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Gabinete do Prefeito

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 
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 confi rmassem 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, difi culdades 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, infl uencia de amigos, baixo poder socioeconômico e acadêmico e baixa autoestima. A palestrante continuou sua 
fala relatando especifi camente 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 fl uxo 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 profi ssionais no enfrentamento, tratamento e prevenção nas ações voltadas a política 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 
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Centro Universitário Una, as Igrejas e a Câmara Legislativa Municipal. Sávio pediu a palavra para perguntar o signifi cado 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 infl uencia 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 tráfi co 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, exemplifi cando que muitos jovens utilizam o narguilé e o cigarro eletrônico com a justifi cativa 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 tratados 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 fi m, 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 
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 anfi trião 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, justifi cou 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 
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a todos para conhecer o novo espaço, ao mesmo tempo em o disponibilizou para a realização das próximas Plenárias do Comadc. 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, ofi cinas 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 fi nalidade 
fi scal 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 profi ssionais 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 
anfi trião 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 específi co, 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 fi nanceiros 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 fi cam 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 fi scalização do exercício do profi ssional da Psicologia. Para tanto, explicou que o CRP conta com Comissões que 
tratam das temáticas relacionadas à profi ssão. 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 insufi ciência de Psicólogos Clínicos na área de saúde mental, álcool e outras drogas. Lucas reconheceu o ponto apresentado por Sávio. Continuou 
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 profi ssionais 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 profi ssionalização 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 defi nido 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.
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CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS DE CONTAGEM (COMADC) – Gestão 2018-2020
Resolução 004/2018, de 24 de outubro de 2018.
Torna público o resultado preliminar das análises para a habilitação e pré-qualifi cação (Fase 1), nos termos do Edital de Credenciamento nº 01/2018 – SENAD.

A Presidente do Conselho Municipal de Políticas sobre Álcool e outras Drogas de Contagem – COMADC, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto nº 1911, de 
23 de agosto de 2012, em seu artigo 13, com base no Edital de Credenciamento nº 01/18 – SENAD e considerando a publicação da Portaria Nº 37, de 9 de outubro de 
2018, no Diário Ofi cial da União (DOU) de 10/10/18, RESOLVE:
Tornar público que a Comunidade Terapêutica Ele Clama foi habilitada e pré-qualifi cada em 100º lugar, nos termos do Edital de Credenciamento nº 01/2018 – SENAD. 

Soraya Romina
Presidente do COMADC

Outras 
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Atos do Executivo

DECRETO nº 730, de 07 de novembro de 2018

Regulamenta os procedimentos a serem tomados pelo ordenador de despesas nos processos administrativos relacionados à licitação, assinatura de contratos, con-
vênios, termos e parcerias, após a manifestação jurídica da Procuradoria-Geral do Município e dá outras providências.

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 em 
conformidade com a Lei Complementar nº 257, de 11 de julho de 2018,

DECRETA:

