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Atos do Executivo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo, nos termos do §1º do art. 4º da Lei nº 4.340, de 15 de abril de 2010, e do Decreto nº 1.355, de 11 de maio de 2010, o servidor GUILHERME ÍTALO COSTA 
QUEIROZ, Matrícula 0144339-5, a se ausentar do país no período de 08/11/2018 a 19/11/2018, para compor comitiva do Município de Contagem, que comporá a de-
legação brasileira da Embaixada de Israel no Brasil para a participação no Fórum HLS&Cyber à convite do Embaixador de Israel no Brasil Yossi Shelley e assinar o Acordo 
de Irmandade entre a cidade de Contagem e a cidade de Nazaré.
Palácio do Registro, em Contagem,30 de outubro de 2018.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

AUTORIZAÇÃO
Autorizo, nos termos do §1º do art. 4º da Lei nº 4.340, de 15 de abril de 2010, e do Decreto nº 1.355, de 11 de maio de 2010, o servidor RODRIGO ARREGUY MELO 
CAMPOS, Matrícula 0131524-9, a se ausentar do país no período de 08/11/2018 a 19/11/2018, para compor comitiva do Município de Contagem, que comporá a dele-
gação brasileira da Embaixada de Israel no Brasil para a participação no Fórum HLS&Cyber à convite do Embaixador de Israel no Brasil Yossi Shelley e assinar o Acordo 
de Irmandade entre a cidade de Contagem e a cidade de Nazaré.
Palácio do Registro, em Contagem, 30 de outubro de 2018.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

DECRETO Nº 718, DE 30 DE OUTUBRO DE 2018

Altera o Decreto s/nº, de 31 de outubro de 1990.

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

DECRETA:

Art. 1º  Fica retificado, para todos os efeitos legais, o nome da servidora disposto no art. 1º do Decreto s/nº, de 31 de outubro de 1990, da seguinte forma:
Onde se lê: Maria Rosilene Paz
Leia-se: Maria Rosilene Paz Ferreira
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 29 de outubro de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 719, DE 30 DE OUTUBRO DE 2018

Altera o Decreto nº 691, de 03 de outubro de 2018, que dispôs sobre a composição do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Conta-
gem.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art.92 da Lei Orgânica do Município, e 
considerando a Lei nº 3.944, de 25 de julho de 2005,
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DECRETA:

Art. 1º O Decreto nº 691, de 03 de outubro de 2018, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
�Art. 1º .................................. 
I - ........................................... 
f) Gabriela Peres Diniz, titular, a partir de 13/09/2018, e Vereador Cláudio Santos Fontes (Capitão Fontes), suplente como representantes da Câmara Municipal de Conta-
gem;
..............................................” (NR) 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 30 de outubro de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

DECRETO Nº 720, DE 30 DE OUTUBRO DE 2018

Dispõe sobre a composição do Conselho Municipal de Previdência – CMP, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município e, conside-
rando o disposto no art. 22 da Lei Complementar nº 5, de 12 de julho de 2005 e o Regimento Interno aprovado pelo Decreto Municipal nº 1.900, de 03 de agosto de 
2012,

DECRETA:

Art.1º  O Conselho Municipal de Previdência será constituído pelos seguintes membros, para mandato de 02 anos:
I – como representantes do Poder Executivo:
a) Danielle de Jesus Gonçalves Altomare, titular e Andréia Aparecida da Silva Santos, suplente;
b) Nívia Patrícia de Sousa Rocha, titular e Erika de Kunzendorff e Souza Lima, suplente.
II – Aender Alves Pereira, titular e Leandro Alexandre Perche, suplente, como representantes do Poder Legislativo.
III – Jacqueline Assis Correia de Moura Costa, titular e Rodrigo Horta de Sousa, suplente, como representantes dos servidores da Educação. 
IV – Agenor Brandão Barbosa, titular e Lucy França Brandão Santos, suplente, como representantes dos servidores da Saúde.
V – Geraldino Rolla Ramos, titular e Elizete de Oliveira Barcelos, suplente, como representantes dos servidores inativos e pensionistas.
Art. 2º  Fica designada como Presidente do Conselho Municipal de Previdência a servidora Danielle de Jesus Gonçalves Altomare. 
Art.3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 30 de outubro de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

DECRETO Nº 721, DE 30 DE OUTUBRO DE 2018

Dispõe sobre a Composição do Conselho Municipal de Saneamento Básico de Contagem - CMSA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município e, conside-
rando ainda o disposto no art. 31 da Lei Municipal 4.377, de 14 de julho de 2010, 

DECRETA: 

Art. 1º  Ficam nomeados, os seguintes membros para comporem o Conselho Municipal de Saneamento Básico de Contagem, para mandato de 2 anos: 
I – representantes do Poder Executivo:
a) Gustavo Gomes Peixoto, titular e Presidente e Luiz Otávio Caetano da Fonseca, suplente, como representantes da Secretaria do Município responsável pelo sanea-
mento básico;
b) Cleber de Faria Silva, titular e Marcílio Dias Magalhães, suplente, como representantes da Secretaria do Município responsável pela saúde;
c) Cláudio de Paiva Ferreira, titular e Frederico Lima Pessanha Vittori, suplente, como representantes da Secretaria do Município responsável pelo planejamento;
d) Wagner Donato Rodrigues, titular e Marcos Antônio Botelho Niemann, suplente, como representantes da Secretaria do Município responsável pelo meio ambiente; 
e) Ivayr Nunes Soalheiro, titular e Eduardo Eustáquio de Morais, suplente, como representantes da Secretaria do Município responsável pelo Desenvolvimento Urbano. 
II – representantes da Sociedade Civil:
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a) Paulo Gomes Vieira, titular e Helbert Rocha Andrade, suplente, como representantes das Associações de Bairros;
b) Anderson Campolina dos Santos, titular e Marco Aurélio Ribeiro Tomaz, suplente, como representantes de conselho profissional;
c) Marcos Savoy, titular e Emir Cadar, suplente, como representantes de órgão representativo do setor produtivo;
d) José Alvim Pereira, titular e Ronaldo Pereira da Costa, suplente, como representantes do agente prestador de serviços de saneamento básico no Município; 
e) Cecília Rute de Andrade Silva, titular e Márcia Labbate, suplente, como representantes de organização não governamental com atuação na área de saneamento e 
meio ambiente;
f) Marcos Vinícius Soares, titular e Daniela Rosânia Amaral Muniz, suplente, como representantes de instituição privada de ensino superior.
III – representantes do Poder Legislativo Municipal:
a) Vereador Claudio Santos Fontes (Capitão Fontes), titular e Vereador José Antônio Procópio de Almeida (Zé Antônio do Hospital Santa Helena), suplente.  
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 30 de outubro de 2018.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

DECRETO Nº 722, DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 9º, da Lei nº 4.923, de 5 de 
janeiro  de 2018,

DECRETA:

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

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

1.06.1.04.131.0066.2013.33903900.0100 3.674,25

1.14.1.22.661.0011.2168.33903900.0100 23.984,60

1.12.2.12.122.0001.2089.33903900.0100 43.416,27

1.11.3.16.482.0025.1024.33904800.0100 181.000,00

1.11.3.16.482.0025.1023.44905100.0100 180.000,00

1.03.1.04.130.0057.1035.33903900.0100 100.000,00

TOTAL 532.075,12

Art. 2º  Para fazer face à suplementação constante no art. 1º  deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial das seguin-
tes dotações orçamentárias:

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

1.05.1.04.124.0001.2003.33903900.0100 3.674,25

1.14.1.22.661.0010.2008.33903900.0100 20.000,00

1.14.1.22.122.0010.2007.33903900.0100 3.984,60

1.23.1.28.062.0036.0006.33909100.0100 43.416,27

1.23.1.28.062.0036.0006.44909100.0100 461.000,00

TOTAL 532.075,12

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

Palácio do Registro, em Contagem, 30 de outubro de 2018.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
MARILENA CHAVES
Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
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DECRETO Nº 723, DE 30 DE OUTUBRO DE 2018
Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Disposto no art. 9º, da Lei nº 4.923, de 5 de 
janeiro  de 2018,

DECRETA:

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

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

1.10.2.08.244.0056.2045.33504300.2129 23.568,62

1.12.1.12.361.0029.2081.44905200.0101 1,00

1.12.1.12.365.0030.2088.33903900.0101 25.000,00

1.12.2.28.846.0036.0002.33909100.0100 300.634,73

1.15.1.15.452.0015.2053.33903900.0100 232.624,00

1.10.2.08.244.0072.2146.44504200.2129 14.000,00

1.17.1.06.122.0001.2022.33903900.0100 400,00

1.23.1.28.062.0036.0006.31909100.0100 980.000,00

1.23.1.28.062.0036.0006.33909100.0100 750.000,00

1.02.1.04.122.0001.2180.33903900.0100 3.948,00

1.20.1.27.812.0077.2099.33903000.0100 16.800,00

1.17.1.06.122.0001.2022.33903000.0100 1.154,85

TOTAL 2.348.131,20

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

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

 1.02.1.04.122.0001.2011.33903000.0100  3.948,00 

 1.10.2.08.244.0069.2139.33903000.2129  23.568,62 

 1.10.2.08.244.0069.2139.44905100.2129  14.000,00 

 1.12.1.12.361.0029.2081.33903000.0101  1,00 

1.20.1.27.812.0077.2099.44905200.0100  16.800,00 

1.15.1.15.451.0015.2052.33903900.0100  232.624,00 

1.17.1.06.122.0001.2022.33903600.0100  1.554,85 

1.23.1.28.062.0036.0006.33909100.0100 300.634,73

1.23.1.28.062.0036.0006.44909100.0100 1.730.000,00

1.12.1.12.361.0030.2087.33903900.0101 25.000,00

TOTAL 2.348.131,20

Art. 3º  O valor suplementado  no  art. 1º  deste  Decreto  não  onera  o limite estabelecido no art. 9º da Lei 4.923, de 5 de janeiro de 2018, confor-
me parágrafo 1º e seus incisos.
Art.  4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 30 de outubro de 2018.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
MARILENA CHAVES
Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
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DECRETO Nº 724, DE 30 DE OUTUBRO DE 2018

Define zoneamento para diversas áreas objeto de parcelamentos aprovados.

