.
contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes ou informações através do e-mail: famuc.licitacao@contagem.mg.gov.br – Comissão Permanente de Licitação - Bruno Diniz Pinto, 
Secretário Municipal de Saúde. Em 26 de Fevereiro de 2018.

Aviso de Sessão – O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, informa data para a realização do Pregão Presencial 
Nº 120/2017 - cujo objeto é o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÕES AUTOMOTIVAS PREVENTI-
VA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS DA MARCA DO VEÍCULO OU ORIGINAIS DE FÁBRICA E ACESSÓRIOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS PERTEN-
CENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA – Data: 13 de M arco de 
2018 as 09h00min – Local: Av. Gal. David Sarnoff, 3.113 – Cidade Industrial – Contagem/MG. RETIRADA DE EDITAL: http://www.contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes ou 
informações através do e-mail: famuc.licitacao@contagem.mg.gov.br – Comissão Permanente de Licitação - Bruno Diniz Pinto, Secretário Municipal de Saúde. Em 26 de 
Fevereiro de 2018.

C.M.A.S.C.

CONVOCATÓRIA 
Contagem, 26 de fevereiro de 2018 
Convocamos os (as) Conselheiros de Direitos, os cidadãos de Contagem e os demais interessados para participar da 1ª Plenária Ordinária do Conselho Municipal de 
Assistência Social de Contagem - CMASC, que será realizada na próxima quarta-feira feira, dia 28 de fevereiro de 2018, às 14hs na Casa dos Conselhos, localizada à 
Avenida José Faria da Rocha, 1016, 5º andar, bairro Eldorado, Contagem-MG. 

Pauta 

1 - Leitura e aprovação da ata da 11ª Plenária de 2017 e da Plenária Extraordinária 
2– Informes Gerais 

Atenciosamente, 

Giovanni Alexandre da Silva 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem - CMASC 
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C.M.D.C.A.C.

ATA DA 11ª PLENÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM, REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2017.

