
"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, 2 de outubro de 2018 Página 1 de 22 Diário Oficial de Contagem - Edição 4437

Secretaria Municipal 
de Administração

Contagem, 25 de Setembro de 2018.                       Declaração de Estabilidade nº 

Senhor Secretário,

Dando cumprimento ao artigo 6º da Emenda Constitucional nº 19, de 05 de Agosto de 1998, que altera o artigo 41 da Constituição Federal; ao artigo 21 da Lei nº 
2.160, de 20 de Dezembro de 1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Contagem; ao Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e 
Decreto nº 1744, de 13 de dezembro de 2011, que regulamentam a Avaliação Especial de Desempenho dos servidores concursados em período de Estágio Probatório e 
dá outras providências;
Apresentamos o resultado final do Processo de Avaliação Especial de Desempenho de servidores com direito à aquisição de Estabilidade.
Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público são obrigatoriamente submetidos à Avaliação Especial de Desempenho por 
comissão instituída para essa finalidade. Após três anos de efetivo exercício, quando aprovados no Processo de Avaliação de Desempenho, os mesmos adquirem o 
direito à estabilidade.

Atenciosamente.
 

Giane Rita de Souza Ferreira
Superintendência de Gestão de Pessoas/SMS

Como o processo cumpriu as formalidades legais e regulamentares, homologo o resultado final.

Hugo Otavio Costa Vilaça
Secretário Municipal de Administração

SERVIDOR COM DIREITO À AQUISIÇÃO DE ESTABILIDADE

Matrícula Nome do Servidor Cargo Entrada
Mês e ano
Aquisição da Estabilidade

202074 JUSSARA SILVA GUERRA  ENFERMEIRO – 24H 23/05/2013 MAIO/16

201957 JAQUELINE DA SILVA DOS SANTOS *1 TECNICO EM ENFERMAGEM 30H 11/04/2013 JUNHO/16

202392 LUCIANA APARECIDA F SEDLMAYER ENFERMEIRO – 24H 16/08/2013 AGOSTO/16

202137 ANA LUIZA APARECIDA DINIZ *2 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 29/05/2013 SETEMBRO/17

Grazielle Fernanda da Silva Carvalho – Matrícula nº 199222
Diretoria de Desenvolvimento Humano e Educação Permanente

Giane Rita de Souza Ferreira Matrícula nº 09257-6
Superintendência de Gestão de Pessoas/SMS
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Contagem, 25 de Setembro de 2018.                       Declaração de Estabilidade nº 
Mês de Referência: Agosto/2018

Senhor Secretário,

Dando cumprimento ao artigo 6º da Emenda Constitucional nº 19, de 05 de Agosto de 1998, que altera o artigo 41 da Constituição Federal; ao artigo 21 da Lei nº 
2.160, de 20 de Dezembro de 1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Contagem; ao Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e 
Decreto nº 1744, de 13 de dezembro de 2011, que regulamentam a Avaliação Especial de Desempenho dos servidores concursados em período de Estágio Probatório e 
dá outras providências;
Apresentamos o resultado final do Processo de Avaliação Especial de Desempenho de servidores com direito à aquisição de Estabilidade.
Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público são obrigatoriamente submetidos à Avaliação Especial de Desempenho por 
comissão instituída para essa finalidade. Após três anos de efetivo exercício, quando aprovados no Processo de Avaliação de Desempenho, os mesmos adquirem o 
direito à estabilidade.

Atenciosamente.
 

Giane Rita de Souza Ferreira
Superintendência de Gestão de Pessoas/SMS

Como o processo cumpriu as formalidades legais e regulamentares, homologo o resultado final.

Hugo Otavio Costa Vilaça
Secretário Municipal de Administração

SERVIDOR COM DIREITO À AQUISIÇÃO DE ESTABILIDADE

Matrícula Nome do Servidor Cargo Entrada
Mês e ano
Aquisição da Estabilidade

203266 GABRIELA DA SILVA VIEIRA  TECNICO EM ENFERMAGEM 30H 03/08/2015 AGOSTO/18

203242 GILCELIA MENEZES MOREIRA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 03/08/2015 AGOSTO/18

203269 REGINA APARECIDA NEPOMUCENO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 10/08/2015 AGOSTO/18

203287 WALKER ALEXANDRE SILVA TECNICO EM ENFERMAGEM 30H 12/08/2015 AGOSTO/18

203283 RITA DE CASSIA RUELA LUCIANO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 13/08/2015 AGOSTO/18

203294 HELENA MENDES DA SILVA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 18/08/2015 AGOSTO/18

Grazielle Fernanda da Silva Carvalho – Matrícula nº 199222
Diretoria de Desenvolvimento Humano e Educação Permanente

Giane Rita de Souza Ferreira Matrícula nº 09257-6
Superintendência de Gestão de Pessoas/SMS

Contagem, 25 de Setembro de 2018.                       Declaração de Estabilidade nº 
Mês de Referência: Julho/2018

Senhor Secretário,

Dando cumprimento ao artigo 6º da Emenda Constitucional nº 19, de 05 de Agosto de 1998, que altera o artigo 41 da Constituição Federal; ao artigo 21 da Lei nº 
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2.160, de 20 de Dezembro de 1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Contagem; ao Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e 
Decreto nº 1744, de 13 de dezembro de 2011, que regulamentam a Avaliação Especial de Desempenho dos servidores concursados em período de Estágio Probatório e 
dá outras providências;
Apresentamos o resultado final do Processo de Avaliação Especial de Desempenho de servidores com direito à aquisição de Estabilidade.
Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público são obrigatoriamente submetidos à Avaliação Especial de Desempenho por 
comissão instituída para essa finalidade. Após três anos de efetivo exercício, quando aprovados no Processo de Avaliação de Desempenho, os mesmos adquirem o 
direito à estabilidade.

Atenciosamente.

Giane Rita de Souza Ferreira
Superintendência de Gestão de Pessoas/SMS

Como o processo cumpriu as formalidades legais e regulamentares, homologo o resultado final.

Hugo Otavio Costa Vilaça
Secretário Municipal de Administração

SERVIDOR COM DIREITO À AQUISIÇÃO DE ESTABILIDADE

Matrícula Nome do Servidor Cargo Entrada
Mês e ano
Aquisição da Estabilidade

201586 MONIQUE LOURENÇO C CABRAL *1 TECNICO EM ENFERMAGEM 30H 16/11/2012 JULHO/18

203255 MARIA HELENA REISCH ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 23/07/2015 JULHO/18

203253 FATIMA REGINA GOMES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 27/07/2015 JULHO/18

Grazielle Fernanda da Silva Carvalho – Matrícula nº 199222
Diretoria de Desenvolvimento Humano e Educação Permanente

Giane Rita de Souza Ferreira Matrícula nº 09257-6
Superintendência de Gestão de Pessoas/SMS

Contagem, 25 de Setembro de 2018.                 Declaração de Estabilidade nº 
Mês de Referência: Junho/2018

Senhor Secretário,

Dando cumprimento ao artigo 6º da Emenda Constitucional nº 19, de 05 de Agosto de 1998, que altera o artigo 41 da Constituição Federal; ao artigo 21 da Lei nº 
2.160, de 20 de Dezembro de 1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Contagem; ao Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e 
Decreto nº 1744, de 13 de dezembro de 2011, que regulamentam a Avaliação Especial de Desempenho dos servidores concursados em período de Estágio Probatório e 
dá outras providências;
Apresentamos o resultado final do Processo de Avaliação Especial de Desempenho de servidores com direito à aquisição de Estabilidade.
Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público são obrigatoriamente submetidos à Avaliação Especial de Desempenho por 
comissão instituída para essa finalidade. Após três anos de efetivo exercício, quando aprovados no Processo de Avaliação de Desempenho, os mesmos adquirem o 
direito à estabilidade.

Atenciosamente.
 

Giane Rita de Souza Ferreira
Superintendência de Gestão de Pessoas/SMS

Como o processo cumpriu as formalidades legais e regulamentares, homologo o resultado final.

Hugo Otavio Costa Vilaça
Secretário Municipal de Administração

SERVIDOR COM DIREITO À AQUISIÇÃO DE ESTABILIDADE
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Matrícula Nome do Servidor Cargo Entrada
Mês e ano
Aquisição da Estabilidade

203055 ANDREA MARCIA SOUZA *1 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 30H 01/04/15 JUNHO/18

Grazielle Fernanda da Silva Carvalho – Matrícula nº 199222
Diretoria de Desenvolvimento Humano e Educação Permanente

Giane Rita de Souza Ferreira - Matrícula nº 09257-6
Superintendência de Gestão de Pessoas/SMS

Contagem, 25 de Setembro de 2018.                 Declaração de Estabilidade nº 
Mês de Referência: Maio/2018

Senhor Secretário,

Dando cumprimento ao artigo 6º da Emenda Constitucional nº 19, de 05 de Agosto de 1998, que altera o artigo 41 da Constituição Federal; ao artigo 21 da Lei nº 
2.160, de 20 de Dezembro de 1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Contagem; ao Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e 
Decreto nº 1744, de 13 de dezembro de 2011, que regulamentam a Avaliação Especial de Desempenho dos servidores concursados em período de Estágio Probatório e 
dá outras providências;
Apresentamos o resultado final do Processo de Avaliação Especial de Desempenho de servidores com direito à aquisição de Estabilidade.
Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público são obrigatoriamente submetidos à Avaliação Especial de Desempenho por 
comissão instituída para essa finalidade. Após três anos de efetivo exercício, quando aprovados no Processo de Avaliação de Desempenho, os mesmos adquirem o 
direito à estabilidade.

Atenciosamente.
 

Giane Rita de Souza Ferreira
Superintendência de Gestão de Pessoas/SMS

Como o processo cumpriu as formalidades legais e regulamentares, homologo o resultado final.

Hugo Otavio Costa Vilaça
Secretário Municipal de Administração

SERVIDOR COM DIREITO À AQUISIÇÃO DE ESTABILIDADE

Matrícula Nome do Servidor Cargo Entrada
Mês e ano
Aquisição da Estabilidade

203137 JESSICA SEIXAS CHAVES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 04/05/2015 MAIO/18

Grazielle Fernanda da Silva Carvalho – Matrícula nº 199222
Diretoria de Desenvolvimento Humano e Educação Permanente

Giane Rita de Souza Ferreira Matrícula nº 09257-6
Superintendência de Gestão de Pessoas/SMS

Contagem, 25 de Setembro de 2018.                       Declaração de Estabilidade nº 
Mês de Referência: Setembro/2018

Senhor Secretário,
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Dando cumprimento ao artigo 6º da Emenda Constitucional nº 19, de 05 de Agosto de 1998, que altera o artigo 41 da Constituição Federal; ao artigo 21 da Lei nº 
2.160, de 20 de Dezembro de 1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Contagem; ao Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e 
Decreto nº 1744, de 13 de dezembro de 2011, que regulamentam a Avaliação Especial de Desempenho dos servidores concursados em período de Estágio Probatório e 
dá outras providências;
Apresentamos o resultado final do Processo de Avaliação Especial de Desempenho de servidores com direito à aquisição de Estabilidade.
Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público são obrigatoriamente submetidos à Avaliação Especial de Desempenho por 
comissão instituída para essa finalidade. Após três anos de efetivo exercício, quando aprovados no Processo de Avaliação de Desempenho, os mesmos adquirem o 
direito à estabilidade.