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

- que os Decretos nº 1.677, de 27 de setembro de 2011; nº 1.745, de 13 de dezembro de 2011; nº 323, de 12 de maio de 2014; nº 967, de 12 de agosto de 2016; nº 
973, de 22 de agosto de 2016; nº 974, de 23 de agosto de 2016; nº 67, de 25 de abril de 2017 e nº 68, de 25 de abril de 2017 definiam zoneamentos para terrenos 
parcelados, em atendimento ao disposto no art. 13, da Lei Complementar nº 33, de 26 de dezembro de 2006, Plano Diretor de Contagem vigente à época; 
- que o novo Plano Diretor do Município de Contagem - Lei Complementar nº 248, de 11 de janeiro de 2018 revogou tacitamente os Decretos nº 1.677 de 2011, 
nº1.745 de 2011, nº 323 de 2014, nº 967 de 2016, nº 973 de 2016, nº 974 de 2016, nº 67 de 2017 e nº 68 de 2017;
- que o Anexo 1 do novo Plano Diretor do Município de Contagem - Lei Complementar Nº 248, de 2018 não incluiu os zoneamentos definidos para estes parcelamentos 
aprovados anteriormente a esta Lei, permanecendo estas áreas como se fossem áreas de expansão urbana;
- que estes parcelamentos aprovados, por serem áreas parceladas, não se caracterizam como áreas de expansão urbana e, portanto, precisam ter outros zoneamentos 
definidos conforme o Plano Diretor atualmente vigente, atendendo ao disposto no art. 12 da Lei Complementar nº 248, de 2018;

D E C R E T A:

Art.1º  O Lote 3, com 845,48m² (oitocentos e quarenta e cinco metros quadrados e quarenta e oito centímetros quadrados), o Lote 4, com 845,48m² (oitocentos e 
quarenta e cinco metros quadrados e quarenta e oito centímetros quadrados), o Lote 5, com 845,48m² (oitocentos e quarenta e cinco metros quadrados e quarenta e 
oito centímetros quadrados), o Lote 6, com 1.099,70m² (um mil e noventa e nove metros quadrados e trinta e cinco centímetros quadrados), o Lote 7, com 719,35m² 
(setecentos e dezenove metros quadrados e trinta e cinco centímetros quadrados) e o Lote 8, com 717,40m² (setecentos e dezessete metros quadrados e quarenta 
centímetros quadrados), da Quadra 52, do Bairro Centro, criados pelo Decreto nº 1.603, de 08 de junho de 2011, ficam definidos como Zona de Ocupação Restrita 3 – 
ZOR-3, nos termos do inciso III do art. 9º da Lei Complementar nº 248, de 2018.
Art.2º  O loteamento Vila Cowan – 2ª. seção, aprovado pelo Decreto nº 1.164, de 25 de maio de 2009, fica definido como Zona Adensável 1 – ZAD-1, nos termos do 
inciso I do art. 8º da Lei Complementar nº 248, de 2018.
Art. 3º  O desmembramento para fins urbanos de uma área com 9.264,23m² (nove mil duzentos e sessenta e quatro metros quadrados e vinte e três centímetros qua-
drados), situada no lugar denominado Conceições que originou o Lote 01 com 2.049,51m² (dois mil e quarenta e nove metros quadrados e cinquenta e um centímetros 
quadrados), o Lote 02 com 2.336,00m² (dois mil trezentos e trinta e seis metros quadrados) e o Lote 03 com 4.878,72m² (quatro mil oitocentos e setenta e oito metros 
quadrados e setenta e dois centímetros quadrados) da Quadra 01 do Bairro Praia – 2ª Seção, aprovado pelo Decreto n° 252, de 10 de janeiro de 2014, fica definido 
como Zona de Ocupação Restrita 3 – ZOR-3, nos termos do inciso III do art. 9º da Lei Complementar nº 248, de 2018.
Art. 4º  O loteamento Conquista Veredas, aprovado pelo Decreto nº 870, de 06 de abril de 2016, fica definido como Zona de Ocupação Restrita 1 – ZOR-1, nos termos 
do inciso I do art. 8º da Lei Complementar nº 248, de 2018.
Art. 5º  As áreas desmembradas aprovadas pelos Decretos nº 11.384, de 29 de dezembro de 2004 e nº 329, de 15 de dezembro de 2017, no lugar denominado “40 
Alqueires ou Bitácula”, ficam classificadas como Zona de Usos Incômodos 2 – ZUI-2, nos termos do inciso II do art. 10 da Lei Complementar nº 248, de 2018.
Parágrafo único. A Avenida Maria da Glória Rocha, constante dos desmembramentos citados no caput deste artigo fica classificada como Via Coletora Principal. 
Art. 6º  O desmembramento aprovado pelo Decreto nº 10.260, de 02 de setembro de 1999, no lugar denominado “Banguelo”, fica definido com o zoneamento Zona 
de Ocupação Restrita 1 – ZOR-1, nos termos do inciso I do art. 9º da Lei Complementar nº 248, de 2018. 
Art. 7º  O Lote 1 da Quadra 4-A do Bairro Camilo Alves, objeto do Desmembramento aprovado pelo Decreto nº 1.043, de 22 de novembro de 2016, fica definido com o 
zoneamento Zona de Ocupação Restrita 3 – ZOR-3, nos termos do inciso III do art. 9º da Lei Complementar nº 248, de 2018.
Art. 8º  O Desmembramento aprovado pelo Decreto nº 1.057, de 28 de novembro de 2016, no Bairro São Gonçalo, fica definido com o zoneamento Zona de Ocupação 
Restrita 1 – ZOR-1, nos termos do inciso I do art. 9º da Lei Complementar nº 248, de 2018.
Art. 9º  O loteamento Estância do Lago, aprovado pelo Decreto nº 155, de 14 de julho de 2017, fica definido como Zona de Ocupação Restrita 3 – ZOR-3, nos termos 
do inciso III do art. 9º da Lei Complementar nº 248, de 2018.
Parágrafo único. A Avenida Prefeito Sebastião Camargos, constante do loteamento citado no caput deste artigo fica classificada como Via Arterial Primária. 
Art. 10.  Ficam os órgãos competentes da Prefeitura Municipal de Contagem, autorizados a procederem esta atualização no Anexo 1 da Lei Complementar Nº 248, de 
11 de janeiro de 2018.
Art. 11.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 30 de outubro de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

IVAYR NUNES SOALHEIRO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

LEI Nº 4.970 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018

Altera a denominação da Via Expressa de Contagem para Via Expressa Francisco Cleuton Lopes.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º  A Via Expressa de Contagem, delimitada conforme a Lei nº 2.936, de 7 de maio de 1997, passa a ser denominada Via Expressa Francisco Cleuton Lopes.
Art. 2º  Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 30 de outubro de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
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LEI Nº 4.971 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018

Altera a denominação do logradouro público “Q” para Rua Sebastião Ferreira de Souza, no Bairro Vera Cruz.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º  Passa a denominar-se Rua Sebastião Ferreira de Souza o atual logradouro público “Q”, no Bairro Vera Cruz, neste Município.
Parágrafo único. A nova denominação prevista no caput deste artigo não altera o CEP 32.265-202.
Art. 2º  Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 30 de outubro de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

Controladoria Geral 
do Município

3ª ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO E DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Ás 10 horas do dia 29 do mês de agosto do ano de 2018, na Sede da Controladoria-Geral, estabelecida na Avenida João César de Oliveira, 6.155, Bairro Beatriz, 
reuniram-se os membros do Conselho Consultivo e de Acompanhamento da Execução Financeira do Fundo Municipal de Controle Interno, nos termos da Lei Com-
plementar nº 255/2018 e Decreto Municipal nº 1.067/2016.  A Sra. Renata Terra Mesquita Mazzoni fez a leitura da ata da 2ª Reunião Ordinária, a qual foi aprovada e 
assinada por todos os presentes. O Sr. André Virgílio da Costa Hilário assumiu a presidência dos trabalhos, iniciando com as votações acerca dos percentuais estratifi-
cados de gasto definidos junto ao plano financeiro aprovado na reunião anterior para as despesas de custeio. Primeiramente ficou definido de forma conjunta que do 
valor destinado às despesas de custeio, 10% seriam para despesas gerais. Em seguida passou-se a votação da distribuição dos 90% restantes das despesas com custeio 
por classe de servidores. As Sras. Lílian Maria de Sá Santos e Renata Terra Mesquita Mazzoni, representante dos Auditores de Controle Interno, votaram no percentual 
de 70% para os servidores da carreira de auditores de controle interno e 20% para os servidores técnicos-administrativos da Controladoria. Os Srs. Lucas Candido de Oli-
veira e Márcio Rodrigo Teixeira da Silva, representantes dos servidores Técnicos-Administrativos da Controladoria, votaram no percentual de 45% para os servidores da 
carreira de auditores de controle interno e 45% para os servidores técnicos-administrativos da Controladoria. O presidente André Virgílio da Costa Hilário desempatou a 
votação considerando os valores propostos pelos representantes dos servidores Técnicos-Administrativos da Controladoria. Em seguida, passou-se à votação dos gastos 
relativos a cada tipo de despesas. Em relação às despesas de capital (20%), ficou assim distribuída a votação – 1º Lugar – Compra Livros; 2º Lugar – Compra Monitor/TV 
Controladoria; 3º Lugar – Compra Tenda Ouvidoria; 4º Lugar – Compra HD externo Corregedoria. Em relação às despesas de custeio – despesas gerais (10% dos 80% da 
despesa custeio), ficou assim distribuída a votação – 1º Lugar – Compra Crachá para todos os servidores; 2º Lugar – Cursos de capacitação. Em relação às despesas de 
custeio – despesas por classe de servidores (45% dos 80% da despesa custeio - servidores técnicos-administrativos), ficou assim distribuída a votação – 1º Lugar – Curso 
de Pós-Graduação; 2º Lugar – Compra de coletes; 3º Lugar – Congressos; 4º Lugar – Mestrado; 5º Lugar – Graduação. Em relação às despesas de custeio – despesas por 
classe de servidores (45% dos 80% da despesa custeio - servidores da carreira de auditores de controle interno), ficou assim distribuída a votação – 1º Lugar – Curso de 
Pós-Graduação; 2º Lugar – Mestrado; 3º Lugar – Congressos; 4º Lugar – Graduação. Ficou decidido que se porventura houver saldo remanescente nos blocos de despe-
sa de capital e custeio – despesas gerais deverão ser vertidas para as despesas de custeio por classe de servidores proporcionalmente. Em seguida ficou acordado que 
seria passada lista com sugestões de cursos de pós-graduação para que os servidores da Controladoria manifestassem interesse e de modo que fosse possível verificar 
a disponibilidade financeira para atendimento da demanda. Também ficou decidido que seria verificada a possibilidade de concessão de cursos de pós-graduação para 
os servidores detentores de cargos exclusivos de comissão e quais as implicações legais advindas de tal concessão. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente às 
11:30 horas, deu por encerrada a reunião e, nós, Lílian Maria de Sá Santos e Renata Terra Mesquita Mazzoni lavramos a presente Ata, que vai por nós assinada e pelos 
demais presentes.