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete na sede da Casa dos Conselhos de Contagem, situada à Av. José Faria da Rocha, nº 1016 – 4º andar, 
Bairro: Eldorado, Contagem/MG, às quatorze horas e trinta minutos reuniu-se o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem/CMDCAC 
para a sua 11ª Plenária Ordinária do ano de dois mil e dezessete. Estiveram presentes os seguintes Representantes Governamentais: titulares: Wellington Soares Martins, 
representante da SDSH; Raquel Gualtieri de Oliveira, representante da SDSH, Jonas dos Santos, representante da Secretaria da Fazenda; Representantes não Governa-
mentais Titulares: Maria Dolores Lima de Paiva, representante do Grupo de Estudos e Trabalho em Educação Comunitária de Contagem/GETEC; Fabiane Batista Ramos, 
representante da Casa de Apoio à Criança Carente de Contagem; José William da Silva representante Centro Social e Educacional Pequeno Príncipe. Representantes não 
Governamentais Suplentes: Marta Martins de Paula, representante do Núcleo de Incentivo a Cidadania; Michele de Oliveira Ribeiro, Associação Comunitária Nossa 
Senhora de Fátima/ACONSAF; Graziele Andrade Resende Beda representante do Centro de Atendimento e Inclusão Social/CAIS; Suzana Kátia Araújo e Silva, Associação 
Beneficente Príncipe da Paz. Mágila Benevides, Assessora Jurídica da Casa dos Conselhos e demais convidados conforme lista de presença. O Presidente Wellington inicia 
a plenária dando boas-vindas a todos e dá início a plenária. 1. Mesa Diretora: a) As Atas: 9ª e 10ª do CMDCAC serão aprovadas na Plenária Extraordinária dia 22/12; 
pois faltam algumas correções. b) Adendo da Ata da 7ª Plenária Ordinária do CMDCAC; que se refere aos nomes dos conselheiros de direitos, pois estavam somente 
com o primeiro nome e agora ficou com o nome completo; c) E-mail Conselho Municipal de Educação/CMEC solicitando que o CMDCAC indique um Conselheiro para 
substituir a Conselheira Maria Elizete Campos, com mandato até maio de 2020, por unanimidade ficou Maria Dolores Lima de Paiva. d) Enviar a Secretaria de Educação 
solicitando que substituía o seu representante no CMDCAC, pelo motivo de três faltas consecutivas e) o GETEC comunica que Maria Dolores de Paiva estará de férias no 
período de 21 dezembro a 22 de janeiro, f) Alteração Decreto 225/2017. referente a suplência de conselheiro tutelar no artigo 12, incluindo um parágrafo) O CMDCAC 
enviou e-mail ao CONANDA solicitando informações sobre o processo de doações dedutíveis do Imposto de Renda de Pessoas Físicas, de Janeiro à abril, que  deu a 
retorno falando que quanto as doações dedutíveis do Imposto de Renda, o CONANDA se manifesta sobre os recursos do FIA por meio da Resolução n° 137 de 21 de 
janeiro de 2010 (0351725) e que toda deliberação do recursos dos Fundos Estaduais, Municipais e Distrital é de responsabilidade dos Conselhos de Direitos. A resolução 
supracitada diz:Art. 12 A definição quanto à utilização dos recursos dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente, em conformidade com o disposto no artigo 
7º, deve competir única e exclusivamente aos Conselhos dos Direitos.§ 1º Dentre as prioridades do plano de ação aprovado pelo Conselho de Direitos, deve ser 
facultado ao doador/destinador indicar, aquela ou aquelas de sua preferência para a aplicação dos recursos doados/destinados.§ 2º As indicações previstas acima 
poderão ser objeto de termo de compromisso elaborado pelo Conselho dos Direitos para formalização entre o destinador e o Conselho de Direitos. Art. 13 Deve ser 
facultado ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente chancelar projetos mediante edital específico.§ 1º Chancela deve ser entendida como a autorização 
para captação de recursos ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, destinados a projetos aprovados pelos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te, segundo as condições dispostas no art. 9º desta Resolução.§ 2º A captação de recursos ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, referida no parágrafo 
anterior, deverá ser realizada pela instituição proponente para o financiamento do respectivo projeto.§ 3º Os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente 
deverão fixar percentual de retenção dos recursos captados, em cada chancela, de no mínimo 20% ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente.§ 4º O tempo de 
duração entre a aprovação do projeto e a captação dos recursos não deverá ser superior a 2 (dois) anos.§ 5º Decorrido o tempo estabelecido no parágrafo anterior, 
havendo interesse da instituição proponente, o projeto poderá ser submetido a um novo processo de chancela.§ 6º A chancela do projeto não deve obrigar seu 
financiamento pelo Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, caso não tenha sido captado valor suficiente. Após a leitura do e-mail a plenária votou e aprovou 
que o doador/destinador indicará a instituição de sua preferência e que o CMDCAC criará um modelo de formulário onde o doador destine o valor de seu imposto  para 
ser entregue juntamente com a DARF quitada. h) A plenária deliberou que Saldo FIA da Instituição Novo Céu será o último que a mesma irá retira sem apresentar CAC, 
devido à complexidade do seu atendimento, mas que a partir de janeiro de 2018 deverá se adequar e seguir todas as normas e diretrizes assim como as outras 
instituições do município que fazem a captação de recurso via Fundo Municipal. 2. Comissão de Registro: a) CADES:  Solicitou o Registro no CMDCAC. Maria Dolores 
comunica que realizaram a análise do plano de trabalho e o relatório de atividades, mas  não houve concordância em relação a documentação apresentada será feito a 
visita a instituição; b) Sociedade Evangélica Beneficente do Eldorado/SEBE: Solicitou a renovação, mas toda a documentação está desatualizada, inclusive estatuto, 
comissão ira visitar a instituição; c) Associação de Ensino Profissionalizante/ESPRO: apresentou documentação que estavam dependentes, sendo assim  foi aprovado por 
todos presentes; 3. Comissão de Seleção: a) “Ad Referendum”: Fabiane fez a leitura da Resolução 15/2017 referente à formação Comissão de Seleção para o Projeto 
“Orquestra Violões sem Fronteira fase VII” da instituição Projeto de Vida; Resolução 18/2017 referente formação Comissão de Seleção para o Projeto “Escola Livre de 
Artes Digitais” da instituição Move Cultura; Resolução 20/2017 referente formação Comissão de Seleção para o Projeto “Crescer em Cidadania” da instituição Centro de 
Referência à Criança e ao Adolescente/Crescer) Projetos para Resolução: Fabiane, comunicou que as Instituições apresentaram as modificações que foram solicitadas e 
seus projetos estão aptos para resoluções, sendo eles: Projeto “Incluir CAIS” da instituição CAIS no valor de R$ 71.800,00 (setenta e um mil e oitocentos reais); Projeto 
“Orquestra Violões sem Fronteiras VII” da instituição Projeto de Vida no valor de R$ 52.600,00 (cinquenta e dois mil e seiscentos reais); Projeto “Escola Livre de Artes 
Digitais (ELAB)” da instituição Associação Move Cultura no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); todos foram aprovados. 4. Comissão de Apoio e Acompanha-
mento aos Conselhos Tutelares: a conselheira Raquel fez referência as atas de posses dos Conselheiros Tutelares para serem aprovadas “Ad Referendum”, da suplente 
Erika de Freitas Caetano Costa, no Conselho Tutelar Ressaca substituindo Heloísa Antônia Zeferino Batista; da suplente Thaisa Nunes Ferreira de Oliveira, no Conselho 
Tutelar Industrial substituindo Patrícia Carolina Lopes da Silva,  da suplente Gilvânia Alves Pereira Silva, no Conselho Tutelar Vargem das Flores substituindo Marina 
Aparecida Dutra; e do suplente Roberto Márcio Sena, Conselho Tutelar Vargem das Flores substituindo Welke Lopes Ferraz, que foram aprovadas e fez referência as atas 
de posses  dos Conselheiros Tutelares Titulares do novo conselho, Conselho SEDE, para serem aprovadas “Ad Referendum”, conselheiro Titular Felipe Souza de Freitas, 
Luíza de Marilac Gomes de Castro Carvalho, Cacilda Almeida, Ariana Cavalcante Lourenço e Antônio Alexandre Ferreira dos Santos. 5. Informes: a) Ofício 1489/2017 
Secretária Municipal de Defesa Social ref. Convite Reunião Colegiada  “Pacto pela Paz”; b) Convite  “Mostra Kyrius Casa das Artes”; c) Convite Formação em Gênero e 
Sexualidade d) Edital Chamamento publico CAC e) Plenária extraordinária dia 22/12/2017. 7. Ausência Justificadas: os Conselheiros. Sônia Maria dos Santos Soares, 
representante da Creche Comunitária São Domingos Sávio, Rafaela Queiroz Moisés e do seu Suplente Henrique Naves Pereira, representante da Procuradoria  justifica-
ram as suas ausências nesta plenária. E, como não houve outros pronunciamentos a sessão foi encerrada. E, para constar eu, Fabiane Batista Ramos, 1ª Secretária, lavro 
a presente ata que após lida e aprovada será assinada pelos demais conselheiros. 

ATA DA 3ª PLENÁRIA EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM, REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO 
DE 2017.

Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete na sede da Casa dos Conselhos de Contagem, situada à Av. José Faria da Rocha, nº 1016 – 4º 
andar, Bairro Eldorado, Contagem/MG, às quinze horas reuniu-se o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem/CMDCAC para a sua 
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3ª Plenária Extraordinária do ano de dois mil e dezessete. Estiveram presentes os seguintes Representantes Governamentais: titulares: Wellington Soares Martins, 
representante da SDSH; Raquel Gualtieri de Oliveira, representante da SDSH; Jonas dos Santos, representante da Secretaria da Fazenda; Maurício Noronha Cortez, 
representante da Secretaria de Governo/SEGOV; Rafaela Queiroz Moisés da Procuradoria-Geral. Representantes não Governamentais Titulares: Maria Dolores Lima de 
Paiva, representante do Grupo de Estudos e Trabalho em Educação Comunitária de Contagem/GETEC; Fabiane Batista Ramos, representante da Casa de Apoio à Criança 
Carente de Contagem; Sônia Maria dos Santos Soares, Creche Comunitária São Domingos Sávio    ; Representantes não Governamentais Suplentes: Marta Martins de Pau-
la, representante do Núcleo de Incentivo a Cidadania/NIC; Michele de Oliveira Ribeiro, Associação Comunitária Nossa Senhora de Fátima/ACONSAF. Magila Benevides, 
Assessora Jurídica e Hussein Moreira, contador da Casa dos Conselhos e demais convidados conforme lista de presença. O Presidente Wellington inicia a plenária com 
uma oração, dá as boas-vindas a todos e inicia a plenária. 1. Mesa Diretora: a) As Atas: 9ª e 10ª do CMDCAC foram aprovadas por unanimidade. Wellington solicitou 
que em nome do CMDCAC que se fizesse um agradecimento especial ao promotor Dr. Manoel Luiz Ferreira de Andrade, pela dedicação, contribuição e serviços em prol 
da Criança e adolescente de Contagem no período que esteve à frente da 22ª Promotoria da Infância e Adolescência de Contagem. b) Ofício 1548/2017, apresentação 
da Sra. Kátia Maria Ribeiro como nova representante da Secretaria de Educação c) A seguir o Sr. Wellington procedeu a leitura da minuta do edital Número 01/2017 
referente ao chamamento público CAC, que após ponderações foi aprovado e deve seguir para publicação no diário oficial. d) Oficio 01.12/2017 Associação Bairro 
Monte Horebe solicitando de remanejamento de rubricas do convênio que foi celebrado em 2016 e encerrado em 2017, contudo o prazo do convênio já encerrou e não 
cabe mais recurso e desta forma foi reprovado pela plenária. e) os formulários do CAC foram apresentados, conforme anexos, e foram aprovados. 2. Comissão de Apoio 
e Acompanhamento aos Conselhos Tutelares: será feito uma visita em loco, Conselho Tutelar Vargem das Flores para averiguação das denúncias contra a conselheira tu-
telar Marina Aparecida Dutra e aguardar o parecer da Ouvidoria. 3. Ausência Justificadas: os Conselheiros. Graziele Andrade, representante do Centro de Atendimento e 
Inclusão Social/Cais, Léa Luiz de Oliveira, representante da Secretária de Saúde, William Canaan, representante da Rede Cidadã e José William da Silva, representante do 
Centro Social Educacional Social Pequeno Príncipe justificaram as suas ausências nesta plenária. E, como não houve outros pronunciamentos a sessão foi encerrada. E, 
para constar eu, Fabiane Batista Ramos, 1ª Secretária, lavro a presente ata que após lida e aprovada será assinada pelos demais conselheiros.

Famuc

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

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 001/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 007

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 01/2018 – 007º 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  26/02/2018 a  05/03/2018:

Médico Clinico Geral  -  1º    Classificado

Contagem, 23  de fevereiro de 2018.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONTAGEM
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICA E URGENCIA 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 001/2018, segue abaixo a classificação dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018, após julgamento 
realizado pela Comissão, conforme os critérios definidos no referido edital

007º resultado de Classificação do Processo Seletivo Simplificado FAMUC/PSS Nº 01/2018

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME TOTAL DE PONTOS RESULTADO

MEDICO CLINICO GERAL 1º NATALIA DIAS BAIAO 5,00 CLASSIFICADO

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

Contagem, 21 de fevereiro de 2014

Funec

PORTARIA FUNEC Nº12  15 DE FEVEREIRO DE 2018

Dispõe sobre a organização e o funcionamento das Unidades Escolares da FUNEC, e dá outras providências.

O PRESIDENTE INTERINO DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 284, de 13 de março de 2014 e 
Decreto nº 392, de 08 de outubro de 2014 e; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; na Lei Federal nº 11.738, de 16 de 
junho de 2008, que institui o piso nacional para profissionais do magistério público da Educação Básica e na Resolução CNE/CEB nº 7;

CONSIDERANDO o disposto na Lei 4.203, de 18 de dezembro de 2008, que institui e organiza o Sistema Municipal de Ensino de Contagem; o disposto na Lei Com-
plementar 090, de 30 de julho de 2010, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do magistério e demais servidores públicos dos quadros setoriais da 
Educação e da FUNEC do Poder Executivo Municipal de Contagem; 

CONSIDERANDO, a construção da Base Nacional Comum Curricular – BNCC e as Diretrizes Norteadoras da Educação de Contagem para o quadriênio 2017-2020;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.146, de 06 de julho de 2015 que  instituí a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa 
com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, 
visando à sua inclusão social e cidadania.

CONSIDERANDO, ainda, o que demanda dos Municípios, mudanças na Rede de Educação Básica de forma geral, a necessidade de organização e funcionamento das 
Unidades Escolares da FUNEC, RESOLVE: 

CAPÍTULO I - DO ENSINO MÉDIO REGULAR

Art.1º - O Ensino Médio Regular, etapa final da Educação Básica, com duração mínima de três anos, terá como finalidade:

I - Consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;

II - Aprimorar o educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;

III - Compreender criticamente os fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.

IV - Estruturar o trabalho acadêmico de modo a garantir as aprendizagens básicas dos estudantes no âmbito de uma proposta educacional que reconhece as caracterís-
ticas e particularidades das diferentes fases do desenvolvimento humano, bem como as especificidades curriculares de cada etapa e ano escolar, com vistas à conclusão 
da Educação Básica.

Art.2º - O ingresso de estudantes novatos para o primeiro ano do Ensino Médio Regular, se dará no início de cada ano letivo, exclusivamente através do Processo Seleti-
vo Simplificado. 

Art.3º - Após a primeira etapa de avaliação, havendo vaga, poderão ser aceitas transferências para o Ensino Médio Regular em qualquer outra Unidade.

CAPÍTULO II: DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 

Art.4º - A Educação Profissional Técnica de Nível Médio será desenvolvida na forma concomitante, como complementação de habilitações técnicas. 