Atenciosamente.

Giane Rita de Souza Ferreira
Superintendência de Gestão de Pessoas/SMS

Como o processo cumpriu as formalidades legais e regulamentares, homologo o resultado final.

Hugo Otavio Costa Vilaça
Secretário Municipal de Administração

SERVIDOR COM DIREITO À AQUISIÇÃO DE ESTABILIDADE

Matrícula Nome do Servidor Cargo Entrada
Mês e ano
Aquisição da Estabilidade

200798 RONALDO FERREIRA DA SILVA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 09/09/2015 SETEMBRO/18

203335 CINTIA CRISTINA DOS SANTOS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 28/09/2015 SETEMBRO/18

Grazielle Fernanda da Silva Carvalho – Matrícula nº 199222
Diretoria de Desenvolvimento Humano e Educação Permanente

Giane Rita de Souza Ferreira Matrícula nº 09257-6
Superintendência de Gestão de Pessoas/SMS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E AQUISIÇÃO
GERÊNCIA DE CONTRATOS E PARCERIAS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 02/10/2018

1.EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 095/2017 PA. 077/2017 PE. 027/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATADA: GENTE SEGURADORA S/A
OBJETO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DEZE) MESES.
VALOR TOTAL: R$ 3.780,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA :  1071.04.122.0050.2135 – 33903953 – 0100
VIGÊNCIA: DE 10/08/2018 ATÉ 10/08/2019
ASSINADO: 10/08/2018

2.EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 081/2018 PA. 096/2018 INEX. 010/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTRATADA: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS
OBJETO: PRESTAÇÃO, PELA CONTRATADA AO CONTRATANTE, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES 
PARA GESTÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - SIGTM - ARCETIL - ADM. DE RECEITAS, CIDADÃO - ATENDIMENTO AO CIDADÃO E IGCETIL - INFORMAÇÕES GERENCIAIS, 
INCLUINDO FORNECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO “CENTRO DE REFERÊNCIA TRIBUTÁRIO 
MUNICIPAL” COM FOCO NOS TRIBUTOS DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL , MONITORAMENTO REMOTO DA ESTRUTURA TECNOLÓGICA DO MUNICÍPIO E IMPLEMENTAÇÃO 
DE NOVAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS SURGIDOS A PARTIR DE ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS.
VALOR MENSAL: R$ 119.147,57
VALOR TOTAL: R$ 1.429.770,84
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA :  1081.04.123.0001.2161 – 33903908 - 0100
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VIGÊNCIA: DE 01/09/2018 ATÉ 01/09/2019
ASSINADO: 29/08/2018

3.EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 040/2017; QUE FOI CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTER-
MÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA ATENEA EDUCAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO LTDA.
MOTIVO DA RESCISÃO: DESINCOMPATIBIL IZAÇÃO ELEITORAL EM CONFORMIDADE COM O PARACER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍ-
PIO N° 185/2018 E NOS TERMOS DO MEMORANDO N° 055/2018 – SEDUC AJ.
ASSINADO: 10/09/2018

4.EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 085/2018 PA. 142/2018 DISP. 040/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATADA: EMPRESA MINEIRA DE REMOÇÕES E TRANSLADOS LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA OUTORGA DE CONCESSÃO, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE MATE-
RIAL, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E TRASLADOS DE CORPOS NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECI-
DAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO, POR UM PERÍODO DE ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS
VALOR TOTAL:  R$ 60.000,00 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1071.04.122.0001.2132.339039-51-0100
VIGÊNCIA: DE 0H00MIN DE 17 DE SETEMBRO DE 2018 E FINDARÁ ÀS 23H59MIN DE 15 DE MARÇO DE 2019. 
ASSINADO: 17/08/2018