PRESIDENTE

MEMBRO MEMBRO

MEMBRO MEMBRO
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Secretaria Municipal 
de Administração

Contagem, 30 de outubro de 2018.

MODALIDADE: Convite Nº 004/2018 
PA: 125/2018

TIPO: Menor Preço

OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de fornecimento e aplicação de películas prediais de controle solar para reduzir a incidência 
direta do sol e o excesso de luz (ofuscamento) nos vidros das portas e janelas do novo prédio administrativo da controladoria geral do município, procuradoria geral do 
município e a secretaria de fazenda, conforme solicitação da Controladoria Geral do Município (CGM).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Projeto/Atividade – 1.051 04.124.0001.2003. Código: 33.90.39.99 Fonte: 0100.

DESPACHO:

Exmo. Sr. Secretário,

A presente licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável, especialmente do disposto no artigo 43 e seguintes da 
Lei 8.666/93.

Submetemos o presente procedimento à deliberação de V. Exa., solicitando a homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame 
a empresa REVEST FILM LTDA-ME., com o valor de R$ 24.726,16 (vinte e quatro mil e setecentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos), ser efetivada, bem como a 
adjudicação do objeto para posterior contratação.

Márcia Mendes Siqueira
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

DESPACHO:

Homologo o julgamento proferido pela Comissão de Licitação e adjudico o objeto a empresa REVEST FILM LTDA-ME., para posterior contratação.

Contagem, 30 de outubro de 2018.

Hugo Otávio Costa Vilaça
Secretário Municipal de Administração
    

Secretaria Municipal 
de Saúde

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO N° 002, de 24 de outubro de 2018.

Institui os procedimentos administrativos a serem realizados na pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral no âmbito da Secretaria 
Municipal de Saúde.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 98, inciso III, da Lei Orgânica do município de Contagem, e tendo em vista o dis-
posto no art. 43, inciso XVII, do Decreto nº 461, de 28 de março de 2018, e o disposto nos arts. 40, inciso X, e 43, inciso IV, ambos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993; 

     
RESOLVE:
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Art.1º - Esta Instrução de Serviço dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de servi-
ços em geral no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.

 Art. 2º A pesquisa de preços será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros:
 
Painel de Preços disponível no endereço eletrônico https://www.bancodeprecos.com.br;
Painel de Preços disponível no endereço eletrônico http://paineldeprecos.planejamento.gov.br; 
Banco de Preços em Saúde disponível no endereço eletrônico http://portalms.saude.gov.br/gestao-do-sus/economia-da-saude/banco-de-precos-em-saude;
Contratações similares de outros órgãos e entidades da Administração Pública, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa 
de preços; 
Pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias; ou
Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso.
 
§1º Os parâmetros previstos nos incisos deste artigo poderão ser utilizados de forma combinada ou não, devendo ser priorizados os previstos nos incisos I, II, III e IV, 
conforme estabelecido no inciso V, Art. 15, da Lei 8.666/93, e demonstrado no processo administrativo a metodologia utilizada para obtenção do preço de referência. 
 
§2º Serão utilizados, como metodologia para obtenção do preço de referência para a contratação, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa 
de preços, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros adotados neste artigo, desconsiderados os 
valores inexequíveis e os excessivamente elevados. 

§3º Poderão ser utilizados outros critérios ou metodologias, desde que devidamente justificados pela autoridade competente. 

 §4º Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial, quando houver grande variação entre os valores apresentados. 
 
§5º Para desconsideração dos preços inexequíveis ou excessivamente elevados, deverão ser adotados critérios fundamentados e descritos no processo administrativo. 

§6º Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será admitida a pesquisa com menos de três preços ou fornecedores. 

Art. 3º Quando a pesquisa de preços for realizada com os fornecedores, estes deverão receber solicitação formal para apresentação de cotação.

Parágrafo único. Deverá ser conferido aos fornecedores prazo de resposta compatível com a complexidade do objeto a ser licitado, o qual não será inferior a cinco dias 
úteis.

Art. 4º Não serão admitidas estimativas de preços obtidas em sítios de leilão ou de intermediação de vendas.

Art. 5º Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 24 de outubro de 2018.

CLEBER DE FARIA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 173, de 22 de outubro de 2018.

Constitui Comissão Especial de Licitação da Saúde e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO:
I – o que dispõe a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 – Lei de Licitações Públicas;
II – a autorização de constituição de Comissão Especial de Licitação no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde disposta no artigo 46 da Lei Complementar nº 247, de 
29 de dezembro de 2017;
III – o que do parágrafo único do artigo 43, do Decreto nº 461, de 28 de março de 2018; e,
IV -  a regulamentação constante do Decreto nº 10.254, de 1º de setembro de 1999;

RESOLVE:

Art.1º - Designar os membros abaixo relacionados para, sob a presidência do primeiro, constituirem a Comissão Especial de Licitação no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde:
I – Membros efetivos:
Marcio Eustáquio de Rezende Júnior – Matrícula: 127.096; 
Eliana Alves da Silva – Matrícula: 199.540;
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Tassia Rafaela de Carvalho Coutinho – Matrícula: 202.835.
II – Membros Suplentes:
Fabiana Cristina da Silva – Matrícula: 182.064;
Letícia Santos Carvalho Diniz - Matrícula: 202.041;
Juraci Pereira dos Santos – Matrícula: 203.061.
Parágrafo único. Na ausência ou impedimento do Presidente, assumirá o segundo membro efetivo, e assim sucessivamente, dentre o membros efetivos, nominados no 
inciso I, deste artigo.

Art. 2º- A Comissão Especial de Licitação terá como atribuições:
I - Receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes; conforme previsto no inciso XVI, artigo 6º, 
da Lei nº 8.666/93.
II - Processar e julgar a fase de habilitação e julgamento das propostas;
III - Classificar e manifestar-se em 1ª (primeira) Instância dos recursos eventualmente interpostos;
IV - Requisitar parecer técnico e/ou jurídico, quando julgar necessário;
V - Providenciar publicações necessárias na forma da legislação vigente;
VI - Adotar outras providências que se fizerem necessárias.

Art. 3º- A Comissão Especial de Licitação poderá, a seu critério, para melhor realização do certame licitatório, fundamentar suas decisões em pareceres exarados por 
técnicos, de áreas pertencentes à Administração Pública do Município de Contagem.

Art. 4º - Os membros da Comissão Especial de Licitação responderão solidariamente por todos os atos praticados pela Comissão, salvo se posição individual divergente 
estiver fundamentada e registrada em Ata lavrada em reunião na qual tiver sido tomada a decisão de acordo com o parágrafo 3º, artigo 51, da Lei nº 8.666/93.

Art. 5º - A alteração da composição da Comissão Especial de Licitação, ora apresentada, não altera a validade e o andamento dos procedimentos em curso, que passam 
a ser dirigidos pela Comissão designada por esta Portaria.

Art. 6º - A investidura dos membros desta Comissão não excederá a 01 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão no 
período subseqüente, conforme previsto no §4º, artigo 51, da Lei nº 8.666/93.

Art. 7º - A Comissão nomeada dedicará o tempo necessário ao fiel cumprimento das atribuições decorrentes desta Portaria, sem prejuízo de suas atividades habituais.

Art. 8º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º - Revogam-se neste ato as disposições em contrário.

Contagem, 22 de outubro de 2018.

CLEBER DE FARIA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 174, de 22 de outubro de 2018.

Designa Pregoeiros e membros da Equipe de Apoio para atuarem nas licitações na modalidade Pregão e dá outras providências. 

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais e CONSIDERANDO:

I - o disposto na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002;
II – o que consta dos Decretos Municipais nº 10.254, de 1º de setembro de 1999 e nº 11.172, de 08 de maio de 2003, alterado pelo Decreto Municipal n° 175, de 29 de 
agosto de 2005;

RESOLVE:

Art.1º - Designar como Pregoeiros e membros da equipe de apoio nos Pregões da Secretaria Municipal de Saúde os servidores abaixo relacionados: 

I – Dos Pregoeiros:
Eliana Alves da Silva – Matrícula: 199.540;
Marcio Eustáquio de Rezende Júnior – Matrícula: 127.096;
Jader Luís Sales Júnior – Matrícula: 359.386;
Gustavo Nascimento Rolim – Matrícula: 204.030.

II – Da Equipe de Apoio:
Fabiana Cristina da Silva – Matrícula: 182.064;
Tassia Rafaela de Carvalho Coutinho – Matrícula: 202.835;
Eliana Alves da Silva – Matrícula: 199.540;
Marcio Eustáquio de Rezende Júnior – Matrícula: 127.096;
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Jader Luís Sales Júnior – Matrícula: 359.386;
Gustavo Nascimento Rolim – Matrícula: 204.030.

§1º - O edital indicará o Pregoeiro Titular para o certame e, em seus impedimentos legais e eventuais, será substituído por um servidor dentre os citados no inciso I 
deste artigo, que atuará como Pregoeiro Substituto, especificamente designado para este fim.

§2º - Para cada Pregão será indicado, junto com o despacho autorizativo de abertura do procedimento licitatório, o pregoeiro que conduzirá o certame e sua equipe de 
apoio.

Art. 2º - O Pregoeiro e sua respectiva equipe de apoio terão por atribuição, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua 
classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.

Art. 3º - Os Pregoeiros e a Equipe de Apoio, de que trata esta Portaria, atuarão nos processos de licitação na modalidade Pregão, de competência da Secretaria Munici-
pal de Saúde.

Art. 4º - Revogam-se neste ato as disposições em contrário.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de outubro de 2018.