§1º A Educação Profissional Técnica Concomitante deverá ser ofertada para estudantes a partir do 2º ano do Ensino Médio Regular, matriculado em qualquer Instituição 
de Ensino, com extensão de carga horária  de (400) quatrocentas horas no contra turno e  com duração de um ano e meio, tendo como  finalidade: 

I- promover a transição entre a escola e o mundo do trabalho, capacitando jovens  com conhecimentos e habilidades gerais e específicas para o exercício de atividades 
produtivas;

II- proporcionar a formação de profissionais aptos à exercer atividades específicas no trabalho, com escolaridade correspondente ao Nível Médio;

III- especializar, aperfeiçoar e atualizar o trabalhador em seus conhecimentos tecnológicos; 

IV- qualificar sócio-profissionalmente, jovens e adultos trabalhadores, visando ao aumento da probabilidade de obtenção de emprego e trabalho. 
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Art.5º - O ingresso de estudantes para o primeiro módulo do Ensino Técnico Concomitante se dará no início de cada semestre letivo, exclusivamente através do Proces-
so Seletivo Simplificado. 

Art.6º - A Educação Profissional Técnica de Nível Médio, poderá ser desenvolvida na forma subsequente, após a conclusão do Ensino Médio Regular ou por diferentes 
estratégias de educação continuada, como complementação de habilitações técnicas. 

§1º - A Educação Profissional Técnica Subsequente, com duração  de um ano e meio,  deverá  ser  ofertada para jovens e adultos que já concluíram o Ensino Médio 
Regular, em qualquer Instituição de Ensino,  tendo como  finalidade: 

I- promover a transição entre a escola e o mundo do trabalho, capacitando jovens  e adultos com conhecimentos e habilidades específicas para o exercício de atividades 
produtivas no mundo do trabalho;

II- proporcionar a formação de profissionais, com escolaridade correspondente ao Nível Médio;

III- especializar, aperfeiçoar e atualizar o trabalhador em seus conhecimentos tecnológicos; 

IV-  qualificar sócio-profissionalmente jovens e adultos trabalhadores,  visando o aumento da probabilidade de obtenção de emprego e trabalho.

V- ofertar cursos profissionalizantes e viabilizar o acesso aos mesmos, acompanhando inclusive o egresso dos alunos.

VI- acolher a multiplicidade das vocações, da demanda do mercado de trabalho, e  das áreas de empregabilidade.

Art.7º - O ingresso de estudantes para o primeiro módulo do Ensino Técnico Concomitante, dar se á no início de cada semestre letivo, exclusivamente através do Proces-
so Seletivo Simplificado. 

Art.8º - O Ensino Médio Integrado ao Técnico, estruturado em regime anual, com duração de 3 (três) anos, com carga horária de acordo com o plano de cada curso; 
Análises Clínicas, Farmácia e Química, conforme apresentado no Art. 14 do Capítulo IV, deste documento, tem como objetivo assegurar simultaneamente o cumprimen-
to das finalidades estabelecidas para a formação geral do Ensino Médio  e as condições de preparação para o exercício das profissões técnicas.

§1º - O ingresso de estudantes para o primeiro ano do Ensino Médio Integrado se dará no início de cada ano, exclusivamente através do Processo Seletivo Simplificado

§2º - A transferência só poderá ocorrer caso haja vaga para a mesma modalidade, curso, módulo ou série. 

Art.9º - O Ensino Médio Integrado ao Técnico, com duração de três  anos, tem como finalidade:

I - Consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;

II - Aprimorar o educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;

III - Compreender criticamente os fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.

IV - Estruturar o trabalho acadêmico de modo a garantir as aprendizagens básicas dos estudantes no âmbito de uma proposta educacional que reconhece as caracterís-
ticas e particularidades das diferentes fases do desenvolvimento humano, bem como as especificidades curriculares de cada etapa e ano escolar com vistas à conclusão 
da Educação Básica e a formação para o exercício de profissões 

V - Especializar, aperfeiçoar e atualizar o trabalhador em seus conhecimentos tecnológicos; 

VI - Qualificar sócio-profissionalmente jovens trabalhadores, visando o aumento da probabilidade de obtenção de emprego e trabalho. 

VII - Ofertar cursos profissionalizantes atendendo a demanda do mercado do município de Contagem

VIII - Estabelecer interação com as instâncias demandantes de mão de obra.

CAPÍTULO III: DA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO  PEDAGÓGICO

Art.10 - A organização do trabalho pedagógico na Escola deve ser compreendida numa perspectiva democrática, pautada no trabalho coletivo de toda comunidade es-
colar, com observância dos dispositivos constitucionais da LDBEN nº 9394/96 e da Legislação vigente,  com a participação e corresponsabilidade de todos os envolvidos 
na tomada de decisões coletivas, para a elaboração, implantação e acompanhamento do Projeto Pedagógico .

§1º - O Projeto Pedagógico deverá ser atualizado anualmente por toda comunidade escolar, incluindo análise dos dados e resultados que poderão levar a ajustes de 
percurso. Cada Unidade deverá manter o registro impresso do mesmo em local de fácil acesso à  toda a comunidade, devendo ainda, ser enviado uma  cópia à Diretoria 
de Ensino,  até o final de  março de cada ano letivo.

CAPÍTULO IV:  DA ORGANIZAÇÃO DA SALA DE AULA

Art.11 - O número de alunos por classe será organizado de acordo com a LDBEN nº9394/96,  e obedecerá as condições físicas de cada sala, ou ambiente de realização 
da atividade, e à limitação decorrente de norma legal estabelecida por órgão competente.

CAPÍTULO V: DA ORGANIZAÇÃO DA CARGA HORÁRIA

Art.12 - A carga horária anual do Ensino Médio Regular será de no mínimo  833 horas e 20 minutos, distribuídas em 200 dias letivos, sendo a jornada diária mínima de 
4 (quatro) horas e 30 minutos, incluindo  o tempo destinado ao recreio.
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Art.13 - A carga horária anual do Ensino Médio na forma Integrada será de 1.427 horas/aula. O curso Técnico Subseqüente e Concomitante de Segurança no Trabalho, 
Informática,  terá  1.400 horas;  o curso Técnico Subsequente e Concomitante de  Química terá 1.600 horas e o curso Técnico Subsequente e Concomitante de Farmácia 
e Análises Clínicas será de 1.500 horas, de acordo com o Quadro Curricular aprovado pela  Diretoria de Ensino e Gerência de Funcionamento Escolar da FUNEC.