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.021
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre 
a Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; 
NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Assessor, DAM-4, a servidora MICHELE CORMARIE MENES, lotada no Gabinete do Prefeito – Superintendência 
Regional Petrolândia, a partir de 03 de outubro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 02 de outubro de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.020
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, 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; 
EXONERA, do cargo de provimento em comissão de Assessor, DAM-4, a servidora MICHELE CORMARIE DINIZ MENDES, lotada na Fundação de Ensino de Contagem – 
FUNEC, a partir de 03 de outubro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 02 de outubro de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.015
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, de acordo com os despachos exarados no MEMO SVS 
Nº 096/2018; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica 
deste Município, a Servidora DIRCELENE VIRCHELE DE SOUZA, titular do cargo de provimento efetivo de Bioquímico, Nível VII-A,  Padrão “P-15”, matrícula nº. 46010, 
lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 1º(primeiro) de outubro de 2018 a 31 de outubro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 02 de outubro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.014
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, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, de acordo com os despachos exarados no MEMO/
SMS/SURG/261.2018; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei 
Orgânica deste Município, a Servidora ALINE GONÇALVES DA SILVA, titular do cargo de provimento efetivo de Técnico em Enfermagem – 30H, Nível VI-A,  Padrão “P-
11”, matrícula nº. 182016, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 1º(primeiro) de outubro de 2018 a 31 de outubro de 2018.
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Palácio do Registro, em Contagem, aos 02 de outubro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.013
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, de acordo com os despachos exarados no requeri-
mento nº 870970/SMS; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei 
Orgânica deste Município, a Servidora TANIA MARIA MARCIAL AMARAL, titular do cargo de provimento efetivo de Médico Infectologista – 20H, Nível XI-A,  Padrão 
“P-11”, matrícula nº. 51005, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 1º(primeiro) de outubro de 2018 a 31 de outubro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 02 de outubro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.012
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, de acordo com os despachos exarados no requeri-
mento nº 875795/SMS; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei 
Orgânica deste Município, a Servidora LUCIANA FARNEZI VELOSO, titular do cargo de provimento efetivo de Enfermeiro – 24H, Nível VIII-B,  Padrão “P-15”, matrícula 
nº. 40032, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 1º(primeiro) de outubro de 2018 a 31 de outubro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 02 de outubro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.011
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, de acordo com os despachos exarados no requeri-
mento nº 880849/SMS; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei 
Orgânica deste Município, a Servidora CASSIA ELAINE CRAVEIRO, titular do cargo de provimento efetivo de Enfermeiro do Trabalho – 20H, Nível IX,  Padrão “P-08”, 
matrícula nº. 127057, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 1º(primeiro) de outubro de 2018 a 31 de outubro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 02 de outubro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.010
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, de acordo com os despachos exarados no requeri-
mento nº 885780/SMS; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei 
Orgânica deste Município, a Servidora DANIELA TARABAL VELOSO, titular do cargo de provimento efetivo de Fisioterapeuta, Nível VIII-A,  Padrão “P-07”, matrícula nº. 
132095, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 1º(primeiro) de outubro de 2018 a 31 de outubro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 02 de outubro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.009
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; 
considerando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, de acordo com os despachos exarados no 
requerimento nº 880355/SMS; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II 
da Lei Orgânica deste Município, a Servidora BEATRIZ CRISTINA DE ALMEIDA, titular do cargo de provimento efetivo de Médico Angiologista – 20H, Nível XI-A,  Padrão 
“P-03”, matrícula nº. 151075, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 1º(primeiro) de outubro de 2018 a 31 de outubro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 02 de outubro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.008
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, de acordo com os despachos exarados no requeri-
mento nº 884234/SMS; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei 
Orgânica deste Município, a Servidora ANDREZZA SANTOS BARRA, titular do cargo de provimento efetivo de Enfermeiro – 20H, Nível VIII-A,  Padrão “P-07”, matrícula 
nº. 157044, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 1º(primeiro) de outubro de 2018 a 31 de outubro de 2018.
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Palácio do Registro, em Contagem, aos 02 de outubro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.007
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, de acordo com os despachos exarados no requeri-
mento nº 884618/SMS; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei 
Orgânica deste Município, a Servidora ANA NERI SANTOS CAMPOS, titular do cargo de provimento efetivo de Médico Oftalmologista – 20H, Nível XI-A,  Padrão “P-03”, 
matrícula nº. 105086, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 1º(primeiro) de outubro de 2018 a 31 de outubro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 02 de outubro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.006
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, de acordo com os despachos exarados no requeri-
mento nº 885374/SMS; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei 
Orgânica deste Município, a Servidora TIARA FERNANDES ANTONIO, titular do cargo de provimento efetivo de Assistente Social, Nível VIII-A,  Padrão “P-09”, matrícula 
nº. 128068, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 1º(primeiro) de outubro de 2018 a 31 de outubro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 02 de outubro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.005
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, de acordo com os despachos exarados no Processo 
nº 06233/2018-10A; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei 
Orgânica deste Município, a Servidora CAROLINA CARLA MACHALA, titular do cargo de provimento efetivo de Fisioterapeuta, Nível VIII-A,  Padrão “P-10”, matrícula nº. 
164054, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 1º(primeiro) de outubro de 2018 a 31 de outubro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 02 de outubro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.004
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, de acordo com os despachos exarados no Processo 
nº 01175/2018-10A; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei 
Orgânica deste Município, a Servidora CLAUDIA DE FARIA CASTANHEIRA, titular do cargo de provimento efetivo de Médico da Família – 40H, Nível XIV,  Padrão “P-06”, 
matrícula nº. 143008, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 1º(primeiro) de outubro de 2018 a 31 de outubro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 02 de outubro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.003
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, de acordo com os despachos exarados no Processo 
nº 05844/2018-10A; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei 
Orgânica deste Município, a Servidora ELIANE DE SOUZA PIMENTA, titular do cargo de provimento efetivo de Psicólogo, Nível VIII-A,  Padrão “P-12”, matrícula nº. 
200098, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 1º(primeiro) de outubro de 2018 a 31 de outubro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 02 de outubro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.002
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, de acordo com os despachos exarados no Processo 
nº 01253/2018-10A; 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 Or-
gânica deste Município, a Servidora ESTER LEOPOLDINO REIS ALVES, titular do cargo de provimento efetivo de Técnico em Enfermagem-40H, Nível VI-B,  Padrão “P2”, 
matrícula nº. 202223, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 1º(primeiro) de outubro de 2018 a 31 de outubro de 2018.
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Palácio do Registro, em Contagem, aos 02 de outubro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.001
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, de acordo com os despachos exarados no requeri-
mento nº 885806/SMS; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei 
Orgânica deste Município, a Servidora ELZA APARECIDA DO CARMO C PINHO, titular do cargo de provimento efetivo de Fisioterapeuta, Nível VIII-A,  Padrão “P12”, 
matrícula nº. 182061, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 1º(primeiro) de outubro de 2018 a 31 de outubro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 02 de outubro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 22.000
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; 
considerando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, de acordo com os despachos exarados no 
requerimento nº 880613/SMS; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II 
da Lei Orgânica deste Município, ao Servidor FABIO HENRIQUE MOREIRA, titular do cargo de provimento efetivo de Farmacêutico Bioquímico, Nível VIII,  Padrão “P9”, 
matrícula nº. 128018, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 1º(primeiro) de outubro de 2018 a 31 de outubro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 02 de outubro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.999
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, de acordo com os despachos exarados no requeri-
mento nº 889150/SMS; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei 
Orgânica deste Município, a Servidora FLORINDA SANTIAGO CORDEIRO, titular do cargo de provimento efetivo de Enfermeiro da Família-40H, Nível XIII,  Padrão “P12”, 
matrícula nº. 170013, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 1º(primeiro) de outubro de 2018 a 31 de outubro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 02 de outubro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.998
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, de acordo com os despachos exarados no requeri-
mento nº 885785/SMS; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei 
Orgânica deste Município, a Servidora GIOVANA DE CASSIA G EVANGELISTA, titular do cargo de provimento efetivo de Psicólogo, Nível VIII-A,  Padrão “P4”, matrícula 
nº. 165099, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 1º(primeiro) de outubro de 2018 a 31 de outubro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 02 de outubro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.997
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, de acordo com os despachos exarados no requeri-
mento nº 878304/SMS; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei 
Orgânica deste Município, ao Servidor JOUBER RIBEIRO DIAS, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Enfermagem-30H, Nível II-A,  Padrão “P5”, matrícula 
nº. 103064, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 1º(primeiro) de outubro de 2018 a 31 de outubro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 02 de outubro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.996
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, de acordo com os despachos exarados no Processo 
nº 00167/2018-10A; 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 Or-
gânica deste Município, a Servidora LISANDRA LIMA GOMES, titular do cargo de provimento efetivo de Enfermeiro da Família-40H, Nível XIII,  Padrão “P12”, matrícula 
nº. 57021, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 1º(primeiro) de outubro de 2018 a 31 de outubro de 2018.
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Palácio do Registro, em Contagem, aos 02 de outubro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.995
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, de acordo com os despachos exarados no requeri-
mento nº 883899/SMS; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei 
Orgânica deste Município, ao Servidor MARCELO NEVES DINIZ, titular do cargo de provimento efetivo de Médico da Família-40H, Nível XIV,  Padrão “P22”, matrícula 
nº. 146043, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 1º(primeiro) de outubro de 2018 a 31 de outubro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 02 de outubro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.994
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, de acordo com os despachos exarados no requeri-
mento nº 885457/SMS; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei 
Orgânica deste Município, a Servidora MARIA DOS ANJOS DA SILVA, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar em Enfermagm-30H, Nível VI-A,  Padrão “P4”, 
matrícula nº. 12705, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 1º(primeiro) de outubro de 2018 a 31 de outubro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 02 de outubro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.993
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, de acordo com os despachos exarados no requeri-
mento nº 880270/SMS; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei 
Orgânica deste Município, a Servidora MIRTES ARAUJO, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar em Enfermagm-30H, Nível VI-A,  Padrão “P5”, matrícula nº. 
145061, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 1º(primeiro) de outubro de 2018 a 31 de outubro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 02 de outubro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.992
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, de acordo com os despachos exarados no requeri-
mento nº 879959/SMS; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei 
Orgânica deste Município, a Servidora PATRICIA DE OLIVEIRA S FREITAS, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar em Enfermagm-40H, Nível VI-B,  Padrão 
“P4”, matrícula nº. 123053, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 1º(primeiro) de outubro de 2018 a 31 de outubro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 02 de outubro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.991
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, de acordo com os despachos exarados no requeri-
mento nº 881990/SMS ; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei 
Orgânica deste Município, a Servidora ROSANGELA APARECIDA DE A COSTA, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo, Nível VI-A,  Padrão 
“P7”, matrícula nº. 130094, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 1º(primeiro) de outubro de 2018 a 31 de outubro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 02 de outubro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.990
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, de acordo com os despachos exarados no reque-
rimento nº 885458/SMS; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da 
Lei Orgânica deste Município, ao Servidor NELSON PALOMA DE ANDRADE, titular do cargo de provimento efetivo de Médico Cirurgião-24H, Nível XI-B,  Padrão “P2”, 
matrícula nº. 200476, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 1º(primeiro) de outubro de 2018 a 31 de outubro de 2018.
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Palácio do Registro, em Contagem, aos 02 de outubro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.989
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, de acordo com os despachos exarados no requeri-
mento nº 881265/SMS; 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 TATIANA QUINTAO SILVA CUNNINGHAM, titular do cargo de provimento efetivo de Fonoaudiólogo, Nível VIII-A,  Padrão “P06”, 
matrícula nº. 106048, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 1º(primeiro) de outubro de 2018 a 31 de outubro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 02 de outubro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.988
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, de acordo com os despachos exarados no Processo 
nº 06464/2018-01A; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei 
Orgânica deste Município, ao Servidor TIAGO LUCAS REIS DE JESUS, titular do cargo de provimento efetivo de Nutricionista, Nível VIII-A,  Padrão “P06”, matrícula nº. 
200078, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 1º(primeiro) de outubro de 2018 a 31 de outubro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 02 de outubro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.987
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, de acordo com os despachos exarados no Processo 
nº 01690/2018-10A; 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 MELISSA KATO, titular do cargo de provimento efetivo de Enfermeiro da Família-40H, Nível XIII,  Padrão “P10”, matrícula nº. 
125055, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 1º(primeiro) de outubro de 2018 a 31 de outubro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 02 de outubro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.985
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 01169/2018-
01A; 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, ao Servidor DARIO MOREIRA DOS SANTOS, titular do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo, Nível IV, Padrão “P4”, matrícula nº. 
1357570, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda, pelo período de 1º(primeiro) de outubro de 2018 a 31 de outubro de 2018.
Art.2º SUSPENDER nos termos do Artigo 4º do Decreto 465/2015 pelo período de 1º(primeiro) de outubro de 2018 a 31 de outubro de 2018, a designação para exer-
cer Função de Confiança de Assistente de Direção, Referência FC-9, CFC-273, o servidor citado no Artigo 1º deste Ato Administrativo.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 1º(primeiro) de outubro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.984
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a 
delegação de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; RETIFICA, o Ato Administrativo nº 21.979, datado de 27 de setembro de 2018, no 
tocante ao nome da servidora, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] FRANCIELLI DAIANA OLIVEIRA [...]”.
Leia-se: “[...] FRANCIELLI DAIANA OLIEIAS[...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 1º(primeiro) de setembro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração
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Secretaria Municipal 
de Fazenda

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Junta de Recursos Fiscais

ATA DE REUNIÃO

Aos 04 (quatro) de setembro 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 Srª. Silma Cézar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes membros componentes da Câma-
ra: Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, 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 ordinária. A seguir retornou a pauta após pedido de vista do Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura o processo nº 02.B.00421/2015 – GE TRANSPORTES FERRO-
VIÁRIOS S.A, recurso voluntário, com relatório do Sr. Carlos Carlini Pereira, que votou pelo provimento parcial, para alterar a decisão também parcial de 1ª instância, 
de reconhecimento de extinção de parte do crédito pelo pagamento, desconstituindo também do crédito remanescente os valores do ISSQN lançados de ofício pelo 
fisco e relacionados aos meses de fevereiro e abril de 2010, recolhidos a menor, por efeito de decadência, mantendo os demais lançamentos e multas proporcionais 
constantes no TNF nº 23.824, série “B” de 31/08/15. Colocado novamente em votação o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura acompanhou o voto do relator, também 
acompanhado pelos demais integrantes da câmara em decisão unânime A seguir entrou em pauta, o processo nº. 07250/2017-02A – JAIR ALVES, recurso voluntário, 
com relatório da Srta. Kênia Dutra de Campos, que conheceu do recurso mas negou-lhe provimento, para manter inalterada a decisão de 1ª instância, que indeferiu o 
pedido de isenção do lançamento do IPTU e Taxas com ele cobrada, referente ao exercício de 2017, incidentes sobre o imóvel de índice cadastral nº 03.103.0226.001, 
uma vez não preenchidos os requisitos previstos no § 2º, do art. 2º do Decreto nº 57/2017 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC. 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. 07396/2017-02A – ALAIR BUENOS AIRES LOUR-
DES, recurso voluntário, com relatório da Srta. Kênia Dutra de Campos, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento, para reformar a decisão de 1ª instância com 
base nos documentos oficiais acostados aos autos e deferir o pedido da contribuinte para conceder a isenção de IPTU e TCRS do exercício de 2017, relativo ao imóvel 
de índice Cadastral nº 02.185.0310.001, na forma do § 2º, do art. 2º do Decreto nº 57/2017 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC. 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. 06884/2017-02A – LINDAURA AMORIM, 
recurso voluntário, com relatório do Sr. José Carlos Carlini Pereira, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento, para reformar a decisão de 1ª instância com base na 
informação do Cadastro Técnico e deferir o pedido da contribuinte para conceder isenção de IPTU e TCRS do exercício de 2017, relativo ao imóvel de índice cadastral nº 
11.682.0207.001/002, na forma do § 2º, do art. 2º do Decreto nº 57/2017 c/c artigos 50.B e 50.C 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  06301/2017-02A – MARIA MADALENA DO COUTO PASSOS, 
recurso voluntário, com relatório do Sr. José Carlos Carlini Pereira, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento, para reformar a decisão de 1ª instância com base na 
informação do Cadastro Técnico e deferir o pedido da contribuinte para conceder isenção de IPTU e TCRS do exercício de 2017, relativo ao imóvel de índice cadastral 
nº 07.447.0831.001, na forma do § 2º, do art. 2º do Decreto nº 57/2017 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC.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, 04 de setembro de 2018.