Contagem, 22 de outubro de 2018.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 001/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 080

O Secretário Municipal de Saúde, convoca o aprovado no Processo Seletivo Simplificado – PSS 01/2018 – 080º 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  30/10/2018 a  09/11/2018:
      
Médico Clínico Geral - 1º ao 3° Classificados
      
Contagem, 26 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        
       
080º resultado de Classificação do Processo Seletivo Simplificado FAMUC/PSS Nº 01/2018

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME TOTAL DE 
PONTOS RESULTADO

MÉDICO CLINICO GERAL 1º ANDRE CAMILLO AMORIM BRAGANÇA 05,00 CLASSIFICADO

MÉDICO CLINICO GERAL 2º RONAN DE SOUZA FERREIRA 05,00 CLASSIFICADO

MÉDICO CLINICO GERAL 3° BRUNO LACERDA SANDES 05,00 CLASSIFICADO

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

Contagem, 26 de outubro de 2018
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Funec
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Secretaria Municipal 
de Cultura, Esporte 
e Juventude

EXTRATO DO CONTRATO CAP/SECEJ Nº 01/2018
CONTRATANTE: SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE – SECEJ – SECEJ.
CONTRATADA: ELAINE MACHADO DE LIMA SOARES.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO, VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO DOS PROJETOS CULTURAIS BENEFICIADOS 
ATRAVÉS DO FMIC, CONFORME EDITAL FUNDAC Nº 004/2017 E EDITAL FUNDAC Nº 002/2018.
VALOR GLOBAL: R$1.000,00(MIL REAIS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1203.13.392.0014.2203 1579 33903600-0100.
ASSINADO/VIGÊNCIA: 29/10/2018 ATÉ 31/12/2018.

EXTRATO DO CONTRATO CAP/SECEJ Nº 02/2018
CONTRATANTE: SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE – SECEJ.
CONTRATADA: LINDOMAR JOSÉ GOMES E SILVA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO, VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO DOS PROJETOS CULTURAIS BENEFICIADOS 
ATRAVÉS DO FMIC, CONFORME EDITAL FUNDAC Nº 004/2017 E EDITAL FUNDAC Nº 002/2018.
VALOR GLOBAL: R$1.000,00(MIL REAIS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1203.13.392.0014.2203 1579 33903600-0100.
ASSINADO/VIGÊNCIA: 29/10/2018 ATÉ 31/12/2018.

EXTRATO DO CONTRATO CAP/SECEJ Nº 03/2018
CONTRATANTE: SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE – SECEJ.
CONTRATADA: FAGNER RIBEIRO SENA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO, VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO DOS PROJETOS CULTURAIS BENEFICIADOS 
ATRAVÉS DO FMIC, CONFORME EDITAL FUNDAC Nº 004/2017 E EDITAL FUNDAC Nº 002/2018.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1203.13.392.0014.2203 1579 33903600-0100.
ASSINADO/VIGÊNCIA: 29/10/2018 ATÉ 31/12/2018.

Na Portaria nº 031, de 25 de outubro de 2018, publicada no DOC, Edição 4454, página 17, de 26 de outubro de 2018, onde se lê: "Parecer 20/2018", leia-se: "Parecer 
19/2018". 

Secretaria Municipal 
de Defesa Social

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de agosto de 2018, às 9h, no Auditório da Prefeitura Municipal de Contagem – PMC, realizou-se a 5ª Plenária Ordinária do Conselho 
Municipal de Políticas sobre Álcool e outras Drogas de Contagem – COMADC. Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: Manoel Sávio Morais (ABBA Pai), Gleyson 
Anderson Ferreira (Lar Dom Paulo), Evaristo Rausses (Paróquia Nossa Sra. do Rosário), Lucas Patrick do Vale (Conselho Regional de Psicologia), Agnaldo Moura (Centro 
Universitário UNA), Padre José Fernando Melo (Paróquia São Gonçalo), Soraya Romina dos Santos (Gabinete do Prefeito), Ana Maria Viegas (Secretaria de Saúde), 
Juliana Milagres (Secretaria de Desenvolvimento Social), Wellington Ribeiro (Secretaria de Defesa Social), Marcelo da Silva Teixeira (Secretaria de Defesa Social), 
Guaraciaba Valquíria (Secretaria de Educação), Gilberto Pires (Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude), Fábio Dias (Secretaria de Trabalho e Geração de Renda), e 
Vereador Capitão Fontes (Câmara dos Vereadores). Também estiveram presentes, na condição de convidados: Mariana Oliveira Guimarães (UFMG), Normando Biel 
(Gabinete do Prefeito), Isabela Carolina Carneiro (Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania), Letícia Vulcano (Secretaria de Defesa Social), Romilda Ribeiro Guimarães 
(Paróquia Nossa Senhora do Rosário) e Stella Maris Martins dos Santos (CONSEP Nova Contagem). Soraya Romina começou a Plenária dando boas vindas a todos e 
informando sobre a aprovação da Lei Municipal 4.933/2018 no dia 11 de junho de 2018, ao qual altera a Lei nº 4.497, de 29 de novembro de 2011, que "Estabelece as 
diretrizes da Política Municipal Sobre Álcool e Outras Drogas, dispõe sobre o Conselho Municipal de Políticas Sobre Álcool e Outras Drogas de Contagem, institui o 
Fundo Municipal Sobre Álcool e Outras Drogas e dá outras providências". Segundo a nova Lei, explicou Soraya, o artigo 5 vincula o Conselho ao Gabinete do Prefeito, 
portanto, foi necessário que uma Secretaria titular cedesse sua cadeira para a entrada de dois representantes do Gabinete. A Secretaria de Direitos Humanos e 
Cidadania deixou, portanto de ser titular no Conselho, disse Soraya. A Presidente do COMADC agradeceu todo o apoio e disposição daqueles que representaram a 
Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania até o momento e pediu para que seus representantes possam assistir às Plenárias em condição de convidados. Soraya 
continuou sua fala para ponderar sobre o Projeto de Lei que se originou do COMADC foi colocada em pauta da Câmara dos Vereadores de Contagem no dia 21 de 
agosto. Passou a palavra para o Conselheiro Capitão Fontes para que o mesmo pudesse elucidar a respeito do processo de votação e aprovação da Lei. Capitão Fontes 
informou que por problemas de saúde não pode comparecer à Plenária da Câmara no dia em que ela seria votada, e, portanto, a sua votação foi adiada para o dia 28 
de agosto. Ele reforçou a importância de se instituir uma Semana de Prevenção no município e assegurou aos demais conselheiros que o Projeto de Lei será aprovado 
em 2ª instância na próxima Plenária. Soraya aplaudiu a notícia e informou à Plenária que a comissão feita para reformular o Regimento Interno do Conselho (são eles: 
Wellington Ribeiro, Soraya Romina, Lucas Patrick, Francisco Filho e Professor Agnaldo), está já tratando das questões e que ao fazer a revisão proposta, encontraram 
também a necessidade de adequação da Lei que institui o COMADC. Assim que possível, informou Soraya, as mudanças do Regimento serão discutidas em Plenária 
para futuramente avançar nas mudanças necessárias na Lei. Soraya continuou sua fala informando sobre o convite feito pela Cabo Patrícia, do 18 BPM para que o 
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Conselho participasse do Teatro Interativo Túnel das Drogas, que acontecerá no dia 28 de agostos no Batalhão. Soraya pediu para que Letícia disponibilizasse o convite 
no e-mail dos Conselheiros e que os mesmos confirmassem ou não a sua participação. O vice-presidente Gleyson pediu a palavra para perguntar a Capitão Fontes como 
funciona o Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) da Policia Militar. Capitão Fontes explicou que o Proerd se iniciou nos Estados Unidos e chegou ao 
Brasil com o objetivo de ensinar aos estudantes boas estratégias de tomada de decisão para ajudá-los a desenvolver habilidades que os permitam conduzir suas vidas 
de maneira segura e saudável. A Polícia Militar cede seus servidores para irem às Escolas Estaduais (principalmente) realizar interferências com os alunos. Após a fala do 
Capitão Fontes, Soraya reforçou a importância do Túnel das Drogas e do Proerd como agentes de prevenção dentro das escolas. Dito isso, Soraya apresentou a 
palestrante Doutora Mariana Gonçalves, Odontopediatra, Mestre em Odontopediatria e Doutoranda em Odontopediatria pela UFMG. Doutora Mariana veio a Plenária, 
a convite da Presidente Soraya para falar sobre o dia 29 de agosto, Dia Nacional de Combate ao Fumo. Soraya agradece a presença da Doutora Mariana na construção 
do conhecimento e elucidação sobre a temática para o Conselho. Doutora Mariana agradeceu a apresentação e a oportunidade de palestrar para um Conselho tão 
atuante, reforçou que a sua linha de pesquisa se refere ao uso e abuso de álcool e tabaco em adolescente e as consequências na saúde bucal dos mesmos. Doutora 