CAPÍTULO VI: DO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES

Art.14 -  O funcionamento das Unidades Escolares será de 7 às 11h30 no turno da manhã; de 13h às 17h30 no turno da tarde e de 18h45 às 23horas no noturno , 
diariamente. Para o MEDIOTEC, (Educação Técnica Profissionalizante na forma Concomitante), o horário será das 13 às 17 horas – por se tratar do módulo  de 1hora 
com 4 aulas por dia. 

§1º - Para o desenvolvimento das atividades pedagógicas e para efeito de avaliação, o Ano Letivo no Ensino Médio Regular e Ensino Médio Integrado ao Técnico, será 
estruturado em 3 (três) etapas, cada uma  com cerca de 67 dias letivos, conforme Calendário Escolar elaborado pela Unidade Escolar e aprovado pela Gerência de 
Funcionamento Escolar – FUNEC;

§2º -  Será considerado dia letivo aquele que envolve professores e estudantes em atividades de ensino e aprendizagem, de caráter obrigatório, independentemente 
do local onde essas se realizem. Correspondem às atividades escolares, aquelas realizadas na sala de aula, e em outros ambientes educativos, para trabalhos teóricos e 
práticos necessários à plenitude da ação formadora, desde que obrigatórias para todos os estudantes e incluídas na Proposta Pedagógica da Escola, com o registro da 
frequência do aluno e efetiva orientação de pessoal habilitado;

§3º - Não será autorizada a dispensa dos estudantes durante o horário regular de aula;

§4º - A frequência mínima anual do estudante deverá ser de 75% (setenta e cinco por cento);

§5º - A apuração da frequência é de responsabilidade do professor, devendo ser registrada diariamente; e caso seja observado alunos que necessitem de recuperação de 
frequência o professor deverá  comunicar imediatamente,  à pedagoga ou à direção da Unidade.

CAPÍTULO VII:   DO DIRETOR  DE UNIDADE ESCOLAR

Art.: 15 Os Diretores Escolares, detentores de cargos de provimento em comissão, terão jornada de trabalho de 40h (quarenta horas) semanais, com total dedicação ao 
serviço e disponibilidade em tempo integral para atender demandas pertinentes ao cargo. 

§1º  São atribuições do Diretor de Estabelecimento de Ensino: 

I – dirigir a Unidade Escolar da FUNEC; 

II – planejar, executar, controlar e avaliar as atividades da Unidade Escolar;

III – promover a articulação da comunidade escolar em busca da qualidade do processo educacional;

IV – atender tempestivamente as demandas solicitadas pela Administração da FUNEC.

V – ser responsável pela execução das atividades administrativas e pedagógicas da Unidade Escolar;

VI – acompanhar e encaminhar registros de frequência e pontualidade dos servidores da Unidade Escolar;

VII – efetivar o processo de gestão democrática, fortalecendo os Colegiados Escolares e demais instâncias participativas da Unidade Escolar;

VIII – zelar pela segurança e disciplina da Unidade Escolar;

IX - apresentar relatórios de gestão da Unidade Escolar;

X – planejar, autorizar e fiscalizar a aplicação de recursos financeiros, bem como prestar contas, apresentando demonstrativos financeiros da Unidade Escolar à Diretoria 
Financeira da FUNEC e à toda comunidade escolar;

XI – Acompanhamento  dos resultados de aprendizagem;

XII - Otimizar o relacionamento entre todos os servidores, alunos e comunidade escolar, inclusive a todos  das Unidades coabitadas;

XIII -  Promover capacitações sistemáticas em grupos de estudo,  para professores e demais servidores, de acordo com a demanda dos mesmos ou necessidade observa-
da pelo pedagogo;

XIV-  Acompanhar a elaboração do Projeto Pedagógico e as atividades acadêmicas, supervisionando e tomando decisões de caráter gerencial, operacional e logístico, 
necessárias para assessoramento sistêmico adequado as atividades  dos cursos nas Unidades;

XV- assegu rar o alcance dos objetivos educacionais definidos no Projeto Pedagógico da Unidade Escolar; 

XVI- Acompanhar as atividades dos docentes e discentes com vistas a avaliação qualitativa da aprendizagem.

                
CAPÍTULO VIII: DO VICE- DIRETOR ESCOLAR
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Art.: 16 Os Vice-diretores Escolares, designados para o desempenho de função de confiança, terão jornada de trabalho de 40h (quarenta horas) semanais, com dedica-
ção plena, podendo ser convocados sempre que houver interesse da Administração. 
Parágrafo Único - Compete ao vice-diretor assessorar o diretor em todas as suas atribuições e subs tituí-lo  na sua falta ou por algum impedimento.

CAPÍTULO IX: DO PEDAGOGO

Art.: 17 O trabalho do pedagogo deverá ser integralmente dedicado ao assessoramento, à formação e ao monitoramento do trabalho dos professores tendo como 
objetivo a melhoria da qualidade do processo de aprendizagem dos alunos, direcionando as questões de natureza eminentemente pedagógicas, que garantam as mais 
apropriadas condições de desenvolvimento do que é pertinente à sua função. 

§1º - São atividades próprias do pedagogo:

I- a organização do turno de trabalho e o atendimento aos pais no que concerne aos processos de ensino e aprendizagem;

II- sistematizar mensalmente, junto aos professores, as informações levantadas pelos instrumentos de monitoramento das aprendizagens, para nortear a elaboração de 
intervenções pedagógicas.

§2º  São atribuições do pedagogo no trabalho desenvolvido nas horas-atividade:

I- utilizar este horário semanal para encontro com professores, para discussão de questões pedagógicas; 

II- assegurar o cumprimento de agendas  com o professor durante as horas-atividade; 

III- estabelecer a conexão entre os assuntos em estudo nas de horas-atividade e as reais necessidades dos professores por formação e aperfeiçoamento teórico- metodo-
lógico; 

IV- observar, registrar, analisar e informar aos professores os impactos que as sessões de horas-atividade estão produzindo na qualidade do planejamento, na qualidade 
das aulas ministradas, na melhoria da qualidade dos resultados da aprendizagem, no comprometimento dos professores com o desenvolvimento do trabalho e da 
aprendizagem.