PARTICIPANTES DA SESSÃO

 JOSÉ CARLOS CARLINI PEREIRA                SILMA CÉZAR LOBATO PEREIRA
                 PRESIDENTE                                                    SECRETÁRIA

 MARCELO RODRIGUES DO CARMO                   KÊNIA DUTRA DE CAMPOS

MÁRIO LÚCIO GONÇALVES DE MOURA

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Junta de Recursos Fiscais

ATA DE REUNIÃO

Aos 05 (cinco) dias do mês de setembro 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 da Sra. Flávia de Aguiar Lage e secretariada pela Sra. Silma Cezar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes membros compo-Sra. Silma Cezar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes membros compo-com as presenças dos seguintes membros compo-
nentes da Câmara: Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. César Augusto de Barros e Sr. Marco Túlio Marchesini. Após leitura e aprovação da Ata da última reunião, 
entrou em pauta o processo Nº 02.B.00316/2012 – SEPARE SERVIÇOS DE PATOLOGIA REUNIDOS LTDA, recurso de ofício em face a decisão de primeira instância de 
procedência parcial do pedido de cancelamento das exigências contidas no TNF nº 22.414, série “B” de 14/06/2012, com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage, que, 
em reexame necessário, confirmou a decisão de primeira instância. Colocado em votação, o voto da Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes 
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da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 02.B.00225/2012 – SEPARE SERVIÇOS DE PATOLOGIA REUNIDOS LTDA, recurso de 
ofício em face a decisão de primeira instância de procedência parcial do pedido de cancelamento das exigências contidas no TNF nº 22.412, série “B” de 14/05/2012, 
com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage, que, em reexame necessário, confirmou a decisão de primeira instância. Colocado em votação, o voto da 
Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 06867/2017-02A – ROSILENE 
IZABEL PEREIRA E COSTA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 
2017 do imóvel de índice cadastral nº 10.829.0606.002, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento, eis 
que  preenchidos os requisitos legais, reformando a decisão de primeira instância. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos de-o Relator foi acompanhado pelos de- Relator foi acompanhado pelos de-
mais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 06805/2017-02A – MIGUEL TRANDAFILOV, recurso voluntário contra 
decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2017 do imóvel de índice cadastral nº 02.402.0089.001, 
com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento, eis que preenchidos os requisitos legais, reformando a decisão 
de primeira instância. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Nada mais 
havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada por sua Presidente, por sua Secretária Titular e pelos demais membros presentes 
nesta sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais. 

Contagem, 05 de setembro de 2018 

PARTICIPANTES
 DA SESSÃO

FLÁVIA DE AGUIAR LAGE                       SILMA CEZAR LOBATO PEREIRA
PRESIDENTE                                                            SECRETÁRIA

LEONARDO AMORIM CARLOS DE SOUZA      MARCO TÚLIO MARCHESINI

CÉSAR AUGUSTO DE BARROS

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Junta de Recursos Fiscais

ATA DE REUNIÃO

Aos 19 (dezenove) dias do mês de setembro 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. João César de Oliveira, 6620 – Sede, instalou-se a sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrativa, Segunda 
Câmara, sob a Presidência da Sra. Flávia de Aguiar Lage e secretariada pela Sra. Silma Cezar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes membros componentes 
da Câmara: Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. César Augusto de Barros e Sr. Marco Túlio Marchesini. Após leitura e aprovação da Ata da última reunião, entrou 
em pauta o processo Nº 07877/2017.02A – ANTÔNIO GONDIM DE ARAUJO, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de 
isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2017 do imóvel de índice cadastral nº 08.663.0320.023-0, com relatório do Sr. Marco Túlio Marchesini, que conheceu 
do recurso e deu-lhe provimento, eis que preenchidos os requisitos legais, reformando a decisão de primeira instância. Colocado em votação, o voto 
do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº06218/2017-01A – IRAILDES 
SOTERO DOS SANTOS, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2017 
do imóvel de índice cadastral nº 01.038.7019.002-0, com relatório do Sr. Marco Túlio Marchesini, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento, eis que preenchidos 
os requisitos legais, reformando a decisão de primeira instância. 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 07178/2017-02A – EURÍDICE HENRIQUE JOSÉ PEREIRA, recurso voluntário contra decisão 
de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2017 do imóvel de índice cadastral nº 03.054.0083.001, com 
relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento, eis que  preenchidos os requisitos legais, reformando a decisão de 
primeira instância. 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.00441/2015 – COMPANHIA BRASILEIRA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, recurso voluntário contra decisão de 
primeira instância de improcedência do pedido de cancelamento das exigências do ISSQN contidas no TNF nº 24.729, série “B” com relatório do Sr. Leonardo Amorim 
Carlos de Souza, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento para excluir os valores relativos à aquisição de materiais empregados na obra de construção civil. 
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.00226/2012 – SEPARE SERVIÇOS DE PATOLOGIA REUNIDOS LTDA, recurso de ofício em face a decisão de primeira instância de procedência parcial do pedido 
de cancelamento das exigências contidas no TNF nº 22.413, série “B”, com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage, que, em reexame necessário, confirmou a decisão 
de primeira instância, que extinguiu o lançamento do ISSQN e retificou o valor da multa isolada aplicada. Colocado em votação, o voto da Relatora foi 
acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 02.B.00372/2012 – SEPARE SERVIÇOS DE PA-02.B.00372/2012 – SEPARE SERVIÇOS DE PA- – SEPARE SERVIÇOS DE PA-SEPARE SERVIÇOS DE PA-
TOLOGIA REUNIDOS LTDA, recurso de ofício em face a decisão de primeira instância de procedência parcial do pedido de cancelamento das exigências contidas no TNF 
nº 22.417, série “B”, com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage, que, em reexame necessário, confirmou a decisão de primeira instância, que extinguiu o lançamento 
do ISSQN e manteve as demais exigências contidas no feito. Colocado em votação, o voto da Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da 
Câmara, em decisão unânime.  Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada por sua Presidente, por sua Secretária 
Titular e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais. 

Contagem, 19 de setembro de 2018 
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PARTICIPANTES
 DA SESSÃO

FLÁVIA DE AGUIAR LAGE                       SILMA CEZAR LOBATO PEREIRA 
PRESIDENTE                                                            SECRETÁRIA

LEONARDO AMORIM CARLOS DE SOUZA      MARCO TÚLIO MARCHESINI

CÉSAR AUGUSTO DE BARROS

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Junta de Recursos Fiscais

ATA DE REUNIÃO

Aos 20 (vinte) de setembro de 2018 (dois mil e dezoito) às 13h30min (treze horas e trinta minutos), no prédio da Subsecretaria de Receita Municipal, situado à Av. João 
César de Oliveira, 6.620 – B: Sede, Contagem-MG, 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 Srª. Silma Cézar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes membros componentes da Câma-
ra: Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, 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 ordinária. A seguir entrou em pauta, o processo nº. 00090/2016-07A – ZIRTAM INDUSTRIAL LTDA, Recurso voluntário, com relatório da Srta. Kênia Dutra de 
Campos, que conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento, mantendo a decisão de 1ª instância, a qual julgou improcedente o pedido de cancelamento do crédito 
tributário (ISSQN) e da multa isolada aplicada e tipificada no item 40 da Tabela IV, anexo III do CTMC,  os quais foram consignados no TNF de nº 25.357, série “B”, de 
27/04/2016. Colocado em votação o voto da relatora foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. A seguir entrou em pauta, o pro-
cesso nº. 00093/2016-07A – ZIRTAM INDUSTRIAL LTDA, Recurso voluntário, com relatório da Srta. Kênia Dutra de Campos, que conheceu do recurso mas negou-lhe 
provimento, para manter inalterada a decisão de primeira instância de procedência parcial da impugnação apresentada às fls. 145/149 dos autos no sentido de excluir 
50% (cinquenta por cento) do valor das multas isoladas aplicadas e previstas nos itens 21 e 25 da Tabela IV, bem como manteve integralmente a multa isolada prevista 
no item 29 da Tabela IV e o ISSQN apurado, ambos consignados no TNF nº 25.356, série “B”.  Colocado em votação, o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura pediu vista 
no processo para uma melhor análise. A seguir entrou em pauta o processo nº. 02.B.00416/2015 – GE TRANSPORTES FERROVIÁRIOS S/A, recurso voluntário, com 
relatório do Sr. José Carlos Carlini Pereira, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento, para reformar  a decisão parcial de 1ª instância e desconstituir também, por 
efeito de decadência, o crédito remanescente de ISSQN, cujos fatos geradores se deram antes de setembro de 2010, assim como os lançamentos do mesmo imposto 
para serviços realizados fora do pais, na forma do art. 2º, I da Lei Complementar116/2003, lançamentos de ofício constantes no TNF nº 23826, “série B” de 31/08/2015. 
Colocado em votação o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo pediu vista ao processo para melhor análise. A seguir entrou em  pauta o processo nº. 07689/2017-02A 
– WANDEIR ÂNGELO PINTO, Recurso voluntário, com relatório do Sr. José Carlos Carlini Pereira, que conheceu do recurso mas negou-lhe provimento, para manter 
inalterada a decisão de 1ª instância de indeferimento do pedido de isenção do lançamento do IPTU e TCRS, referente ao exercício de 2017, relativo ao imóvel de índice 
cadastral nº 10.528.0440.006, eis que não preenchidos os requisitos previstos no § 2º, do art. 2º do Decreto nº 57/2017 c/c artigos 50.B e 50.C 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. 03463/2017-
02A – CATARINA LOPES VASCONCELOS, recurso voluntário, com relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, que conheceu do recurso, e deu-lhe provimento, em 
consequência reformou a decisão de 1ª instância para determinar a desconstituição do lançamento do IPTU e Taxas que com ele são lançadas, sobre o imóvel de índice 
cadastral nº 05.046.0328.001-0, referente ao exercício de 2017, por estar de acordo com o previsto no art. 50.A, inciso III 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. 03467/2017-02A – MICHELE REZENDE 
AMORIM, recurso voluntário, com relatório do Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, que conheceu do recurso, e deu-lhe provimento, em consequência reformou a decisão 
de 1ª instância para determinar a desconstituição do lançamento do IPTU e Taxas que com ele são lançadas, sobre o imóvel de índice cadastral nº 04.210.0494.010-0, 
referente ao exercício de 2017, por estar de acordo com o previsto no art. 50.A, inciso III do CTMC. 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, 20 de setembro de 2018.