Mariana inicia sua apresentação dizendo que o fumo é uma das principais causas evitáveis do desenvolvimento da pessoa humana. Apresentou o dado de 7 milhões de 
pessoas mortas devido ao uso direto e indireto do fumo. Segundo a palestrante, o fumo para adolescentes pode causar distúrbios psicológicos e comportamento de 
risco, dificuldades respiratórias e risco de doenças cardiovasculares. Doutora Mariana falou a respeito dos fatores de risco associados ao fumo entre jovens e adolescen-
tes, são eles: comercialização, tabagismo pelos pais, influencia de amigos, baixo poder socioeconômico e acadêmico e baixa autoestima. A palestrante continuou sua 
fala relatando especificamente sobre os aspectos ligados à saúde bucal. Segundo a mesma, a pessoa fumante desenvolve amarelamento dos dentes, olfato e paladar 
prejudicado e halitose. O fumo, segundo a Doutora Mariana, prejudica o fluxo sanguíneo gengival, e aumenta em 6 vezes a chance de ter leucoplasia (placas) nos 
dentes. Além disso, os seus estudos revelam que o fumo regular aumenta de 2 a 5 vezes as chances de diagnóstico de um câncer oral, sendo que 75% a 90% de todos 
os casos de câncer oral são originados pelo uso contínuo de álcool e tabaco. Doutora Mariana encerra sua fala dizendo que a luta contra o tabaco é algo a ser feito em 
conjunto, tanto dos meios públicos quanto da sociedade civil. Aplaudiu a iniciativa puxada pelo Conselho de trazer a pauta para debate e enfatizou que é necessário 
cada vez mais fortalecer as políticas públicas de prevenção ao uso de álcool e tabaco entre os jovens. Soraya agradeceu a participação da Doutora Mariana na Plenária e 
elogiou a consistência dos dados e da fala apresentada. Continuou sua fala dizendo que a política pública é feita com dados, e o Conselho como espaço de diálogo 
entre sociedade civil e governo deve se aproximar mais da academia. Wellington pediu a fala para chamar a atenção sobre as questões motivacionais do fumo. Segundo 
ele, dizer a um jovem ou adolescente sobre as questões estéticas causadas pelo fumo, pode ter um efeito muito mais forte do que falar sobre possíveis doenças que o 
uso contínuo do cigarro causa. Ana Viegas pede a fala para parabenizar a pesquisa realizada por Doutora Mariana e concordar com a fala de Wellington de que para 
jovens e adolescentes, a questão estética tem mais valor naquele momento do que a questão da saúde, uma vez que ela poderá ocorrer em longo prazo. Disse também 
que em 2012, quando veio trabalhar no município, não havia dentistas nas ações voltadas ao uso/abuso de álcool e outras drogas, e que é muito importante a 
participação desses profissionais no enfrentamento, tratamento e prevenção nas ações voltadas da políticas sobre drogas. Soraya falou sobre a parceria do Conselho 
com a Secretaria de Saúde na campanha contra o tabaco, falou também da necessidade de envolver todos os conselheiros, em especial o Conselho Regional de 
Psicologia, o Centro Universitário Una, as Igrejas e a Câmara Legislativa Municipal. Sávio pediu a palavra para perguntar o significado de “fator etiológico”, termo citado 
durante a palestra, e também sobre o efeito do tabaco durante a gravidez. Doutora Mariana explicou que “fator etiológico” é o que causa a doença, exemplo, o tabaco 
como fator etiológico do câncer. Segundo ela, fumar na gravidez causa o parto prematuro e existem pesquisas que se dedicam a estudar a influencia dos cigarros na 
genética do feto. Garibaldo pediu a palavra para elogiar a palestra e sugeriu que as imagens que ilustram a apresentação sejam colocadas em formato “antes x depois”. 
Isabella elogiou as informações dadas na palestra e perguntou se a incidência de tártaro com o fumo é algo real. A palestrante respondeu que não existem estudos que 
comprovem essa associação, entretanto é fato que existe uma alteração salivar em fumantes. Stella Maris pede a palavra para perguntar como é possível o Conselho 
trabalhar junto ao Consep Nova Contagem em ações de prevenção ao uso/abuso de álcool e outras drogas, visto que em seu território, o número de jovens e adolescen-
tes associados ao tráfico e consumo de substancias ilícitas é muito alto. Soraya convidou Stella para ser convidada permanente das reuniões do Conselho. Elogiou a 
iniciativa de parceria realizada por ela e reforçou a necessidade de estar junto em espaços mais vulneráveis. Passou a palavra para Gilberto, que elogiou o dinamismo da 
palestra e atentou sobre a remodelagem da maneira de fumar, exemplificando que muitos jovens utilizam o narguilé e o cigarro eletrônico com a justificativa de que 
eles não fazem tão mal à saúde quanto o cigarro comum. Doutora Mariana falou do aumento do uso desses produtos com o discurso de que eles não fazem mal, e 
falou da necessidade de ir às escolas para desmentir esse fato. Soraya informou que recentemente esteve com a Secretária de Educação em reunião e ela a informou 
que em novembro será realizado um fórum nominado Família e Escola e a primeira pauta será a prevenção às drogas. Ressaltou que o Estado mandou material para o 
dia 29 de agosto, entretanto esse material é escasso para a quantidade de demanda necessária de Contagem, mas enfatizou a necessidade de trabalhar com o que foi 
disponibilizado. Gleyson levantou-se para agradecer ao carinho da apresentação realizada por Doutora Mariana e falou da impossibilidade de desvincular a questão 
odontológica da psicologia. Perguntou como é feita essa aproximação. Doutora Mariana falou que esse tipo de pesquisa que envolve tanto a psicologia quanto a 
odontologia é realizado nas áreas ligadas à medicina e à própria psicologia. Em sua pesquisa, ressaltou ela, são realizadas associações ambientais, ligando variáveis 
sociais, religiosas, econômicas e culturais. Capitão Fontes pede a palavra para esclarecer sobre uma questão anteriormente falada em Plenária sobre o campo de 
futebol, informando que ele foi patrolado. Com isso, a boca de fumo que residia por ali foi fechada e está sendo realizado um projeto de restruturação do local. Lucas 
retoma o assunto ligado à palestra dizendo da importância da psicologia na prevenção e luta contra o tabagismo. Sugeriu que seja realizada uma parceria entre as 
Universidades e o Conselho de Psicologia. Soraya passou a palavra para Ana, para que a mesma falasse sobre o tratamento oferecido na Secretaria Municipal de Saúde 
da pessoa que usa/abusa de álcool e outras drogas. Ana tomou a fala para contar sobre a nova metodologia do Ministério da Saúde, para que os envolvidos no 
tratamento de álcool e outras drogas não sejam apenas tratandos pela saúde mental, mas por uma equipe multidisciplinar. Ela trouxe dados que serão aplicados em 
uma reportagem que será feita no dia 29, Dia Nacional de Combate ao Fumo. Segundo a mesma, 70% dos usuários de tabaco que tiveram tratamento cessaram o uso 
da substancia. Ana continuou sua fala informando que a Secretaria de Saúde do município conta com 48 equipes multidisciplinares para atendimento e tratamento do 
usuário. Os impactos são, segundo a representante da Saúde, mudança de vida no sentido de melhorar o relacionamento social com a família, volta aos estudos, 
melhor empenho no trabalho e aumento de atividades físicas. Soraya agradeceu Ana pelas informações passadas e pelas boas notícias, pediu a ela que disponibilize 
onde estão os grupos de tratamentos por e-mail para que o Conselho possa fazer a divulgação. Continuou sua fala pedindo que as entidades do COMADC peguem o 
material disponibilizado e que divulguem a campanha do Dia Nacional de Combate ao Fumo em suas redes sociais. Por fim, a Presidente sugeriu como encaminhamen-
to uma reunião com a Secretaria de Comunicação para que a mesma possa jogar luz nas experiências do Conselho. Relembrou a todos que a próxima reunião será 
realizada na entidade conselheira ABBA Pai, dia 27 de setembro, no qual a pauta será as apresentações das outras entidades da socie4dade civil presentes no Conselho. 
As apresentações das mesmas serão realizadas de 4 em 4. Encerrou a Plenária agradecendo a Doutora Mariana mais uma vez por sua brilhante intercessão e abrindo 
portas para que ela volte sempre que quiser. Doutora Mariana agradeceu novamente e disse ter se sentido honrada com o convite feito e muito satisfeita em ver um 
Conselho de Políticas sobre Álcool e outras Drogas tão atuante. Sem mais nada a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 
11h30. E eu, Letícia Vulcano, secretariei os trabalhos e registrei a presente ata, a qual deverá ser lida e aprovada pelos Conselheiros do COMADC, na próxima Plenária 
Ordinária.