Art. 1º  Compete à Procuradoria-Geral do Município prestar de forma exclusiva consultoria e assessoramento jurídico à Administração Direta, incluída a assistência ao 
Chefe do Poder Executivo nos assuntos relativos às entidades da Administração Indireta.
§1º  A atribuição legal do órgão de assessoramento jurídico esgota-se em orientar os ordenadores de despesas dos órgãos da Administração Direta sob o exclusivo 
prisma da legalidade, nos processos relacionados à licitação, assinatura de contratos, convênios, termos e parcerias, exarando peça opinativa que dará ao solicitante 
plena ciência das recomendações e observações lançadas pela Procuradoria-Geral do Município.
§2º  Compete exclusivamente à Procuradoria-Geral do Município a emissão de pareceres jurídicos no âmbito da Administração Direta.
Art. 2º  A manifestação jurídica emanada da Procuradoria-Geral do Município poderá consistir em:
I - parecer positivo, quando conclui pelo prosseguimento do certame;
II - parecer com ressalvas, quando observado que há vício (s) sanável (is) no procedimento que deve(m) ser corrigido(s) ou justifi cado(s) pelo ordenador de despesas, 
autorizando o prosseguimento do certame; 
III - parecer negativo, quando conclui pela não prosseguimento do certame.
Parágrafo único. A função da Procuradoria-Geral do Município, nos casos dos incisos II e III deste artigo se restringe a apontar possíveis riscos do ponto de vista jurídico 
e recomendar providências para salvaguardar a autoridade assessorada, a quem compete avaliar a real dimensão do risco e a necessidade de se adotar ou não a pre-
caução recomendada.
Art. 3º  Nos casos em que forem exarados os pareceres jurídicos de que tratam os incisos II e III do art. 2º deste Decreto, deverá o ordenador de despesas sanar os 
aspectos ressalvados e/ou, mediante ato formal, juntado no processo, justifi car a preservação desses aspectos ou sua exclusão.
§1º  O prosseguimento do processo administrativo, sem a correção dos apontamentos feitos pela Procuradoria-Geral do Município é de responsabilidade exclusiva do 
ordenador de despesas.
§2º  Nos casos em que o ordenador de despesas adotar o posicionamento do parecer com ressalvas deverá, de forma expressa, atestar que as providências foram toma-
das, conforme modelo do Anexo I deste Decreto.
§3º  Nos casos em que o ordenador de despesas refutar os impedimentos legais levantados pela Procuradoria-Geral do Município deverá, antes do prosseguimento do 
processo, justifi car as razões que o levam a não acatar o posicionamento do parecer jurídico, conforme o modelo do Anexo II deste Decreto.
§4º  As discordâncias da autoridade assessorada com o parecer jurídico emanado no processo administrativo devem ser manifestadas de forma expressa e fundamen-
tada, com a indicação dos motivos de sua posição contrária, a fi m de apuração de eventual responsabilidade em caso de irregularidade e/ou ilegalidade.
Art. 4º  O preenchimento dos Anexos I e II deste Decreto pelo ordenador de despesas é obrigatório.
§1º  Caso constatada, de ofício ou a requerimento, a ausência da justifi cativa do ordenador de despesas para o prosseguimento do processo, a autoridade que tomar 
ciência da irregularidade  deverá solicitar, a qualquer tempo, que o respectivo gestor preencha o atestado aplicável ao caso concreto, conforme modelos acostados nos 
Anexos deste Decreto.
§2º  A falta do preenchimento dos atestados constantes dos modelos dos Anexos I e II poderá ocasionar a apuração de eventual responsabilidade pela Controladoria-
Geral do Município.
§3º  A autoridade ordenadora de despesas está sujeita às regras gerais acerca de responsabilidade civil, penal e administrativa, caso se omita em apresentar os atesta-
dos anexos.
 Art. 5º  É dever da autoridade verifi car se os atos produzidos por aqueles que se encontram sob sua hierarquia estão em conformidade com a ordem jurídica.
 Art. 6º  Estão dispensados de reanálise individualizada da Procuradoria-Geral do Município os procedimentos em que já houve manifestação expressa do órgão con-
sultivo, devendo àquele que tenha a atribuição de realizar o ato atestar, de forma expressa, que no caso concreto as recomendações restaram atendidas ou refutadas, 
conforme determinado no artigo 3º deste Decreto.
Art. 7º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 07 de novembro de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

MARIUS FERNANDO CUNHA DE CARVALHO
Procurador-Geral do Município

ANEXO I
ATESTADO DE CONFORMIDADE DO PROCESSO COM A MANIFESTAÇÃO JURÍDICA

Processo: ____________________________________________________________________________
Referência/objeto: ____________________________________________________________________

Atesto que foram seguidas às recomendações jurídicas dispostas no Parecer nº ___________________, cujas ressalvas foram supridas no caso concreto. Fica, assim, 
dispensada a remessa dos autos para reexame pela Procuradoria-Geral do Municipal, conforme autorizado pelo Decreto nº ________, de 2018. Contagem, aos _____ de 
________________ de 20_____.
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_______________________________________________________________________
Nome:
Cargo:
Matrícula:

ANEXO II
ATESTADO DE REFUTAÇÃO DOS IMPEDIMENTOS LEGAIS LEVANTADOS PELA PROCURADORIA MUNICIPAL EM SUA MANIFESTAÇÃO JURÍDICA

Processo: _____________________________________________________________________________
Referência/objeto: _____________________________________________________________________

Atesto que tenho posicionamento contrário ao parecer consultivo nº ____________________________, exarado no processo administrativo/licitatório de nº _____________
_____________________, que foi:
(_) Negativo, concluindo pelo não prosseguimento do certame;
(_) com Ressalvas, concluindo pelo prosseguimento do certame, desde que cumpridas as recomendações jurídicas emanadas pela Procuradoria-Geral do Município, com 
a devida justifi cativa do ordenador de despesas constante nos autos.
Informo que os impedimentos legais levantados pela Procuradoria-Geral do Município foram refutados pelos seguintes motivos:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________, pelo que:
1) as recomendações jurídicas não serão atendidas no caso concreto; e
2) determino o prosseguimento do certame.
Declaro que estou ciente de estar sujeito às regras gerais acerca de responsabilidade civil, penal e administrativa em caso de eventuais irregularidades e/ou ilegalidades 
por atos por mim praticados. Fica, assim, dispensada a remessa dos autos para reexame pela Procuradoria-Geral do Município, conforme autorizado pelo Decreto nº 
__________, de 2018. 
Contagem, aos _____ de _________ de 20_____.

_______________________________________________________________________
Nome:
Cargo:
Matrícula:

DECRETO Nº 731, DE 07 DE NOVEMBRO 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$)

1.04.1.03.122.0001.2012.33903600.0100 2.295,22

1.08.1.04.126.0047.1026.44903900.0100 4.000,00

1.12.1.12.365.0029.2080.33504100.2119 423.695,28

1.13.1.10.302.0041.2195.44905200.2149 199.017,29

1.13.1.10.301.0040.2190.33909100.2151 32.941,80

1.13.1.10.302.0041.2195.33903700.2149 500.000,00

1.13.1.10.302.0041.2195.33909100.2149 27.320,99

1.13.1.10.122.0043.1033.33903900.0102 30.000,00
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TOTAL 1.219.270,58

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$)

 1.08.1.04.126.0047.1026.33903500.0100                     1.000,00 

 1.08.1.04.126.0047.1026.33903600.0100                     1.000,00 

 1.08.1.04.126.0047.1026.33903900.0100                     1.000,00 

 1.08.1.04.126.0047.1026.44905200.0100                     1.000,00 

 1.11.1.15.122.0001.2033.33901400.0100                        673,40 

 1.11.1.15.122.0001.2033.44905200.0100                     1.291,60 

 1.13.1.10.302.0041.2195.33903900.2149                 699.017,29 

 1.12.1.12.361.0001.2105.31901100.2118                 423.695,28 

 1.13.1.10.122.0043.1033.33903000.0102                   15.000,00 

 1.13.1.10.122.0043.1033.33903500.0102                     5.000,00 

1.13.1.10.122.0043.1033.44905200.0102                   10.000,00 

1.13.1.10.301.0040.2190.33903000.2151                   32.941,80 

1.13.1.10.302.0041.2195.33903000.2149                   27.320,99 

1.11.1.15.122.0001.2034.33903700.0100 330,22

TOTAL 1.219.270,58

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, conforme parágrafo 1º e 
seus incisos.

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

Palácio do Registro, em Contagem, aos 07 de novembro de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECRETO Nº 732, DE 07 DE NOVEMBRO 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:
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Art. 1º  Fica aberto o crédito adicional suplementar às seguintes dotações orçamentárias:

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

1.04.1.03.122.0001.2012.33903600.0100 1.760,72

1.06.1.04.131.0066.2013.33903900.0100 3.556,95

1.08.1.04.126.0047.1026.44903900.0100 341.000,00

1.08.1.04.129.0047.2164.33903900.0100 100.000,00

1.12.1.12.365.0030.2084.44905100.0101 21.108,27

1.17.1.06.122.0001.2022.33903000.0100 50.000,00

1.21.2.18.541.0018.2056.33504300.0100 55.000,00

1.21.1.18.541.0065.2066.33903900.0100 97.000,00

1.09.1.04.122.0001.2076.33901400.0100 7.000,00

TOTAL 676.425,94

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

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

1.09.1.04.126.0060.2072.33903900.0100 7.000,00

1.11.1.15.452.0031.1003.33903900.0100 1.760,72

1.12.1.12.361.0029.2081.33504100.0101 21.108,27

1.21.1.18.122.0001.2060.33903600.0100 77.000,00

1.23.1.28.843.0036.0008.32902100.0100 254.621,71

1.23.1.28.843.0036.0008.46907100.0100 161.378,29

1.20.1.27.812.0075.1016.33504100.0100 3.556,95

1.20.1.13.392.0014.2159.33504100.0100 50.000,00

1.21.1.18.541.0064.1008.44905100.0100 20.000,00

1.21.2.18.542.0023.2057.33903000.0100 20.000,00

1.21.2.18.542.0023.2057.33903200.0100 9.000,00

1.21.2.18.542.0023.2057.33903900.0100 26.000,00

1.23.1.28.843.0036.0008.46907300.0100 25.000,00

TOTAL 676.425,94

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

Palácio do Registro, em Contagem, aos 07 de novembro de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão



"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, 7 de novembro de 2018 Página 10 de 30 Diário Oficial de Contagem - Edição 4460

DECRETO Nº 733, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2018 

Declara de utilidade pública faixa de terreno, para fi ns de constituição de servidão e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 92, XIII da Lei Orgânica do Município; 

DECRETA:

Art.1º Fica declarada de utilidade pública, com base no art. 5°, alínea “i”, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, para fi ns de constituição de servidão 
amigável ou judicial, faixa de terreno com área de 609,00m² (seiscentos e nove metros quadrados) , inserida na Gleba situada no Lugar denominado Fazenda do Soares, 
matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Contagem sob o nº 63.534, neste Município, com a seguinte descrição: Inicia-se a descrição do eixo da faixa no 
vértice V4 de coordenadas E 600.367,693m e N 7.804.588,063m, deste segue com azimute de 39º38’40Đ e distância de 8,93m (oito metros e noventa e três centímet-
ros) até o V5 de coordenadas E 600.373,389m e N 7.804.594,936m, deste segue com azimute de 49º45’57Đ e distância de 71,77m (setenta e um metros e setenta e 
sete centímetros) até o V6 de coordenadas E 600.428,179m e N 7.804.641,294m, deste segue com azimute de 30º28’38Đ e distância de 38,78m (trinta e oito metros 
e setenta e oito centímetros) até o V7 de coordenadas E 600.447,847m 7.804.674,714m, deste segue com azimute de  30º28’38Đ e distância de 23,32m (vinte e três 
metros e trinta e dois centímetros) até o V8 de coordenadas E 600.459,675m e N 7.804.694,812m, deste com azimute de 39º07’59Đ e distância de 60,09m (sessenta 
metros e nove centímetros) segue até o V9 de coordenadas E 600.497,600m e N 7.804.741,423m, deste com azimute de 67º53’09Đ e distância de 1,28m (um metro 
e vinte e oito centímetros) segue até o V10 de coordenadas 600.498,783m N 7.804.741,904m, ponto fi nal da descrição do eixo da faixa com largura de 3,00m (três 
metros), sendo 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) para cada lado. 
Art. 2º A faixa de terreno descrita no artigo anterior, destina-se a servidão de passagem em favor da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, para expansão do 
sistema de abastecimento de água e sistema de esgotamento sanitário do loteamento Conquista Veredas, neste Município. 
Art. 3º As despesas decorrentes da presente servidão correrão única e exclusivamente por conta da empresa Anapu Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 07 de novembro de 2018. 

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

IVAYR NUNES SOALHEIRO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

DECRETO Nº 734, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2018

Declara de utilidade pública a área de terreno que menciona e dá outras providências.