CAPÍTULO X: DO COORDENADOR DE CURSOS TÉCNICOS

Art.: 18 A coordenação dos cursos da Educação Técnica de Nível Médio, será exercida por professores ou pedagogos. São atribuições específicas dos coordenadores dos 
cursos técnicos:

I - Orientar o estudante quanto aos aspectos funcionais, pedagógicos e legais do   estágio supervisionado, e acompanhar o estágio destes;

II - Orientar e apoiar o professor quanto à sua capacitação técnica e atuação nas disciplinas específicas da formação profissional;

III - Planejar, organizar e acompanhar o funcionamento dos laboratórios; 

IV - Planejar e acompanhar os estudantes em visitas técnicas que tenham como objetivo a complementação da formação profissional; 

V - Planejar e realizar atividades de formação do discente que visem ao aprimoramento da formação técnica; 

VI - Realizar, trimestralmente, avaliações do curso, quanto a evasão, aproveitamento e aplicabilidade;

VII - Promover palestras, seminários, congressos, ciclos de debate e rodas de conversa, abordando temas que sirvam de ampliação dos conhecimentos em áreas de 
interesse. 

VIII - Buscar parcerias para visitas técnicas em empresas e universidades, visando expandir o trabalho de  pesquisa e extensão.

IX - Avaliar e atualizar os planos curriculares para que continuem atendendo as demandas do curso oferecido.

X - Buscar temas de pesquisa ou de extensão que possam ser instrumentos para a melhoria da aprendizagem aplicada na sociedade e na educação, como por exemplo 
no Ensino Fundamental.

CAPÍTULO XI: DA ATUAÇÃO DO PROFESSOR

Art.: 19 Os professores PEB-II devidamente licenciados por área, atuarão no Ensino Médio em todas as modalidades devendo, para tanto, observar aos seguintes crité-
rios:

I- Os professores efetivos deverão observar o cumprimento das 22h30 semanais na Unidade Escolar. Os casos de atrasos deverão ser computados e somados ao final 
do mês, posteriormente enviados no ponto para o Departamento de Gestão de Pessoas. Em caso de ultrapassar a hora aula, a carga horária deverá ser reposta para o 
aluno. Os professores contratados cumprirão a jornada de acordo com o contrato de trabalho.

II- O tempo pedagógico (hora atividade), deverá ser cumprido na escola, salvo nos dias em que houver formação continuada em serviço, oferecida pela FUNEC, fora da 
Unidade. 

§2º - Entende-se por tempo pedagógico as atividades do docente destinadas:
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I - Ao planejamento individual e coletivo das atividades pedagógicas;

II- Às reuniões com a equipe pedagógica da escola; 

III- Ao atendimento do pedagogo aos professores;

IV- Participação em formação e capacitação;

V- Ao preenchimento das pautas de observação, dos instrumentos de monitoramento dos estudantes, que serão apresentados aos pedagogos;

VI- À elaboração e correção de provas;

VII- Aos registros e análise de desenvolvimento e rendimento dos estudantes;

VIII- Ao atendimento dos pais e responsáveis; 

Art.: 20 Os professores orientadores da Bolsa de Iniciação Científica PIBIC – Jr, e do Programa Institucional de Bolsas de Incentivo a Projetos Acadêmicos da FUNEC, terão 
ao seu dispor, 4horas semanais para o desenvolvimento da pesquisa junto ao aluno pesquisador, de acordo com o quadro da carga horária de cada Unidade Escolar.

CAPÍTULO XII: DA AVALIAÇÃO

Art.21 - Para que o processo de ensino seja relativizado e problematizado quanto aos seus objetivos de transmissão/assimilação, a verificação do rendimento escolar 
deve ocupar um lugar mediador na relação pedagógica, transformando-se numa ação de investigação e reflexão permanente da prática docente.  

Parágrafo único - A avaliação deve transformar-se num processo permanente de leitura dessa prática, para a tomada de consciência das suas necessidades, limitações 
e possibilidades, tendo em vista o planejamento de ações apropriadas. Essa nova postura político-pedagógica refere-se à aquisição de um pensamento autônomo pelo 
profissional, diante das especificidades de sua prática.

Art.22 - A Avaliação do rendimento escolar deverá:

I-  Orientar a prática do professor no sentido de oferecer ao estudante o devido suporte no seu caminho de aprender e desenvolver-se; 

II- Organizar-se como um processo dinâmico, de caráter diagnóstico, formativo e contínuo, que abrange as diversas dimensões da prática educativa, tendo como obje-
tivo fundamental a consolidação das aprendizagens de todos os estudantes;

III- Ajustar-se aos objetivos de aprendizagem, aos conteúdos de ensino planejados e trabalhados e aos procedimentos pedagógicos utilizados, permitindo ao professor 
obter dados consistentes sobre as aprendizagens de cada um de seus estudantes. 

Art.23 - O registro final do desempenho escolar anual no Ensino Médio Regular será constituído do somatório das 3 (três) notas trimestrais. 

§1º - O primeiro trimestre valerá 30 (trinta) pontos, o segundo trimestre valerá 35(trinta e cinco) pontos e o terceiro trimestre, 35 (trinta e cinco) pontos. 

§2º - Em cada trimestre, os pontos serão distribuídos em no mínimo 3 (três) diferentes instrumentos de avaliação, observando o equilíbrio da atribuição de pontos em 
cada instrumento.