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de setembro de 2018, às 9h, na sede da Casa de Abrigo Abba Pai, realizou-se a 6ª Plenária Ordinária do Conselho Municipal de 
Políticas sobre Álcool e outras Drogas de Contagem – COMADC. Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: Manoel Sávio Morais (ABBA Pai), Gleyson Anderson 
Ferreira (Lar Dom Paulo), Evaristo Rausses (Paróquia Nossa Senhora do Rosário), Lucas Patrick do Vale (Conselho Regional de Psicologia), Agnaldo Moura (Centro 
Universitário UNA), Marcos Costa Baruch (Projeto de Vida), Padre José Fernando Melo (Paróquia São Gonçalo), Pastor Adilson (Comunidade Cristã Recomeçar), Soraya 
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Romina (Gabinete do Prefeito), Roberta Freire (Secretaria de Desenvolvimento Social), Marcelo da Silva Teixeira (Secretaria de Defesa Social), Gilberto Pires (Secretaria de 
Cultura, Esporte e Juventude), Fábio Dias (Secretaria de Trabalho e Geração de Renda), e Vereador Capitão Fontes (Câmara dos Vereadores). Também estiveram 
presentes, na condição de convidados: Letícia Vulcano (Secretaria de Defesa Social), José Geraldo Silva e Elza Maria Ribeiro (ABBA PAI). Soraya Romina iniciou os 
trabalhos, dando boas-vindas a todos e passando a palavra ao anfitrião daquela agenda itinerante do Comadc. Sávio agradeceu a oportunidade de receber a todos, 
expressou a honra em participar do Comadc e de receber a primeira Plenária itinerante. Soraya agradeceu, em nome do Conselho, a delicadeza e disposição da 
entidade. Continuando, justificou a ausência do Conselheiro Daniel em razão de incompatibilidade de agenda e indagou se algum Conselheiro queria apresentar 
alguma adequação na Ata da 5ª Plenária. Não havendo nenhuma manifestação a Ata da 5ª Plenária foi aprovada por unanimidade. Em seguida, apresentou a pauta 
prevista e propôs a inversão da mesma, iniciando pelos informes. A proposta foi aclamada pelos demais conselheiros. Nesse cenário, contou sobre o lançamento do 
livro do Juiz de Direito Luís Carlos Valois, intitulado “O Direito Penal da Guerra às Drogas” e destacou a importância da temática para os trabalhos do Comadc. Explicou 
que contatou Doutor Luís Carlos e o convidou para participar de uma Plenária do Comadc, de acordo com a disponibilidade de sua agenda, sugerindo a data de 
29/11/2018, quando seria realizada a última agenda do Conselho em 2018. Nesse sentido, propôs à Plenária o adiamento da pauta prevista (discussão do Regimento 
Interno do Comadc) para a Plenária do mês de novembro, visando possibilitar uma discussão com o Doutor Valois. A proposta apresentada foi acolhida pelo conjunto 
dos Conselheiros presentes. Na oportunidade, o Professor Marcelo Teixeira lembrou a pertinência de envolver a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte – GRAMBEL na discussão proposta, tendo em vista a demanda da mesma de construção de um Fórum de Políticas sobre Drogas, com a contribuição do 
Comadc. Soraya reiterou a perspectiva apresentada pelo Professor Marcelo, a qual foi aclamada pelos demais Conselheiros. O Vereador Capitão Fontes pediu a palavra e 
falou sobre a inauguração novo Espaço Esportivo, Cultural e Social Fontes de Vida, no dia 15/09/18, na Rua Parque do Retiro n° 117 - Retiro. Na oportunidade, convidou 
a todos para conhecer o novo espaço, ao mesmo tempo em o disponibilizou para a realização das próximas Plenárias do Comad. Soraya elogiou o nobre trabalho 
desenvolvido pelo Vereador Fontes e registrou o Espaço poderá acolher a primeira agenda do Comadc em 2019. Pastor Adilson pediu a palavra e informou sobre o 
Seminário da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, ocorrido em São Paulo, do qual participou juntamente com o Conselheiro Daniel.  Contou que os 
temas tratados e o aprendizado recebido foram de extrema valia para o trabalho desenvolvido pelas Comunidades Terapêuticas. Soraya manifestou seu entendimento 
sobre a pertinência de socializar os conhecimentos adquiridos no Seminário em comento com os demais Conselheiros e solicitou o registro dessa demanda, para que a 
mesma fosse contemplada no Planejamento do Comadc do ando de 2019. Em seguida, passou a palavra ao Professor Agnaldo para a apresentação do trabalho do 
Centro Universitário UNA. Ele agradeceu a oportunidade, contou que a Una possui 20 campus no Brasil, os quais estão espalhados nos estados de Minas Gerais, Goiás e 
Pará e informou que o maior deles está localizado na cidade de Contagem. Apresentou, em linhas gerais, quatro Projetos de Extensão da UNA, a saber: 1- Universidade 
aberta à pessoa idosa, que atende cerca de 700 idosos, em atividades de informática, inglês, oficinas de horta, noções de direito; 2 – Empreendedorismo, que oferta 
orientação à população de contagem sobre empreendedorismo e disponibiliza espaço na Feira de Economia Solidária da UNA (quintas-feiras à noite) para comercializa-
ção dos produtos elaborados por grupos produtivos; Núcleo de Apoio Fiscal (NAF), voltado para a orientação de empresas e pessoas físicas em questões de finalidade 
fiscal e o Projeto Melanina voltado para a promoção da igualdade racial e valorização da cultura Afro. Soraya aplaudiu o trabalho desenvolvido pelo Centro Universitá-
rio e perguntou sobre a possibilidade de incluir grupos produtivos vinculados às entidades representadas no Comadc na Feira de Economia Solidária. Explanou ainda 
seu desejo de construir com a UNA um Curso de Extensão relacionado à temática de “Álcool e outras Drogas”, voltado para os Conselheiros e profissionais da área. O 
Professor Agnaldo sinalizou positivamente sobre as propostas apresentadas por Soraya e sugeriu uma agenda de trabalho para tratar das mesmas, com posterior 
encaminhamento à apreciação da diretoria do Centro Universitário.  Garibaldo pediu a palavra para agradeceu a todos os Conselheiros pela recepção, especialmente ao 
anfitrião Sávio. Disse que precisaria se retirar, em razão de um compromisso pessoa, mas que manifestou que não poderia fazê-lo sem antes reforçar à última proposta 
feita por Soraya e apontar a perspectiva da orientação às famílias de dependentes químicos, como um dos temas a serem abordados no Curso de Extensão a ser 
construído. A sugestão apresentada por Garibaldo foi acolhida pelos Conselheiros Presentes. Padre Fernando pediu a palavra e informou pretende instituir a Pastoral da 
Sobriedade, no âmbito da Igreja São Gonçalo. Para tanto, explicou que os interessados em participar dessa Pastoral deverão passar por um curso específico, o qual será 
realizado nos dias 29 e 30 de setembro, na sede da paróquia. Na oportunidade, convidou os Conselheiros para participarem do curso em comento e apoio na 
divulgação. Contou também, em linhas gerais, sobre o trabalho de produção de vassouras (garrafas pet), voltado para pessoas em situação de rua. Roberta perguntou 
sobre a possibilidade de envolver os usuários do Centro Pop nesse trabalho. Padre Fernando sinalizou positivamente sobre a questão apresentada por Roberta e, na 
oportunidade, falou dos esforços que vem desenvolvendo para instalar uma República para as pessoas em situação de rua, usando a estrutura de um container. Em 
prosseguimento, Soraya passou a palavra para o Gleysson para apresentação da entidade Lar Dom Paulo. Gleysson agradeceu o espaço e contou que atualmente é um 
dos voluntários no Lar Dom Paulo, que cuida de idosos abandonados, abusados e/ou que tiveram direitos violados. Explicou que a entidade está localizada no bairro 
Fonte Grande, mas que está em vias de mudança. Contextualizou a processo de instituição da entidade. Explicou que atualmente a entidade conta com o apoio e parce-
ria da Prefeitura de Contagem, para a instalação de uma nova sede no bairro Nacional. Destacou que o Lar Dom Paulo acolhe 44 idosos abrigados, entre homens e 
mulheres, conta com uma diretoria constituída por 13 membros, 26 funcionários (assistentes sociais, enfermeiros e auxiliares), além de voluntários esporádicos. 
Explicitou que, por meio de mobilizações sociais sistemáticas articuladas por ele, a entidade vem mantendo suas contas e pagamento dos funcionários em dia. Contou 
ainda que o Lar Dom Paulo conta com a contribuição de paroquianos ligados à Igreja Católica. Além disso, salientou que existe um Projeto voltado para o fortalecimen-
to da relação intergeracional, com participação de crianças, por meio de contação de histórias e práticas de cuidado. Finalizando, Gleysson disse da situação de 
vulnerabilidade e violência a que boa parte dos idosos acolhidos pela entidade foi submetida ao longo de sua vida, muitas das quais promovidas por próprios familiares 
envolvidos com a questão do uso/abuso de álcool e outras drogas. Soraya elogiou o trabalho desenvolvido por Gleysson e pela equipe da entidade e testemunhou que 
pode perceber, por ocasião de uma visita realizada à mesma, a fragilidade dos idosos atendidos. Dando continuidade à pauta, Soraya abriu a palavra para Sávio. Ele 
agradeceu a chance de receber a 6ª Plenária do Comadc, apresentou funcionários da ABBA Pai, contextualizou a instituição da entidade e as atividades de acolhimento, 
higienização, alimentação e socialização desenvolvidas junto às pessoas em situação de rua. Contou que em julho/2018 foram registrados quase 1.000 acolhimentos a 
esse grupo populacional. Exibiu o vídeo institucional da entidade, o qual ilustrou as atividades apresentadas. O Vereador Fontes elogiou muito o trabalho desenvolvido 
pela entidade e se comprometeu a destinar, no ano de 2019, recursos financeiros à mesma, por meio de emenda parlamentar. Sávio agradeceu a inciativa do Vereador 
e se responsabilizou de apresentar a documentação necessária, inclusive o Plano de Trabalho, para viabilizar o recebimento da emenda. Soraya manifestou alegria e 
avaliação extremamente positiva em relação ao trabalho desenvolvido pelas entidades e também sobre a assertividade da estratégia de plenárias itinerantes do 
Comadc. Disse compreender que o Comadc tem se mostrado forte, atuante e compromissado em transformar Contagem em um território de prevenção às drogas, na 
medida em que vem desenvolvendo mecanismos fundamentais para a articulação da Rede Sociassistencial do Município. Sávio disse que integras as entidades e o 
governo é de responsabilidade do Conselho e manifestou seu entendimento sobre a capacidade da atual gestão viabilizar e impulsionar essa importante estratégia. 
Soraya agradeceu e propôs que o Conselho desenvolva esforços no sentido de articular uma Rede de Voluntários em Contagem, na perspectiva da solidariedade comum 
aos contagenses. Gilberto aproveitou a ideia e lembrou que em Recife/PE existe o “Voluntariômetro”, que registra os números relacionados aos trabalhos voluntários 
realizados pela população ficam naquela cidade, como forma de estimular outros atores sociais. Marcos disse que em Contagem já existe um esforço nesse sentido e 
sugeriu Gisela e Pedro Pimenta, no sentido de fortalecer o trabalho. Soraya agradeceu e se comprometeu a contactá-los. Soraya concedeu a palavra a Lucas. Ele 
agradeceu a chance de apresentar o trabalho desenvolvido pelo CRP e explicou que o mesmo é um Conselho representativo da classe dos Psicólogos. Destacou que a 
função do CRP é relacionada à regulação, orientação e fiscalização do exercício do profissional da Psicologia. Para tanto, explicou que o CRP conta com Comissões que 
tratam das temáticas relacionadas à profissão. Pastor Adilson mencionou a atuação de Psicólogos no âmbito das Comunidades Terapêuticas. Soraya disse compreender 
que o CRP precisa ampliar o seu olhar sobre as Comunidades Terapêuticas. Lucas concordou que o CRP se posiciona contrário em relação ao trabalho das Comunidades 
Terapêuticas, por compreender que grande parte dessas instituições recebem recursos públicos da Rede de Atenção Psicossocial (RAP's) e descumprem diretrizes que 
regulamentam os serviços. Na oportunidade, falou sobre o trabalho da Comissão de Saúde mental, Álcool e outras Drogas, da qual participa. Roberta sugeriu que Lucas 
disponibilize as publicações da Comissão em comento aos demais Conselheiros. Lucas se comprometeu a fazê-lo, por meio de correspondência eletrônica. Sávio 
interrogou sobre a insuficiência de Psicólogos Clínicos na área de saúde mental, álcool e outras drogas. Lucas reconheceu o ponto apresentado por Sávio. Continuou 
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sua apresentação elencando as diretrizes apontadas pela Comissão nominada anteriormente, no que se refere às diretrizes para o tratamento de pessoas que usam/
abusam de álcool e outras drogas, quais sejam: não descriminalização das pessoas que fazem uso de drogas ilícitas, participação social, abordagem na perspectiva de 
redução de danos, respeito ao sujeito, respeito aos direitos humanos e a reforma psiquiátrica. Vereador Fontes elogiou os profissionais do CAPS-AD, tendo como 
referência o excelente atendimento recebido por um parente naquele equipamento. Manifestou sua opinião sobre a necessidade de maior investimento nesse tipo de 
equipamento. Disse que, oportunamente, vai acionar o CRP, visando buscar orientações para o trabalho que ele desenvolve. Soraya disse que o CRP precisa superar 
questões ideológicas e, por vezes, até mesmo dogmáticas, para avançar e potencializar as inúmeras possibilidades de parcerias e articulações intersetoriais. Lucas 
reconheceu as questões apontadas por Soraya e destacou que o a questão religiosa interfere, em larga medida, em uma melhor interlocução com as Comunidades 
Terapêuticas. Soraya concordou e enfatizou a necessidade de profissionalização das Comunidades Terapêuticas, bem como do respeito à diversidade religiosa. Padre 
Fernando defendeu a espiritualidade como uma importante dimensão no tratamento de dependentes químicos. Marcos explicitou seu entendimento em torno da 
diferença entre espiritualidade e religião e a importância de reconhecer a pessoa que usa/abusa de álcool e outras drogas como um sujeito de direitos. Soraya propôs o 
aprofundamento da discussão sobre a questão da dimensão da espiritualidade no tratamento de dependentes químicos, em momento oportuno, a ser construído pelo 
Comadc, tendo em vista o limite do tempo definido para a Plenária. Soraya agradeceu a participação de Lucas. Padre Fernando sugeriu a realização de um momento de 
confraternização do Comadc no mês de dezembro, com um almoço, no dia 12, na Casa Santa Terezinha. O convite foi acolhido pelo conjunto dos Conselheiros. Soraya 
agradeceu ao Padre Fernando pela gentileza do convite e se responsabilizou de alinhar os detalhes, em momento oportuno. Sem mais nada a tratar, a Presidente 
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 11h30. E eu, Letícia Vulcano, secretariei os trabalhos e registrei a presente ata, a qual deverá ser lida e 
aprovada pelos Conselheiros do COMADC, na próxima Plenária Ordinária.