PARTICIPANTES DA SESSÃO

JOSÉ CARLOS CARLINI PEREIRA                SILMA CÉZAR LOBATO PEREIRA
                PRESIDENTE                                                     SECRETÁRIA

MARCELO RODRIGUES DO CARMO                  KÊNIA DUTRA DE CAMPOS

MÁRIO LÚCIO GONÇALVES DE MOURA
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Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e
Desenvolvimento 
Sustentável

ATA DA 228.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAC – 2018
No dia 13 de agosto de 2018 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 228ª Reunião Ordinária do COMAC de 2018. Compareceram à reunião o Presidente do COMAC, Wagner Donato Rodrigues; José Roberto 
Garbazza Santos; Marcos Antônio Botelho Niemann; o Assessor Jurídico da SEMAS, Fábio Silva Azevedo; Superintendente de Licenciamento Ambiental, Leonardo 
Ricardo Torres Lopes; José Paulo Gandra, Diretor de Arborização. 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; Henrique Damasio Soares, representante do Centro Industrial 
e Empresarial de Minas Gerais (CIEMG); Luiz Otávio Caetano da Fonseca, representante da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos; Ubiratam Nogueira, 
representante das Associações Civis representativas dos moradores do Município de Contagem; Fabiana Aparecida Garcia, representante da Associação Comercial e 
Industrial de Contagem (ACIC); Hainan Silva Campos Ferreira, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; Samantha Ursula Sant'Anna, 
representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação; Cristina Maria de Oliveira, representante dos Sindicatos de Trabalhadores de 
categorias profissionais não liberais, com base territorial no Município de Contagem. Lúrya Angela Soares e Lisihe Bárbara Cunha Resende (técnicas da SEMAD) e 
Marise de Cássia Gonçalves (Secretária do COMAC). O Presidente Wagner- deu bom dia a todos, conferiu o quórum e apresentou os novos conselheiros, Titular: Luiz 
Otávio Caetano da Fonseca, Suplente: Guilherme Vieira Teles Ribeiro, esta substituição feita pela Secretaria de Obras, tendo em vista o fato de nos termos de 
apresentar como conselheiros servidores efetivo ou de carreira e iniciou a reunião. 1- Aprovação da Ata da 227ª Reunião Ordinária do COMAC. Aprovada por 
unanimidade. 2- Autorização de supressão e definição da compensação ambiental:             - Opaco Engenharia e Outros – Supressão arbórea – empréstimo de 
terra. A Conselheira Cecília- pedi vistas e fizemos 4 pré reuniões, mostrou Slides explicando, agente propôs o cercamento das nascentes. O conselheiro Ubiratam- 
mostrou Slides, fazendo várias explicações a respeito dos quinhões, falou que foi observado que não tem nascentes nenhuma dentro das áreas. Foi pedido várias 
correções nos estudos, que estava um pouco prejudicado tanto para análise, quanto para o empreendedor também. Fizemos 4 reuniões onde foram discutidas todos 
estes aspectos e impactos em cima disto tudo e chegamos as conclusões que foi no parecer da Cecília que foi encaminhado para os conselheiros, concordando com 
algumas condições. Estas condições são mais ambientais onde tem a questão da discussão da compensação, tem da medida compensatória e prestação de serviços 
ambientais, porque tem alguns impactos que são irreversíveis, por isto nasceu esta parte da obrigação de fazer os serviços ambientais. Então preservar todas as áreas. E 
foi feita algumas propostas: a criação de um faunoduto; um telamento, recuperação das APPs de dentro do quinhão 2, do quinhão 4 e na ponta do quinhão 3, 
recuperação deles com revegetação. Fazer plantio nos bordos marginal ou no eixo central, depende do projeto de drenagem. Então temos: cercamento, medida 
compensatória; 2 faunoduto, medida compensatória; recuperação das áreas, revegetação. Compensação ambiental vai ser discutido. Dos serviços ambientais, fizemos 
uma proposta para que eles prestem serviços ambientais dentro do Parque do Eldorado durante 36 meses os 3 quinhões. Que eles forneçam mão de obras para cuidar 
do Parque fazendo esta prestação de serviço ambientais a favor do Município. Esperamos que os empreendedores concordem. Conselheira Cecília- temos que fazer 
depois uma reunião para discutir as condicionantes. Presidente Wagner- tendo em vista a apresentação feita, a partir dos estudos complementares que foram 
solicitados e depois de uma ampla discussão nas reuniões do pre Comac em que os conselheiros puderam de uma forma bastante aprofundada apresentar as suas 
considerações. Eu coloco em votação, em discussão. Conselheiro Ubiratam- gostaria de declarar que sou impedido de votação, porque eu quando setor público, já me 
manifestei neste processo várias vezes, então estou me declarando impedido de voto. Conselheira Cristina- de fato este processo tivemos muito tempo para 
aprofundar os estudos, aprofundar os prejuízos que vai ser causado na região, visitamos o local, eu vou me colocar contrária ao parecer, não concordo, não estou 
convencida de que esta estrada é necessária naquele lugar. Esta movimentação de terra vai causar um incomodo muito grande e a supressão de toda esta vegetação vai 
também agravar o microclima, a fauna, não me convenceu, meu voto é contrário. Presidente Wagner- com o conselheiro se declarando impedido, já uma antecipação 
de voto contrário. Eu coloco em votação para os demais conselheiros, aqueles que concordam com a aprovação do parecer apresentado pela Cecília, permaneçam 
como se encontram, por maioria aprovado. Conselheira Cristina- questionou que foi mudado o representante da secretaria de obras, como o representante não 
acompanhou a discussão, esta é a nossa duvida, se ele não tinha que se abster, seria o mais correto. Presidente Wagner- não porque o parecer foi apresentado 
devidamente analisado pela conselheira que é uma pessoa capacitada para estar dando o seu voto. Sr. Marcos Botelho-  a representação é da secretaria de obras, 
então a secretaria de obras tem seu posicionamento independente de qual conselheiro, imagino a mesma coisa com Sindiscon e o Instituto. Então vem aqui o voto é da 
secretaria de obras. Conselheira Cecília- como o outro conselheiro acompanhou todo o processo, agente discutiu muito, fiquei em dúvidas. Conselheiro Luiz 
Otávio- o renato é da minha equipe, ele deve ter feito uma apresentação da última vez. Aquela apresentação foi construída pela equipe, então eu estou bem inteirado 
pelo assunto e o voto é da instituição. Não é do Luiz Otávio e nem do Renato. - Amarildo Pereira – Requerimento Interno 32593 – Supressão de 1(um) indivíduo 
arbóreo (Ipê cascudo). Aprovado. - Marcelo de Freitas Alves – Requerimento Interno 33681 – Processo Administrativo 07499/2018-03A – Supressão de 1(um) 
indivíduo arbóreo (Ipê amarelo). Priscila- representante do               Sr. Marcelo. O Ipê amarelo é maravilhoso, ficamos triste em tomar esta atitude, mas ele está 
numa área que precisamos colocar um portão e o muro só tem 3 metros de frente, é uma árvore que atingiu uma copa muito grande, tem mais de 25 anos que tem 
este Ipê. Tivemos alguns pedidos para poda ou corte. Ele sempre quebra, já causou alguns danos no telhado, quebrando telhado, quase quebrou o carro, então tivemos 
alguns prejuízos e algumas reformas por causa disto, devida a altura. Precisamos colocar um portão neste lugar, é muito pequeno é só 3 metros e ele está bem no meio 
desta construção. Presidente Wagner- feito a explicação, só um acréscimo a medida compensatória para este tipo de supressão, ela é exigida pela secretaria nos 
termos da lei, vai ser feita a compensação. No caso de imune ou protegida o número é maior. Neste caso são 50 mudas. Tem que ser do Bioma e correspondente a 
validade do Ipê. Colocou em votação, o qual foi aprovado. - MRV Participações S.A – Requerimento interno 34024 – Processo Administrativo 03A.10749/2017 
– Supressão de 19 indivíduos arbóreos, sendo 6 indivíduos (Ipê amarelo). Luana (representante da MRV)- Este empreendimento é o Parque Vicenza, 96 unidades, 
localizado na Bacia da Pampulha, ZAD 1, o levantamento florístico tem 36 árvores, destas 36 árvores vamos suprimir 6 imunes, 6 Ipês amarelos. Localizado na Alameda 
dos Flamingos. Mostrou Slides. Não tem APP dentro do terreno, tem nos fundos mas não pega o limite do nosso empreendimento. Conselheiro Ubiratam- qual o 
diâmetro e o tamanho da árvore. Luana- são 6 árvores menos de 3 metros, em torno de 5 cm de diâmetro da DAP. Conselheira Cristina- ele é da Minha Casa, Minha 
Vida? Qual faixa? Luana- é Minha Casa, Minha Vida, faixa 3. Conselheira Cristina- tem um valor eu queria entender se a empresa tem que dá as mudas ou o dinheiro, 
ela pode passar o dinheiro para a Prefeitura? Sr. Marcos Botelho- as mudas. Conselheira Cristina- e a empresa é responsável pelo plantio? Sr. Marcos Botelho- tem 
uma normatização para isto. Conselheira Cristina- quero sugerir, com este tanto de muda que está aparecendo, plantar nas escolas, fazer um programinha de encher 
as escolas de mudas frutíferas para ter mini bosque nas escolas. Escolas aonde tem terra. E uma sugestão. Podia plantar feijão andu. Nós temos que pensar na 
segurança alimentar como algo imprescindível, de civilidade.                  A agricultura urbana é a grande conversa hoje, acho que poderíamos aprofundar isto. 
Presidente Wagner- vamos encorporar esta sugestão nos projetos nosso da educação ambiental. Conselheira Cecília- ao invés de cortar, transplantar, porque são 
indivíduos jovens. Esta é a recomendação do conselho. Presidente Wagner- em votação com a recomendação apresentada pelo conselho do transplante seguindo tudo 
que estiver determinado no PRAD. Aprovado. - Maria Auxiliadora da Costa Soares – Requerimento interno 33711 – Supressão de 1 (um) indivíduo arbóreo 
(Pequi). Aprovada. - Walter José Ozorio – Requerimento 33808 – Processo Administrativo 09151/2018-03A – Supressão de 1(um) indivíduo arbóreo (Ipê 
amarelo). Juno (representante)- este Ipê amarelo está num lote de 370m² a 360m², uma árvore pequena de 3 metros e meio, no fundo do lote. Está sendo pedido a 
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supressão. O terreno a vegetação associada a este lote a maioria tem Eucalipto, algumas nativas menores e este Ipê está no fundo, ele germinou lá. Veio para o Comac 
por ser árvore protegida por lei. O Presidente Wagner colocou em votação, o qual foi aprovado.                    3- Ferrolene S/A Indústria e Comércio de Metais 
– Julgamento de pedido de LAC 1/Corretivo. Processo Nº 04412/2017-03A. A técnica Lúrya e Lisihe fizeram a apresentação, mostrando Slides. Ela entrou com o 
pedido de Licença de Operação Concomitante – LAC 1 Corretiva, Classe 3. Localizada na Rua Haeckel Ben-Hur Salvador, Nº1.333, Bairro Cinco – Contagem. ZUI 1. Bacia 
Hidrográfica Arrudas. Área útil de 41.485 mil m². Atividade: estamparia, funilaria e latoaria com ou sem tratamento químico superficial, Nº de funcionários 120. 
Procedimento de licenciamento: em 16/03/2017, o FCE nº 04412/2017-03A. Em 20/04/2017, o FOB nº 10141/2017. Em 04/05/2017 a formalização e 26/07/2018 a 
vistoria técnica. Conforme a DN o empreendimento é porte M. Potencial poluidor M. Efluente líquidos domésticos deve-se as utilizações das instalações sanitárias e 
copa destinados a Copasa. Não domésticos deve-se as utilizações das instalações nas linhas de produção destinados a Copasa do Precend. Resíduos Sólidos Classe 1, 
embalagens de produtos químicos, cartuchos e tonéis de impressoras e lâmpadas. As condicionantes: 1- Manter atualizado Laudo de Vistoria final emitido pelo Corpo 
de Bombeiros, durante a vigência da Licença. 2- Executar o Automonitoramento dos resíduos sólidos, conforme Programa de Automonitoramento constante no Anexo 
II, apresentar anualmente durante a vigência da Licença. 3- Manter atualizado contrato das empresas receptoras dos resíduos sólidos, apresentar anualmente durante a 
vigência da Licença. 4- Apresentar laudo da Copasa em relação ao PRECEND Parte B aprovada, 60 dias. 5- Laudo da Transcon aprovado, 90 dias.    6- Na hipótese da 
dispensa do RIU não ser deferida, fica condicionada também a aprovação do RIU, 90 dias. Mostrou Slides da empresa. Conclusão: 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 SEMAD não possui responsabili-
dade 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. Dr. Fábio- o parecer jurídico acompanha o parecer técnico, fazendo ressalva 
apenas quanto ao prazo de validade da licença de 10 anos. Na oportunidade adverti-los em razão do prazo de 10 anos. Advertimos se caso haja ampliação, que mude 
significativamente o porte deve ser comunicado a secretaria. Peço ao Presidente que coloque em votação com este prazo de 10 anos. Conselheiro Henrique- gostaria 
que fosse excluído a condicionante apresentação do RIU. Ele já elaborou os estudos ambientais, exigir 2 instrumentos de licenciamento para um tipo de atividade, acho 
incompatível com a legislação. Se ele licenciou ambientalmente exigência do RIU a exigência do RIU passa a ser dispensada no entendimento da Fiemg e do Ciemg. Sr. 
Marcos Botelho- Ele poderia utilizar da prerrogativa de pedir a dispensa. Mas não é o caso. Ele está sujeito ao RCA e PCA, também sujeito ao RIU normalmente. Nós 
não temos competência para tratar deste assunto. Se o órgão apresentar uma certidão de dispensa, aí ele pode apresentar como cumprimento da condicionante. 
Conselheiro Henrique- temos que entender que existe uma lei urbanística e uma lei ambiental. A lei ambiental, legislação ambiental estamos tratando aqui. Se o alvará 