§3º - O aluno que perder alguma atividade avaliativa, por motivo justificado, deverá requerer a 2ª chamada, no prazo máximo de uma semana,  após a avaliação;

§4º - Em cada trimestre, se o estudante não alcançar o mínimo de 60% de aproveitamento (18 pontos no primeiro trimestre, e 21 no segun do e no terceiro trimestres), 
deverá realizar Estudos Orientados, simultaneamente ao referido trimestre, oferecido pelo professor,  para promover as aprendizagens que não foram consolidadas no 
período previsto; 

§5º- A nota final dos Estudos Orientados deverá ser, no máximo, 60% (sessenta por cento) do total do trimestre. Caso o estudante obtenha nota inferior ao resultado 
regular do trimestre, manter-se-á a nota maior; 

§6°- O resultado final trimestral será registrado no Boletim Escolar que compõe o Diário Escolar. Uma cópia do Boletim Escolar com o resultado das avaliações será 
entregue aos responsáveis pelo estudante ao final de cada trimestre. Os Estudos Orientados realizados simultaneamente devem ser registrados em espaço próprio; 

§7°- O registro do desenvolvimento dos estudantes com deficiência, bem como daqueles que, na análise criteriosa da equipe pedagógica da escola, precisam de atendi-
mento específico para verificação de necessidade de laudo, poderá ser elaborado em forma de parecer descritivo;

§8º-As avaliações realizadas ao longo dos períodos letivos deverão ser corrigidas e devolvidas aos educandos, no prazo máximo de 15 dias após a realização das mes-
mas.

CAPÍTULO XIII: DO CONSELHO DE CLASSE

Art.24 - O Conselho de Classe é o órgão colegiado de natureza consultiva e deliberativa em assuntos didá tico-pedagógicos, fundamentado no Projeto Político-Pedagó-
gico da escola e no Regimento Escolar, com a responsabilidade de analisar as ações educacionais, indicando alternativas que busquem garantir a efetivação do processo 
de ensino e aprendizagem; como espaços de diálogo entre diferentes posturas e posicionamentos dos diversos profissionais, possibilitando que os pontos de vista 
sejam relativizados, diminuindo-se, assim, os erros de avaliação e permitindo a produção de conhecimentos mais próximos do real.

Art.25 - O  Conselho de Classe tem como finalidade  ser o dinamizador do projeto pedagógico da escola, sendo o espaço privilegiado de produção de conhecimento, 
da escola sobre a escola. A reflexão/avaliação da prática pedagógica, estruturada num processo dialógico e interativo, permite matizar os resultados da avaliação do 
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desempenho do aluno, pela diferença e divergência de olhares, explorando referenciais diversos, clarificando significados e sentidos pedagógicos, comparando parâme-
tros reais e idéias, compartilhando subjetividades e oferecendo uma dimensão qualitativa, na medida do desempenho do aluno, do professor e da escola.

Art.26 - O Conselho de Classe deverá ter como objetivo de estudo a avaliação da aprendizagem do aluno e essa ação se dará na reflexão dos resultados para o desen-
volvimento de outro nível de reflexão, mais global e integrador, situado na reflexão e produção de um conhecimento sobre o ensino, sobre a aprendizagem e sobre a 
escola como um todo.

Art.27 - Os Conselhos de Classe devem congregar sua prática de reflexão/avaliação a produção de propostas de intervenção inovadoras, na construção dos projetos 
pedagógicos coletivos das escolas, apresentando-se ainda como instância capaz de permitir a formação em serviço do profissional reflexivo. 

Art.28 - A finalidade da reunião do Conselho de Classe, após analisar as informações e os dados apresen tados, é a de intervir, em tempo hábil, no processo de ensino e 
aprendizagem, com o objetivo de propiciar ao aluno, formas diferenciadas de se apropriar dos conteúdos curriculares estabelecidos. 

Parágrafo único – É de responsabilidade da equipe pedagógica, organizar as informações e os dados a serem analisados no Conselho de Classe. 

Art.29 - Ao Conselho de Classe cabe verificar se os objetivos, conteúdos, procedimentos metodológicos, avaliativos e relações estabelecidas na ação pedagógico-educa-
tiva estão sendo cumpridos de maneira coe rente com o projeto Político-Pedagógico de cada Unidade Escolar, de forma à:

I - Analisar os resultados de aprendizagem da escola, avaliar o desempenho das turmas e dos estudantes, além de propor ações para superar as dificuldades de apren-
dizagem; 

II - Avaliar o processo de ensino e aprendizagem desenvolvido pela escola e propor ações para o seu aprimoramento; 

III - Deliberar sobre a progressão dos estudantes e encaminhá-los a projetos específicos de apoio pedagógico e/ou de correção de fluxo em jornada escolar ampliada. 

Art.30 - A evolução das aprendizagens dos estudantes deverá ser monitorada, mensalmente, por professores e pedagogos, por meio de instrumentos de monitora-
mento; por ano escolar, por turma e por componente curricular, permitindo a elaboração de intervenções pedagógicas ajustadas às necessidades de aprendizagem e 
desenvolvidas no tempo adequado. 

§1º Os dados levantados deverão ser sistematizados, para estudo comparativo. A análise deve ser realizada pelos professores, pedagogos e dirigentes;

§2º Professores e pedagogos deverão realizar reuniões para a elaboração de intervenções pedagógicas ajustadas às necessidades de aprendizagem identificadas.

§3º O Conselho de Classe reunir-se-á ordinariamente em datas previstas em Calendário Escolar e, extraordinariamente, sempre que se fizer necessário;

 §4º As reuniões do Conselho de Classe serão lavradas em Ata, pelo(a) secretário(a) da escola, como forma de registro das decisões tomadas.

Art.31 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 15/02/2018, substituindo o texto publicado no Diário Oficial de 
Contagem –  Edição 4286 datado de 16/02/2018.

Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E REGRISTRE-SE

JOAQUIM ANTONIO GONÇALVES
PRESIDENTE INTERINO - FUNEC

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

Ata da centésima sexagésima segunda reunião extraordinária do COMIC – Conselho Municipal do Idoso de Contagem realizada no dia primeiro de dezembro do ano 
de dois mil e dezessete, reuniu-se o Conselho para dar cumprimento a seguinte pauta: 1) Oração; 2) Comissão Normativa e Fiscalizadora – leitura a aprovação do 
edital para o chamamento público. Na composição da mesa estavam presentes: Governamentais: Marcos Wellerson Pereira – SMDHC; Denilson Elias Silva de Oliveira – 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; Célio Pereira Soares – TRANSCON; Andreia Denlame Ribeiro – Secretaria Municipal de Saúde; –. Sociedade Civil: Joaquim Gomes 
de Fátima – Lar Maria Clara;   Cléber Jovino da Silva –  Eva de Lourdes Assis – Sociedade São Vicente de Paulo – Conselho Particular Nossa Senhora da Glória;  –  Ildeu 
Ribeiro dos Santos – Associação Comunitária dos Moradores da Região Noroeste – Movimento Acorda – Povo – Giovanni Alexandre Silva - Projeto de Vida, Dra. Mágila 
Benevides assessora jurídica da casa dos conselhos e Míriam Simões – técnica do COMIC. Dando início a plenária, o presidente Joaquim, solicitou a todos que fizessem 
a oração do Pai Nosso, a seguir passou à pauta sobre a leitura e aprovação do eidtal para o chamamento público para a retirada dos 20% retidos no Fundo Municipal. 
A dra. Mágila fez a leitura do edital, onde foi definido as diretrizes do edital e após considerações e alterações sugeridas, o edital foi aprovado.A seguir, nada mais 
havendo a tratar, o presidente Joaquim declara encerrada a reunião, nesta cidade de Contagem, ao 01 dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, Marcos 
Wellerson – Secretário do COMIC.



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

Contagem, 26 de fevereiro de 2018 Página 46 de 48 Diário Oficial de Contagem - Edição 4292

Transcon

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE  TRANSPORTEJARIT/ CONTAGEM-MG BOLETIM DE DIVULGAÇÃO

Em conformidade com os dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Junta  Administrativa de Recursos de Infra-
ções de Transportes de  Contagem – JARIT, quando da sessão realizada no dia 20/02/2018, julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 
SESSÃO ORDINÁRIA N° 012ª/2018

Data Julgamento N° AIT N° Protocolo Resultado Recorrente

20/02/2018 10490 2795/2017 DEFERIDO Consórcio Sul

20/02/2018 10802 2912/2018 DEFERIDO Consórcio Norte

20/02/2018 10801 2913/2018 DEFERIDO Consórcio Norte

20/02/2018 10778 2914/2018 DEFERIDO Consórcio Norte

20/02/2018 10777 2915/2018 DEFERIDO Consórcio Norte

20/02/2018 10828 2916/2018 DEFERIDO Consórcio Norte

20/02/2018 10595 2906/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

20/02/2018 10149 2507/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

20/02/2018 10142 2509/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

20/02/2018 10123 2510/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

20/02/2018 10126 2546/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

20/02/2018 10186 2554/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

20/02/2018 10174 2558/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

20/02/2018 10440 2727/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

20/02/2018 10468 2747/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

20/02/2018 10469 2748/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

20/02/2018 10335 2780/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

20/02/2018 10330 2781/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

20/02/2018 10329 2782/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

20/02/2018 10328 2783/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

20/02/2018 10327 2784/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

20/02/2018 10209 2785/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

20/02/2018 10470 2791/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

20/02/2018 10488 2794/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

20/02/2018 10215 2812/2017 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

20/02/2018 10331 2813/2017 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Norte

20/02/2018 10333 2814/2017 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Norte

20/02/2018 10531 2815/2017 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Norte

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

Secretaria Geral da JARIT, Contagem, 20 de Fevereiro 2018.

Cristina de Paula Batista Carvalho Guerra
Presidente JARIT - Contagem
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JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE  TRANSPORTEJARIT/ CONTAGEM-MG BOLETIM DE DIVULGAÇÃO

Em conformidade com os dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Junta  Administrativa de Recursos de Infra-
ções de Transportes de  Contagem – JARIT, quando da sessão realizada no dia 21/02/2018, julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 
SESSÃO ORDINÁRIA N° 013ª/2018

Data Julgamento N° AIT N° Protocolo Resultado Recorrente

21/02/2018 10028 2210/2017 DEFERIDO Consórcio Sul

21/02/2018 9744 2342/2017 DEFERIDO Consórcio Sul

21/02/2018 10338 2657/2017 DEFERIDO Consórcio Sul

21/02/2018 10744 2827/2017 DEFERIDO Consórcio Norte

21/02/2018 10756 2903/2017 DEFERIDO Consórcio Norte

21/02/2018 10824 2917/2018 DEFERIDO Consórcio Norte

21/02/2018 10805 2918/2018 DEFERIDO Consórcio Norte

21/02/2018 9761 2371/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

21/02/2018 10455 2752/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

21/02/2018 10235 2753/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

21/02/2018 10596 2904/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

21/02/2018 10807 2908/2018 INDEFERIDO Consórcio Norte

21/02/2018 10787 2920/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

21/02/2018 10789 2922/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul\

21/02/2018 9282 1940/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

21/02/2018 9402 1950/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

21/02/2018 9474 1960/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

21/02/2018 9477 1972/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

21/02/2018 9308 2027/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

21/02/2018 9385 2039/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

21/02/2018 9348 2153/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

21/02/2018 9346 2161/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

21/02/2018 9864 2401/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

21/02/2018 10192 2503/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

21/02/2018 10139 2512/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

21/02/2018 10184 2517/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

21/02/2018 10130 2523/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

21/02/2018 10143 2524/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

21/02/2018 10179 2553/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

21/02/2018 10146 2562/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

21/02/2018 10454 2751/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

21/02/2018 10453 2754/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

21/02/2018 10473 2756/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Norte
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21/02/2018 10553 2759/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

21/02/2018 10534 2816/2017 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Norte

21/02/2018 10551 2817/017 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Norte

21/02/2018 10552 2818/2017 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Norte

21/02/2018 10738 2822/2017 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Norte

21/02/2018 10710 2823/2017 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Norte

21/02/2018 10745 2826/2017 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Norte

21/02/2018 10559 2830/2017 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

21/02/2018 10556 2834/2017 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

21/02/2018 10689 2836/2017 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

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

Secretaria Geral da JARIT, Contagem, 21 de Fevereiro 2018.

Cristina de Paula Batista Carvalho Guerra
Presidente JARIT - Contagem
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