Dispõe sobre a concessão de Referência Elogiosa aos Guardas Civis de Contagem que, em razão de suas atuações, foram elogiados por pessoas, autoridades ou entida-
des. 

O COMANDANTE DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO os artigos 212, da Lei Complementar nº 215, de 29 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o Estatuto da Guarda Civil de Contagem, altera denomi-
nação e dá outras providências;
CONSIDERANDO ainda que o §4º do artigo 213 da referida Lei prevê a concessão de Referência Elogiosa ao Guarda Civil de Contagem que, em razão de sua atuação, 
for elogiado por pessoas, autoridades ou entidades;
RESOLVE: 
Artigo 1° - Conceder Referência Elogiosa aos integrantes da Guarda Civil de Contagem abaixo relacionados.

THAMIRES - Thamires America Assis Silva Pereira 42.366-1
CEZAR - Cezar Silveira Cruz 33.417-0
LUCIANO - Luciano Alves de Souza 33.424-3
CONCESSO - Rafael Concesso da Silva 33.779-0
INÁCIO - Antonio Inacio de Araujo Filho 33.787-0
TADEU - Luciano Tadeu dos Reis de Souza 33.402-2
LOURENÇO - Vantuil Lourenço da Silva Junior 42.827-2
JADERSON - Jaderson Rodrigo de Faria 33.421-9
MICHEL - Michel Wagner Leo de Oliveira 36.289-1
CAMPOS - Filipe Junio Campos 42.407-2
AMANCIO - Leonardo Luiz Amancio 33.794-3
FABIANA - Fabiana de Almeida Vieira Fernandes 36.227-1
PENIDO - Rafael Warley Penido Xavier 42.442-0
MACHADO - Rone Celestino Machado 33.819-2
PEREIRA - Daniel Pereira da Silva 36.205-0
JEFFERSON - Jefferson Adriano de Barros França 33.745-5
FRANÇA - Ronan França da Costa 19.634-7
ARMANDO - Renato Armando 44.686-6
EMERSON - Emerson da Silva Lopes 33.791-9
BOTELHO - Alexandre Magno Vieira de Botelho e Souza 36.176-3
ARLINDO - Arlindo Junio Pereira de Almeida 36.184-4
GRASIELLE - Grasielle Marie Machado 33.792-7

DAVI - LEONARDO DAVI GUEDES 50.244-5

CARLOS EDUARDO - CARLOS EDUARDO DA COSTA MARQUES 50.245-6
LEONARDO MARTINS - Leonardo de Paula Martins 42.342-4
ELISA - Fernanda Elisa Mendes Basílio 42.876-0
NETO - José Lopes Oliveira Neto 33.775-7
BASSOTO - Lecy Bassoto Gomes 32.421-3
VENTURA - Waltencir Ventura de Barros 33.413-8
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ALANE - Maria Conceiçao Alane 12.691-8
G. BATISTA - Leonardo Hélio Gonçalves Batista 44.698-0
SAULO - Saulo de Oliveira Reis 33.755-2
DA COSTA - Jefferson Leandro Magalhães da Costa 42.420-0
FELICIANO - Luciana Feliciano da Silva 36.268-9
TEOTONIO - Tiago Teotonio da Silva 33.822-2
RICARDO B - Walisson Ricardo Barbosa 33.784-6
JOSIANE - Josiane Camila Ferreira Nonato 36.256-5
SUZANE - Suzane Apipe Freire 42.365-3
SILVA NETO - Geraldo Felisbino da Silva Neto 36.241-7
SILVA - Emerson da Silva 42.313-0
IVANILDA - Ivanilda Fernandes Rodrigues 24.604-2
LOPES - Fabricio de Souza Lopes 42.459-5
BISPO - Ricardo Bispo dos Santos 33.817-6
CÂNDIDO - Edivaldo Cândido de Jesus Junior 42.309-2
FABRICIO - Fabricio Augusto Magalhães Luiz 42.401-3
ADEMIR - Ademir Alves Pereira 36.164-0
WAGNER - Wagner Antônio de Araújo Rocha 44.664-5
RODRIGO - Rodrigo Alfredo Lopes 33.422-7
EVERTON - Everton Laio Reis dos Santos 44.669-6
LOPES MACIEL - Fernando Lopes Maciel 42.319-0

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

Contagem, 26 de outubro de 2018.
Levi de Sousa Sampaio
Comandante da Guarda Civil de Contagem

Regulamenta o setor de Comunicação Social da Guarda Civil de Contagem. 

O COMANDANTE DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o artigo 31 do Decreto 459, de 28 de março de 2018, que dispõe sobre a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Defesa Social, as compe-
tências e atribuições de suas unidades, as definições e normas sobre seu quadro de pessoal e cargos e dá outras providências;
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar as atividades de comunicação social voltadas ao público interno e externo da Guarda Civil de Contagem;
RESOLVE: 
Artigo 1° - Fica regulamentado o setor de Comunicação Social da Guarda Civil de Contagem. 

Artigo 2° - A utilização de brasão, insígnias e/ou distintivo oficial da Guarda Civil de Contagem deverá ser expressamente autorizada pelo setor de Comunicação Social.

Artigo 3° - Fica vedada a todos integrantes da Guarda Civil de Contagem, exceto, os integrantes da Comunicação Social ou pessoa por ela autorizada, a manifestação 
em redes sociais passando-se por canal de comunicação oficial da Instituição. 

Artigo 4° Ao setor de Comunicação Social da Guarda Civil de Contagem, mediante autorização do Comando, compete:

I – promover a divulgação das ações da Guarda Civil de Contagem, em mídias sociais e órgãos de imprensa;
II- definir estratégias, organizar e coordenar as atividades de imprensa, publicidade, relações públicas e divulgação de ações, diretrizes, regulamentos, planos e progra-
mas relacionados a demais assuntos de interesse da Guarda Civil de Contagem; 
III – assessorar o Comando da Guarda Civil de Contagem no relacionamento com a imprensa local, nacional e estrangeira, visando à centralização e ordenamento de 
intercâmbio de informações entre a Guarda Civil e a Sociedade; 
IV – coordenar e controlar a divulgação das ações administrativas e operacionais através de campanhas publicitárias;
V – manter o arquivo de notícias, fotografias, imagens e comentários de imprensa de todo o País sobre as atividades da Guarda Civil, para fins de consulta e estudos;
VI – manter atualizado o sistema de comunicação interna da Guarda Civil de Contagem;
VII – prestar à comunidade as informações de que necessitar sobre as atividades da Guarda Civil;
VIII – Informar e assessorar, sempre que necessário, a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Contagem em assuntos relacionados à Guarda Civil de Contagem;
IX - executar outras atividades correlatas.
Artigo 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 30 de outubro de 2018.

Levi de Sousa Sampaio
Comandante da Guarda Civil de Contagem
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Transcon

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 030/2018/TRANSCON
RDC PRESENCIAL Nº 001/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2018. 
CONTRATADA: ECP Engenharia Ltda
CONTRATANTE: Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem – TRANSCON 
OBJETO: contratação de empresa de engenharia, pelo regime de empreitada por preços unitários, para execução das obras de implantação do CORREDOR NORTE SUL - 
TRECHO DO COMPLEXO VIÁRIO DO VIADUTO BEATRIZ, no Município de Contagem-MG
VALOR TOTAL GLOBAL DO CONTRATO: R$ 15.507.066,90(quinze milhões quinhentos e sete mil sessenta e seis reais e noventa centavos)
DOTAÇÃO: 11162.15.451.0004.1013 – 449051-00 Fonte: 4190.
Contagem, 23 de outubro de 2018.
Gustavo Gomes Peixoto                                         
Presidente da TRANSCON
............................................................................................................................................................................................

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 005/2018/TRANSCON/SRP 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2017 PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211/2017 PMC 
CONTRATADA: EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM – TRANSCON 
OBJETO: 1.1 – Fica alterado o subitem 3.1 da CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS, do contrato originário (nº 005/2018-TransCon) que passa a partir da assinatura deste 
a ter a seguinte redação:
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS 
3.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela prestação dos serviços, objeto deste contrato, o preço total de R$ 264.780,00 (duzentos e sessenta quatro mil sete-
centos e oitenta reais)
DOTAÇÃO: 11162.15.122.0001.2148 – 33903913 – Fonte de Recuso: 0157.
Contagem, 24 de outubro de 2018.
Gustavo Gomes Peixoto
Presidente - TRANSCON

RATIFICAÇÃO

DISPENSA Nº 028/2018
              PA Nº 053/2018

OBJETO: Aquisição de pastas para processo JARI, conforme especificação descrita em Termo de Referência.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade: 11162.15.122.0001.2148 – 339039.48 – Fonte: 0157

DESPACHO:

Senhor Presidente,

A presente dispensa foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável, especialmente do disposto no art. 24, II da lei 8.666/93.