dele é provisório ou definitivo, eu acho que não cabe na licença vim condicionada esta questão. A partir do momento que você analisa a necessidade do RIU, a 
secretaria de meio ambiente com prazo, você analisou o mérito deles, você falou que não é competente fiquei confuso, queria explicação. Sr. Marcos Botelho- o RIU é 
uma etapa condicionante, porque ele estabelece a aprovação de projetos, ele é que vai gerar a aprovação de projetos e a emissão do respectivo alvará de localização e 
funcionamento. Então por isto que agente condiciona, agente não entra no mérito, apesar de que no âmbito do RIU existe um parecer ambiental da secretaria também. 
Conselheiro Henrique- então este prazo quem deu foi a SMDU, não foi a secretaria de meio ambiente, o prazo de 90 dias. Sr. Marcos Botelho- o prazo de 90 dias não 
é para que ele resolva o problema, ele vai apresentar uma certidão de qual estato que estiver a situação da análise do RIU. Por exemplo se ele for dispensado por 
alguma discussão interna, a certidão emite-se em 90 dias, mas se tiver tramitando, enquanto tiver tramitando. Conselheiro Henrique- esclarecido. Conselheira 
Samantha- existem parâmetros de dispensa de RIU, no qual eu acredito que o empreendimento, ele passa por este parâmetro de dispensa. Temos parâmetro de dispen-
sa tanto da área construída como da questão dele ter o licenciamento ambiental e a licença de funcionamento. Não posso dar uma certeza, mas analisando por alto 
acredito que o empreendimento seja dispensado do RIU, aí é só ele apresentar esta dispensa, que é analisada por um grupo técnico, tem todo um respaldo da 
legislação e uma análise da questão do urbano mesmo deste impacto. Conselheira Cristina- você até me respondeu, porque aqui na condicionante esta falando 
justamente isto, se não for deferido é que fica condicionado. A minha dúvida7 no 2.4- fala que a empresa tem 21.829,12 de edificação, mas a autorização dela era para 
14 mil, eu entendi certo? Técnica Lúrya- era o terreno da Delp. Conselheira Cristina- pelo que está escrito, a impressão que dá é de que ela construiu irregularmente. 
Sr. Marcos Botelho- não é isto é que ele tem um alvará de localização funcionamento, aí a autorização está indicando uma área menor do que a área que efetivamente 
está sendo objeto de discussão aqui hoje, tanto é que estamos fazendo uma discussão de ampliação. A área que esta objeto no alvará de localização de funcionamento 
é de 14 mil e alguma coisa e a área que está sendo objeto de análise de estudo ambiental deu 21 mil e alguma coisa. Tem a parte do RIU que vai fazer esta discussão, aí 
a metragem vai ficar resolvido. A analise do meio ambiente ali ultrapassou, uma área de 21 mil metros para não haver equívoco. Geralmente agente faz assim mesmo, 
quando agente tem um objeto de estudo, agente marca uma poligonal, bem maior que a própria área até para calcularmos os impactos e as áreas de amortecimento 
do entorno. Acho que depois da discussão da ampliação consolidada, a edificação, agente pode chegar a 21 mil metros. Mas por enquanto o alvará indica 14 mil e a 
área de estudo ambiental 21. Conselheira Cristina- está escrito que já possuía 21 mil de edificação. Sr. Marcos Botelho- sim, é isto que está sendo feito agora na 
aprovação do RIU. Fazendo esta discussão de edificação dos 21 mil. Um RIU de regularização. Conselheiro Ubiratam- com relação a questão da gente atrelar a questão 
da licença ao RIU, que também é um estudo, pela norma legal o licenciamento vem mesmo sendo de forma corretiva, que é o caso específico, as condicionantes, 
quando você libera ela no final, era para controle dos impactos que não foram mitigados, que é o caso do Precend, do efluente, dos resíduos, etc. No meu ponto de 
vista, na medida que agente concede como condicionante o relatório de impacto que não tem diretamente com meio ambiente, se agente esta concedendo licencia-
mento  ambiental é porque ele está correto sobre os estudos da secretaria. Se agente atrelar a questão do RIU vai abrir outros precedentes para todos os processos que 
são passiveis de RIU, ele virar condicionante que não é controle ambiental, que é função da condicionante. Sr. Marcos Botelho- o RIU também é um controle dos 
impactos, inclusive do meio ambiente, tanto é que temos uma cadeira e o parecer ambiental. Outro aspecto é que o conselho é um órgão licenciador, a licença que é o 
alvará de licenciamento, estabelece como condicionante as diretrizes ambientais. Temos que estabelecer estas condicionantes que são critérios objetivos da lei de uso e 
ocupação do solo. Conselheiro Ubiratam- poderia entrar ao invés de condicionante como uma outra nota juridicamente.     Sr. Marcos Botelho- fizemos uma correção 
estrutural dentro da secretaria, nos criamos o setor de condicionantes vinculada a área técnica, até então a fiscalização poderia fazer esta autuação não conhecendo 
esta realidade fazer uma autuação da empresa ou até cassar a licença em função de um descumprimento de condicionante, que não teria a natureza ambiental. Mas 
agora o acompanhamento das condicionantes ambientais está sendo feita dentro da área técnica com o técnico também. Então não tem esta possibilidade de 
acontecer. Conselheiro Ubiratam- as discussões quando teve com relação de corpo de bombeiros, o entendimento quando agente tem uma condicionante que seria a 
manutenção do AVCB, esta função fiscalizadora cabe ao poder de polícia do corpo de bombeiro, senão a secretaria de meio ambiente estaria fazendo função de 
bombeiro que tem poder de polícia para isto. Foi uma discussão que havia restando a bastante tempo, a minha dúvida é se agente coloca ou se vocês não estariam 
fazendo papel fiscalizador de outro órgão. Sr. Marcos Botelho- aqui não é papel fiscalizador é papel licenciador. Aqui agente tem que condicionar que são os critérios 
objetivos da nossa legislação municipal. A nossa legislação estabelece que o AVCB é uma condicionante da licença. Então tenho que fazer constar, não como órgão 
fiscalizador, mas como órgão licenciador. Conselheiro Ubiratam- concordo, a dúvida que eu tenho quando se condiciona a validade de uma licença ambiental, 
vinculada a outra coisa que pode ser descumprida, será que não está deixando o empreendimento sem a licença por um fato que ela está cumprindo ambientalmente. 
Sr. Marcos Botelho- a licença vai ser expedida, a licença ele vai receber, só que ele tem que cumprir num prazo estabelecido, justificar para este conselho. Agente 
condiciona mas não impede a licença de chegar ao empreendedor, não impede com que ele obtenha o alvará de localização e funcionamento. Mas no processo regular 
de fiscalização, ao ato também da fiscalização, aí que vai verificar se ele está cumprido com as orientações do AVCB. Conselheiro Henrique- para colaborar com esta 
discussão a FIEMG, CIEMG entende também o seguinte, nós não somos ao contrário por exemplo que o empreendimento tenha um AVCB. O que a legislação fala é que 
os empreendimentos que prova o AVCB no licenciamento ambiental é os que constam no CONAMA 273 de 2000, que tem a ver com os postos de abastecimentos. Aí 
sim para os postos de abastecimento é uma condicionante de sua operação a obtenção do AVCB. Agora agente condicionar na licença ambiental o que é de órgão 
intervenientes, acho que deveria ser como nota. Não quero entrar na discussão neste caso especifico, mas acho que deveríamos criar um grupo para trabalharmos esta 
questão na legislação, para definir o que é a legislação ambiental para empreendimentos e o que a questão afetas ao órgão intervenientes. Muitas vezes porque o 
empreendedor, como vocês mesmos disseram, vocês não vão fiscalizar o mérito do AVBC deles se estar correto ou não esta. O que a FIEMG defende é o seguinte, não é 
contrário que os empreendimentos tenham AVCB. Agora no processo de licenciamento ambiental, exigência do AVCB é estritamente o que está no CONAMA 273 de 
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2000. Temos que fazer uma avaliação e aprimorar esta legislação. Sr. Marcos Botelho- nosso posicionamento estratégico é que o conselho a partir do próximo mês 
comece a fazer as discussões, estas grandes discussões. Este seria um importante tema, fica registro. A princípio nós temos que colocar por determinação ainda da 
nossa legislação municipal. Conselheira Cristina- vou voltar no 2.4 o título aqui é laudo de liberação das obras viárias emitidas pela TRANSCON. No item não fala do 
transporte. O texto não está de acordo com subtítulo. Técnica Lúrya- A TRANSCON esta condicionada a ela, a liberação do RIU. Conselheira Cristina-  o texto não esta 
falando. Nas condicionantes tem este ajuste que o Sr. Marcos falou, que autorização em 81 era para construção de 14 mil metros, em 2003 estava construída 21 mil, 
então um terço a mais. Isto vai ser ajustado, não precisa entrar nas condicionantes não?   O Presidente Wagner- colocou em votação, o qual foi aprovado com 2 votos 
contrários de Cecília e Cristina e os demais a favor, aprovado. Dr. Fábio- só uma questão de ordem aos conselheiros para que conste em ata, quando o encaminhamen-
to do Presidente do conselho, da aprovação da supressão foi mencionada apenas o requerimento de supressão da Opaco Engenharia e Outros. Sr. Marcos Botelho- em 
relação aos requerimentos individuais de moradores que pedem supressão de algumas espécies individuais para remoção de abertura de garagem ou porque a árvore 
esta causando danos não tem um parecer específico, a não ser este que foi encaminhado para vocês. Conselheira Cecília- gostaria que mandassem para nós todos os 
pareceres mesmo os individuais e apresentações, porque são assuntos separados.      4- Assuntos Gerais pertinentes ao COMAC. Conselheiro Ubiratam- no dia 25 de 
julho foi aprovado pelo COPAM, uma Deliberação Normativa 266, que trata das intervenções de baixo impacto nas APPs e ela veio bastante atualizada. Acho que tirou 
esta dificuldade que tinha de deliberar em cima. Eu queria só pedir para o setor público que na hora que fosse regulamentar que fizessem algumas considerações. Sr. 
Marcos Botelho- na discussão de uso e ocupação do solo a secretaria apresentou esta proposta, ela até foi objeto de discussão na conferência. Porque nossa lei de uso 
e ocupação do solo, ela estabelece a área de APP, aquelas medidas da área de APP de acordo com a resolução, estabelece que nesta área ela não edificante, este é o 
nosso problema. Considera como não edificável a área de APP. Enquanto que a lei de parcelamento de solo, fala que é de 15 metros a área não edificável e a legislação 
fala que a área de APP estabelecendo em que situações é possível edificação. Então nessa legislação municipal foi mais restritiva. Inclusive é tema para a 1ª reunião da 
câmara técnica desta área que vamos convocar os conselheiros: Cecília, Cristina e o representante da Obras e o Eric.     Conselheiro Ubiratam- porque no setor do 
SMDUH que mexe com aprovação de projeto, lá também tem entendimento, mas muito das vezes não se ter deliberação a nível de conselho destas áreas de APP e 
conflitar muito das vezes com a legislação municipal que elas tem que fazer aprovação de projeto. Dr. Fábio-  Só esclarecendo Conselheiro, realmente podemos ter a vir 
este problema de conflito com a norma urbanística. Mas o COPAM já trabalhava com esta linha. Os casos que a lei nos dava o poder de reconhecer o uso antrópico de 
uma APP, ele exigia que o órgão ambiental trabalhasse a medida a compensação por isto. Inclusive criando as recomendações para aquele uso. Então vamos debruçar 
sobre esta deliberação para ver se manteve este mesmo escopo. Já ocorreu isto na prática do órgão ambiental, inclusive exigimos medidas compensatória, até alta 
porque o valor de APP e de difícil mensuração, pelo o trabalho ecológico do micro sistema. Conselheira Cecília- cobrou a presença do representante da câmara. 
Presidente Wagner- nós cobramos, eles se comprometeram a estar presente hoje, garantiram a presença e infelizmente mais uma vez não vieram. Conselheira 
Cecília- inclusive leis que são aprovadas lá agente nem fica sabendo, depois só fica sabendo pela internet, é muito importante que tenha um representante da câmara 
para que ele traga para gente antes de aprovar as leis sobre meio ambiente. Presidente Wagner- sugiro que agente aprove uma moção, que agente envie para a 
câmara, exigindo a presença de um representante. Conselheira Cecília- temos que olhar a questão dos recursos hídricos, conversar com o povo, propagandas. 
Presidente Wagner- fica a recomendação, com relação ao representante da câmara, eu sugiro agente fazer a moção, até o argumento que a Cecília colocou, eles 
aprovam as leis e fiscalizam o poder executivo. A presença de representante da câmara no conselho é importantíssimo. Acho que não poderíamos abrir mão desta 
representação. Nós temos é que fazer com que eles estejam presentes. Agora se os conselheiros entenderem que eles perderam o direito das faltas, aí a decisão é 
soberana do conselho, vocês é que sabe. Dr. Fábio- declarar a perda do direito do representante da câmara e oficiar que indique um novo, a cadeira continua. 
Presidente Wagner- temos que exigir oficialmente que seja feita a troca do representante, o titular e o suplente. Conselheira Cristina- um mês atrás mais ou menos 
teve um problema na Barraginha esta tendo um empreendimento, movimentação de terra e o povo começou a me ligando. Acionei vocês, foi lá embargou mas voltou 
novamente e as pessoas continuam me ligando e eu não estou sabendo responder, eu quero marcar um momento na secretaria. Presidente Wagner- encerrou a 
reunião.

Secretaria Municipal 
de Saúde

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 01/2017

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 026

O Secretário Municipal de Saúde, convoca o(s) aprovado(s) no Processo Seletivo Simplificado – PSS 001/2017 do(s) cargo(s) e classificação(es) abaixo relacionado(s), a 
comparecer(em) ao setor de Admissão da Secretaria Municipal de Saúde, de 08h30min às 11h30min ou de 13h30min às 16h30min, localizada à Avenida General David 
Sarnoff, 3113 – Bairro Amazonas, Contagem/ MG, no período de 03/10/2018 a 17/10/2018 para contratação temporária, portando laudo médico pré-admissional, 
expedido pela medicina do trabalho credenciada pelo Município de Contagem, e toda documentação necessária para admissão e início de exercício imediato.

Auxiliar de Saúde Bucal 40 horas – 14° Classificação Geral
Cirurgião Dentista da Família – 12° ao 14° Classificação Geral
Cirurgião Dentista da Família – 4° Classificação Candidatos convocados na cota reservada para candidatos negros
Epidemiologista – 2º Classificação Geral
Farmacêutico – 15° Classificação Geral
Psicólogo – 27° ao 34° Classificação Geral
Psicólogo – 2° Classificação Candidatos - Vaga Reservada para candidatos com deficiência.
Técnico em Enfermagem 30 horas      - 166º ao 168º Classificação Geral
Técnico em Enfermagem 40 horas      - 92º ao 102º Classificação Geral
Técnico em Raio X – 9° Classificação Geral
Técnico em Raio X – 3° Classificação Candidatos convocados na cota reservada para candidatos negros

Contagem, 28 de Setembro de 2018.

Cleber Faria Silva
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Secretário Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
 ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 001/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 074

O Secretário Municipal de Saúde, convoca o aprovado no Processo Seletivo Simplificado – PSS 01/2018 – 074º resultado, da função e classificação abaixo relacionada, 
a comparecer ao setor de Admissão da Secretaria Municipal de Saúde, 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  02/10/2018 a  09/10/2018:

   Médico da Família - 1º ao 2° Classificados

Contagem, 1° de outubro de 2018.

CLEBER FARIA SILVA
Secretario Municipal de Saúde de Contagem  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONTAGEM

A Comissão de Avaliação dos Títulos, constituída através da Portaria 072, de 13 de março de 2018 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

074º resultado de Classificação do Processo Seletivo Simplificado FAMUC/PSS Nº 01/2018

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE PON-
TOS RESULTADO

MÉDICO DA FAMILIA 1º JAIDER MATHEUS MONTEIRO DE ANDRADE 05,00 CLASSIFICADO

MÉDICO DA FAMILIA 2° MARIA EUGENIA TEIXEIRA BICALHO 05,00 CLASSIFICADO

Comissão de Avaliação de Títulos:
Jose Carlos Matos 
Luiz Fernando Avelar dos Santos
Juscelio Pereira da Silva

Contagem, 1° de outubro de 2018

Chamamento Público Nº 005/2018
Processo nº 182/2018
Objeto: Chamamento Público Nº 005/2018, processo cujo objeto é a SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE 
OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO VARGEM DAS FLORES, 
SEDE, RESSACA, PETROLÂNDIA, JK E DO COMPLEXO HOSPITALAR – HOSPITAL MUNICIPAL CONTAGEM/MG E MATERNIDADE MUNICIPAL DE CONTAGEM/MG (CENTRO 
MATERNO INFANTIL JUVENTINA PAULA DE JESUS), nos termos da Lei Municipal nº 4.713/2014, que dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos como 
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS e dá outras providências.

ERRATA

Nesta data a CES - Comissão Especial de Seleção identificou erro na publicação do resultado do certame, requerendo sua imediata modificação, qual seja:
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ONDE SE LÊ:
(...) “Informa que a OSS INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAUDE - IABAS foi desclassificada do certame nos termos do inciso II e V, do item 11.3, e 
também por descumprir o item 10.6, alínea “a”, ambos do Edital, já que não apresentou justificativas nos acréscimos realizados na Proposta Financeira. A OSS GAMP 
– GRUPO DE APOIO À MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA foi desclassificada do certame nos termos do inciso II, do item 11.3, e também na fase de Proposta 
Financeira por ter descumprido o item 10.6, alínea “a” do Edital, já que realizou supressões e acréscimos no Plano Orçamentário de Custeio sem apresentar as devidas 
justificativas.”(...)
LEIA-SE:
(...) “Informa que a OSS INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAUDE - IABAS foi desclassificada do certame nos termos do inciso II e V, do item 11.3, e 
também por descumprir o item 10.6, alínea “a”, ambos do Edital, já que não apresentou justificativas nos acréscimos realizados na Proposta Financeira. A OSS GAMP – 
GRUPO DE APOIO À MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA foi desclassificada do certame na fase de Proposta Financeira por ter descumprido o item 10.6, alínea 
“a” do Edital, já que realizou supressões e acréscimos no Plano Orçamentário de Custeio sem apresentar as devidas justificativas.”(...)
Diante do exposto, informa que deverá ser excluída da publicação o texto acima relacionado, conforme solicitação da própria CES – Comissão Especial de Seleção, por 
se tratar de fundamentação indevida para o objeto do certame.

Permanecem inalteradas as demais fundamentações, cláusulas e condições do texto original, não contrariada por esta errata.

Contagem, 02 de outubro de 2018.