Desta forma, submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO podendo a presente despesa ser realizada com a empresa GRÁFICA 
ANDORINHA & EDITORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 41.955.550/0001-41, no valor total de R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais).

Kênia Janaina de S. M. Silveira
Gerente de Aquisições e Patrimônio

DESPACHO:

RATIFICO o procedimento nos termos do art. 26, da Lei 8.666/93 e autorizo a contratação da GRÁFICA ANDORINHA & EDITORA LTDA. Publique-se no prazo legal para 
produzir seus efeitos a partir desta data.
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Contagem, 26 de outubro de 2018.

Gustavo Gomes Peixoto
Presidente da TRANSCON

COMISSÃO JULGADORA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRANSPORTE
COJUR/ CONTAGEM-MG BOLETIM DE DIVULGAÇÃO

Em conformidade com os dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Comissão Julgadora de Recursos de Infrações 
de Transportes de  Contagem – COJUR, quando da sessão realizada no dia 26/10/2018, julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões.

SESSÃO ORDINÁRIA N° 46ª/2018

Data Julgamento N° AIT N° Protocolo Resultado Recorrente

26/10/2018 6619 689/2017 DEFERIDO Consorcio Sul

26/10/2018 8642 698/2017 DEFERIDO Consorcio Sul

26/10/2018 8627 704/2017 DEFERIDO Consórcio Sul

26/10/2018 8487 707/2017 DEFERIDO Consórcio Sul

26/10/2018 7609 742/2017 DEFERIDO Consórcio Sul

26/10/2018 8491 805/2017 DEFERIDO Consórcio Norte

26/10/2018 8558 822/2017 DEFERIDO Consórcio Norte

26/10/2018 8686 823/2017 DEFERIDO Consorcio Norte

26/10/2018 10707 1539/2018 DEFERIDO Consórcio Sul

26/10/2018 8911 832/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

26/10/2018 8914 835/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

26/10/2018 8915 836/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

26/10/2018 8732 871/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

26/10/2018 8789 875/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

26/10/2018 9624 1536/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

26/10/2018 9275 1537/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

26/10/2018 10770 1540/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

26/10/2018 10771 1541/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

26/10/2018 10118 1557/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

26/10/2018 10110 1558/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

26/10/2018 11032 1572/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

26/10/2018 11000 1578/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

26/10/2018 11026 1579/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

26/10/2018 8494 806/2017 Solicito vistas aos autos recursais pela 
presidente da COJUR

Consórcio Norte
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26/10/2018 8442 814/2017 Solicito vistas aos autos recursais pela 
presidente da COJUR

Consórcio Sul

26/10/2018 8530 818/2017 Solicito vistas aos autos recursais pela 
presidente da COJUR

Consorcio Sul

26/10/2018 6606 861/2017 Solicito vistas aos autos recursais pela 
presidente da COJUR

Consórcio Norte

26/10/2018 8753 865/2017 Solicito vistas aos autos recursais pela 
presidente da COJUR

Consorcio Sul

Angela Menicucci Starling Freitas
Presidente COJUR – Contagem

COMISSÃO JULGADORA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRANSPORTE
COJUR/ CONTAGEM-MG BOLETIM DE DIVULGAÇÃO

Em conformidade com os dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Comissão Julgadora de Recursos de Infrações 
de Transportes de  Contagem – COJUR, quando da sessão realizada no dia 29/10/2018, julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões.

SESSÃO ORDINÁRIA N° 47ª/2018

Data Julgamento N° AIT N° Protocolo Resultado Recorrente

29/10/2018 6618 688/2017 DEFERIDO Consorcio Sul

29/10/2018 6628 784/2017 DEFERIDO Consorcio Sul

29/10/2018 8494 806/2017 DEFERIDO Consorcio Norte

29/10/2018 8448 811/2017 DEFERIDO Consorcio Sul

29/10/2018 8442 814/2017 DEFERIDO Consorcio Sul

29/10/2018 8530 818/2017 DEFERIDO Consorcio Sul

29/10/2018 8734 824/2017 DEFERIDO Consorcio Norte

29/10/2018 8792 827/2017 DEFERIDO Consorcio Sul

29/10/2018 8794 829/2017 DEFERIDO Consorcio Sul

29/10/2018 6606 861/2017 DEFERIDO Consorcio Norte

29/10/2018 8753 865/2017 DEFERIDO Consorcio Sul

29/10/2018 10430 1046/2018 DEFERIDO Consorcio Sul

29/10/2018 6667 794/2017 INDEFERIDO Consorcio Sul

29/10/2018 8443 798/2017 INDEFERIDO Consorcio Sul

29/10/2018 8493 800/2017 INDEFERIDO Consorcio Norte

29/10/2018 8606 807/2017 INDEFERIDO Consorcio Norte

29/10/2018 7778 816/2017 INDEFERIDO Consorcio Sul

29/10/2018 8707 826/2017 INDEFERIDO Consorcio Norte

29/10/2018 6612 859/2017 INDEFERIDO Consorcio Norte

29/10/2018 6604 862/2017 INDEFERIDO Consorcio Norte

29/10/2018 11121 1580/2018 DILIGÊNCIA Consorcio Norte
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29/10/2018 10963 1584/2018 DILIGÊNCIA Consorcio Sul

29/10/2018 11183 1585/2018 DILIGÊNCIA Consorcio Sul

29/10/2018 11106 1588/2018 DILIGÊNCIA Consorcio Sul

29/10/2018 11025 1589/2018 DILIGÊNCIA Consorcio Norte

29/10/2018 8478 810/2017 Solicitado vistas aos autos recursais pela 
Presidente da COJUR

Consorcio Sul

29/10/2018 8740 872/2017 Solicitado vistas aos autos recursais pela 
Presidente da COJUR

Consorcio Sul

29/10/2018 8729 868/2017 Solicitado vistas aos autos recursais pela 
Presidente da COJUR

Consorcio Sul

29/10/2018 9669 1115/2018 Solicitado vistas aos autos recursais 
pelo Representante das Concessioná-
rias

Consorcio Norte

Angela Menicucci Starling Freitas
Presidente COJUR – Contagem

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

Em conformidade com os dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Junta Administrativa de Recursos de Infra-
ções de Transportes de Contagem – JARIT, quando da sessão realizada no dia 29/10/2018, julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

SESSÃO ORDINÁRIA N° 068ª/2018

Data Julgamento N° AIT N° Protocolo Resultado Recorrente

29/10/2018 11430 3463/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

29/10/2018 11452 3469/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

29/10/2018 11449 3471/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

29/10/2018 11421 3474/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

29/10/2018 11425 3479/2018 INDEFERIDO Consórcio Norte

29/10/2018 11264 3385/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

29/10/2018 11392 3391/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

29/10/2018 11375 3399/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

29/10/2018 10706 3423/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

29/10/2018 11386 3430/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

29/10/2018 10931 3431/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

29/10/2018 10932 3432/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

29/10/2018 11383 3433/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

29/10/2018 11381 3434/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

29/10/2018 10933 3435/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

29/10/2018 11424 3462/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

29/10/2018 11451 3470/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

29/10/2018 9864 2401/2017 Solicitado vistas aos autos recursais 
pelo representante das concessionárias

Consórcio Sul
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29/10/2018
11041 3072/2018 Solicitado vistas aos autos recursais 

pelo representante das concessionárias
Consórcio Norte

29/10/2018
11448 3464/2018 Solicitado vistas aos autos recursais 

pelo representante das concessionárias
Consórcio Sul

29/10/2018
11281 3465/2018 Solicitado vistas aos autos recursais 

pelo representante das concessionárias
Consórcio Sul

29/10/2018
11267 3466/2018 Solicitado vistas aos autos recursais 

pelo representante das concessionárias
Consórcio Sul

29/10/2018
11266 3467/2018 Solicitado vistas aos autos recursais 

pelo representante das concessionárias
Consórcio Sul

29/10/2018
11135 3468/2018 Solicitado vistas aos autos recursais 

pelo representante das concessionárias
Consórcio Sul

29/10/2018
11422 3472/2018 Solicitado vistas aos autos recursais 

pelo representante das concessionárias
Consórcio Sul

29/10/2018
11283 3473/2018 Solicitado vistas aos autos recursais 

pelo representante das concessionárias
Consórcio Sul

29/10/2018
11418 3475/2018 Solicitado vistas aos autos recursais 

pelo representante das concessionárias
Consórcio Sul

29/10/2018
11417 3476/2018 Solicitado vistas aos autos recursais 

pelo representante das concessionárias
Consórcio Sul

29/10/2018
11408 3477/2018 Solicitado vistas aos autos recursais 

pelo representante das concessionárias
Consórcio Sul

29/10/2018
11282 3478/2018 Solicitado vistas aos autos recursais 

pelo representante das concessionárias
Consórcio Sul

29/10/2018
11433 3480/2018 Solicitado vistas aos autos recursais 

pelo representante das concessionárias
Consórcio Norte

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

Secretaria Geral da JARIT, Contagem, 29 de Outubro de 2018.
Cristina de Paula Batista Carvalho Guerra
Presidente JARIT - Contagem

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE – TRANSCON
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2018

A Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem/MG – TransCon, torna pública a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, tipo menor preço por 
Lote – Processo Administrativo nº 047/2018, que tem por objeto Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de equipamentos que promovam 
os Controles de Acesso e Ponto Eletrônico de veículos e pedestres da nova Guarita (Portaria) da TransCon, que será inaugurada em seu novo endereço sito à Av. Maria 
da Glória Rocha nº 100, e dos servidores e colaboradores através do registro de ponto eletrônico, incluindo Manutenção Preventiva e Corretiva desses equipamentos, 
configuração dos softwares/hardwares, testes, ajustes e treinamento necessários, com fornecimento e troca de peças e acessórios necessários aos reparos, a serem 
executados na sede administrativa da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem – TransCon, em conformidade com as condições e especificações 
técnicas apresentadas no Termo de Referência.
Entrega dos envelopes A e B: até as 09:30 (nove horas e trinta minutos) do dia 14 de novembro de 2018. 
Sessão de Abertura dos Envelopes: 09:30 (nove horas e trinta minutos) do dia 14 de novembro de 2018. 
Os interessados poderão ter acesso à íntegra do Edital através do site www.contagem.mg.gov.br. 
Contagem, 30 de outubro de 2018.
Kênia Janaina de S. M. Silveira
Pregoeira Transcon
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