Márcio Eustáquio de Rezende Júnior
Presidente da CES - Comissão Especial de Seleção

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

EDITAL DE CONSULTA PÚBLICA

O Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Contagem/MG, nos termos do artigo 32 da Lei Municipal nº 4377, de 14 de julho de 2010, torna pública a 
realização de Plenária Ampliada para promoção de Consulta Pública, com o intuito de se estabelecer a representação da Sociedade Civil para fins de composição do 
CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – CMSA, do Município de Contagem.
A consulta será realizada visando à participação dos Movimentos Sindicais, de empregados e patronal, urbano e rural, as Instituições Religiosas de diferentes expressões 
de fé existentes no Município de Contagem, Movimentos Populares Organizados, Associações Comunitárias e Organizações Não Governamentais. 

OBJETO
O presente Edital de Consulta Pública tem como objeto a eleição da representatividade da sociedade civil para fins de composição do Conselho Municipal de Saneamen-
to Básico do Município de Contagem. Deverão ser eleitos 5 membros titulares, que indicarão seus respectivos suplentes, dos seguintes seguimentos da sociedade civil, 
conforme a disposição a seguir:
 1 representante de Associação de Bairro ou Federação de Associação de Bairros;
 1 representante de Entidade de Classe ou Conselho Profissional;
 1 representante de Órgão ou entidade representativo do setor produtivo;
 1 representante de Organização não governamental com atuação na área de saneamento e meio ambiente;
 1 representante de Instituição pública ou privada de ensino superior.

LOCAL, DATA E HORÁRIO DA PLENÁRIA AMPLIADA DE CONSULTA PÚBLICA

 A Consulta Pública será realizada no Auditório da Prefeitura Municipal de Contagem, localizado na Praça Tancredo Neves, 200, bairro Camilo Alves, Contagem – Minas 
Gerais, no dia 24/10/2018, às 09h.

INSCRIÇÃO DOS INTERESSADOS EM PARTICIPAR DA CONSULTA PÚBLICA

  A consulta pública será realizada entre os seguintes setores com atuação no Município de Contagem:
Movimento sindical, de empregados e patronal, urbano e rural;
Instituições religiosas de diferentes expressões de fé existente no Município;
Movimentos populares organizados, associações comunitárias e organizações não governamentais.

 Na data da realização da Consulta Pública, os interessados em participar da votação, deverão realizar sua inscrição na data e local indicado no item 2, portando os 
seguintes documentos:
Documento oficial de identidade com foto (cópia e original);
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CONDIÇÕES PARA COMPOR O CMSA
Poderão se candidatar para compor o CMSB os representantes dos seguimentos da sociedade civil elencados no item 1, que tenham efetiva atuação no âmbito do Mu-
nicípio de Contagem e que tenham suas atividades e/ou interesses voltados para o pleno desenvolvimento das questões afeitas ao Saneamento Básico Municipal. 

INSCRIÇÃO DOS INTERESSADOS EM COMPOR O CMSA

 Os representantes da sociedade civil interessados em compor o CMSB, deverão realizar a inscrição do dia 08/10/2018 ao dia 15/10/2018;

 As inscrições deverão ser realizadas na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, localizada na Rua Madre Margherita Fontanaresa, 432 – 4º andar - Bairro El-
dorado, no horário de 09h às 12h e 13h30 às 16h30;

 No ato da inscrição deverão ser protocolados, em envelope identificado, os documentos necessários para a habilitação, descritos no item 6 do presente edital;

 O envelope mencionado no subitem anterior deverá estar identificado com o nome da instituição e número do CNPJ;

 A inscrição é isenta de quaisquer ônus para o pleiteante;

REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO DOS INTERESSADOS EM COMPOR O CMSA

  Serão aceitas as inscrições de todos os setores mencionados no item 1, com atuação no Município de Contagem, que:    
Demonstrar estar legalmente constituída a mais de um ano;
Apresentar o estatuto registrado, constando expressamente em seu objeto social, que tem atividades voltadas às questões ambientais e/ou ao saneamento básico, 
quando for o caso;
Apresentar ata de eleição da última diretoria devidamente registrada;
Ter representatividade no Município de Contagem, demonstrada através de ações realizadas ou em curso em seu território;
Apresentar a indicação do representante que irá compor o Conselho Municipal de Saneamento, bem como o seu suplente, apresentado os seguintes documentos:
Documento de identificação oficial com foto;
Registro no Cadastro de Pessoa Física – CPF;
Comprovante de endereço;
Comprovar a regularidade fiscal e trabalhista da entidade, apresentando as seguintes certidões:
Certificado de Regularidade do FGTS;
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
Certidão Negativa de Débitos Municipais;
Certidão Negativa de Débitos Estaduais;
Certidão Negativa de Débitos Federais.
Além dos requisitos descritos acima, deverá ser apresentada declaração do responsável pelas entidades de que trata este Edital, que responderá sob penas da Lei, em 
qualquer tempo, pela veracidade das informações apresentadas.

AVALIAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Findando o prazo para inscrição, a Comissão de Avaliação da Constituição do Conselho Municipal de Saneamento Básico, constituída por meio da Portaria nº 008, de 
05 de setembro de 2018 para este fim, ficará responsável pela avaliação dos documentos apresentados pelas entidades no ato da inscrição. 

RESULTADO DA HABILITAÇÃO

 A Comissão de Avaliação da Constituição do CMSA comunicará formalmente as entidades habilitadas no dia 16/10/2018, disponibilizará o resultado na Secretaria de 
Obras e Serviços Urbanos, bem como em publicação no Diário Oficial do Município de Contagem;

 As entidades que não foram habilitadas, poderão encaminhar recurso ao presidente da Comissão de Avaliação da Constituição do CMSA até a data de 19/10/2018;
 O recurso deverá ser protocolado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos no horário de 08h30 às 12h e 13h30 às 16h30, aos cuidados do Presidente da 
Comissão de Avaliação da Constituição do CMSA;

 O resultado do recurso será publicado no dia 22/10/2018, nos meios oficiais de comunicação do Município de Contagem e disponibilizado na Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Urbanos;

DA PLENÁRIA DE CONSULTA PÚBLICA

 No dia e horário estabelecidos no item 2, os representantes das entidades habilitadas deverão comparecer, levando consigo a Declaração de Habilitação que será emiti-
da pela Comissão de Avaliação da Constituição do CMSA e entregue formalmente às entidades quando do envio do resultado de sua habilitação;

 Será eleita a entidade que obtiver a maioria simples dos votos, restando como suplentes àquelas que conquistarem o segundo e terceiro lugares;

 Em caso de empate ou de nenhuma entidade atingir a maioria simples dos votos, será realizado 2º turno com as duas entidades mais votadas e, persistindo o empate, 
será Titular aquela mais antiga, ficando a outra como suplente do seguimento. 

DAS RESTRIÇÕES 

. Cada instituição, considerados os seus objetivos legais ou estatutários, somente poderá participar de 01 (um) dos seguimentos a que se refere o item 1 deste Edital;

. É vedada a participação no CMSA, na fração de representatividade da sociedade civil, servidor da Administração Pública direta e indireta do Município de Contagem; 
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pessoas que prestem serviços de qualquer natureza ao Município ou que participe direta ou indiretamente da administração;

. É vedado ao Conselheiro eleito prestar consultoria, assessoria, assistência jurídica ou contábil à pessoa física ou jurídica em matéria que esteja sendo objeto de proce-
dimento administrativo no âmbito da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, bem como do Conselho Municipal de Saneamento Básico.

. É impedido de votar, o Conselheiro que tenha interesse direto ou indireto na matéria em pauta no CMSA ou cujo cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau que esteja na mesma situação. 

DA POSSE E DO MANDATO 

A posse dos Conselheiros acontecerá na primeira sessão do mês subsequente ao da eleição em reunião designada para este fim;

O mandato dos membros representantes da sociedade civil no Conselho Municipal de Saneamento Básico será de 2 (dois) anos, admitidas duas reconduções consecuti-
vas;

A função do Conselheiro é considerada serviço público relevante e não será remunerada, sendo seu exercício prioritário e quando do não comparecimento às sessões do 
conselho e de participação em diligências autorizadas por este, a ausência deverá ser devidamente justificada.  

Contagem, 02 de outubro de 2018.

GUSTAVO GOMES PEIXOTO
Secretário Municipal Interino de Obras e Serviços Urbanos

FIRMINO SÁVIO VASCONCELOS DE SOUZA
Presidente da Comissão de Avaliação da Constituição do CMSA

C.M.D.C.A.C.

COMUNICADO:

O Conselho Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente – CMDCAC, torna público a

 relação de projetos desclassificados referentes ao  Edital de Chamamento Público 02/2017.

Projeto: Acordes que Transformam o Futuro -  instituição Orquestra Jovem das Gerais;
Projeto: A Arte de Cuidar -  instituição Projeto Assistencial Novo Céu;

Secretaria Municipal 
de Cultura, Esporte e 
Juventude

ATO DE DESIGNAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA

Contagem, 01 de Outubro de 2018.

Eu, Adriano Henrique Fontoura de Faria, Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, no uso de minhas atribuições, conferidas pela legislação em vigor 
e atendendo aos dispositivos previstos na Lei nº 13.019/2014, que determina que o titular da Unidade Gestora Repassadora designe um servidor de seu órgão como 
responsável pela análise, acompanhamento e fiscalização de execução das ações da Parceria, resolve

DESIGNAR, 

o servidor Thomaz dos Mares Guia Braga, Matrícula 10230065, ocupante do cargo de Diretor de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural, para exercer a função de 
Gestor da parceria celebrada listada a seguir, até o término de sua vigência.
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Nº Termo de Fo-
mento OSC - Organização da Sociedade Civil Vigência

005/2018 Irmandade Nossa Senhora do Rosário de Contagem
a partir da data de publicação do extrato da parceria no Diário Oficial de Contagem 
– DOC até 31 de Dezembro de 2018

ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA 
Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Juventude

Ciente:

Thomaz dos Mares Guia Braga
Matrícula: 10230065
Diretor de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural

ATO DE DESIGNAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA

Contagem, 01 de Outubro de 2018.

Eu, Adriano Henrique Fontoura de Faria, Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, no uso de minhas atribuições, conferidas pela legislação em vigor 
e atendendo aos dispositivos previstos na Lei nº 13.019/2014, que determina que o titular da Unidade Gestora Repassadora designe um servidor de seu órgão como 
responsável pela análise, acompanhamento e fiscalização de execução das ações da Parceria, resolve

DESIGNAR, 

o servidor Wanderson Camargos Trigueiro, Diretor de Esporte e Lazer, Matrícula 1488690, para exercer a função de Gestor da parceria celebrada listada a seguir, até o 
término de sua vigência.

Nº Termo de Fomento OSC - Organização da Sociedade Civil Vigência

004/2018 Confederação Brasileira de Karatê - CBK 15/10/2018 a 30/10/2018

ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA 
Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Juventude

Ciente:

Wanderson Camargos Trigueiro
Matrícula: 1488690
Diretor de Esporte e Lazer
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