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

DECRETA:

Art.1º Fica declarada de utilidade pública, com base no art. 5°, alínea “i”, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, área de terreno medindo 55.000,00 m² 
(cinquenta e cinco mil metros quadrados), neste Município, a ser decotada de terreno situado no lugar denominado Barro Preto, Campo das Perobas e parte do Campo 
de Maria Dima, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Contagem sob o nº 6429, com a seguinte descrição: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 
P-1, de coordenadas N 7.799.388,5095 m. e E 598.287,0766 m., situado na interseção de divisa da Rodovia Municipal Vereador Joaquim Costa com a área 2 da Pre-
feitura Municipal de Contagem, deste, segue confrontando com a área 2 da Prefeitura Municipal de Contagem, deste, segue com azimute de 129°39’57” e distância 
de 42,12 m (quarenta e dois metros e doze centímetros)., até o vértice P-102, de coordenadas N 7.799.361,6215 m. e E 598.319,5028 m.; deste, segue confrontando 
com a Área 01 – Remanescente, fazendo um arco de circunferência de raio igual a 163,00m (cento e sessenta e três metros) e desenvolvimento de 27,59m (vinte e sete 
metros e cinquenta e nove centímetros), até o vértice P-103, de coordenadas N 7.799.336,2600 m. e E 598.308,7318 m.; deste, segue com azimute de 207°51’42” e 
distância de 17,14 m (dezessete metros e quatorze centímetros)., até o vértice P-104, de coordenadas N 7.799.321,1037 m. e E 598.300,7199 m.; deste, segue fazendo 
um arco de circunferência de raio igual a 92,66 metros e desenvolvimento de 109,89m (cento e nove metros e oitenta e nove centímetros), até o vértice P-105, de 
coordenadas N 7.799.218,0037 m. e E 598.310,4706 m.; deste, segue com azimute de 142°31’16” e distância de 49,56 m (quarenta e nove metros e cinquenta e seis 
centímetros), até o vértice P-106, de coordenadas N 7.799.178,6753 m. e E 598.340,6252 m.; deste, segue fazendo um arco de circunferência de raio igual a 319,53m 
(trezentos e dezenove metros e cinquenta e três centímetros) e desenvolvimento de 225,35m (duzentos e vinte e cinco metros e trinta e cinco centímetros), até o vértice 
P-107, de coordenadas N 7.798.967,9237 m. e E 598.404,1652 m.; deste, segue com azimute de 182°55’45” e distância de 512,52 m (quinhentos e doze metros e 
cinquenta e dois centímetros_., até o vértice P-108, de coordenadas N 7.798.456,0766 m. e E 598.379,9737 m.; deste, segue fazendo um arco de circunferência de raio 
igual a 480,47m (quatrocentos e oitenta metros e quarenta e sete centímetros) e desenvolvimento de 271,50m (duzentos e setenta e um metros e cinquenta centí-
metros), até o vértice P-109, de coordenadas N 7.798.195,3119 m. e E 598.441,4188 m.; deste, virando à direita, segue confrontando com a Prefeitura Municipal de 
Contagem – Aterro Sanitário, com azimute de 257°44’11” e distância de 3,06 m (três metros e seis centímetros)., até o vértice P-46, de coordenadas N 7.798.194,6611 
m. e E 598.438,4248 m.; deste, segue com azimute de 254°41’57” e distância de 32,49 m. (trinta e dois metros e quarenta e nove centímetros), até o vértice P-47, de 
coordenadas N 7.798.186,0880 m. e E 598.407,0888 m.; deste, segue com azimute de 249°24’43” e distância de 3,30 m (três metros e trinta centímetros)., até o vér-
tice P-114, de coordenadas N 7.798.184,9263 m. e E 598.403,9961 m.; deste, virando à direita, segue confrontando com a Área 02 – Remanescente, fazendo um arco 
de circunferência de raio igual a 518,25m (quinhentos e dezoito metros e vinte e cinco centímetros) e desenvolvimento de 283,50 m (duzentos e oitenta e três metros e 
cinquenta centímetros), até o vértice P-115, de coordenadas N 7.798.458,0077 m. e E 598.342,2445 m.; deste, segue com azimute de 2°55’45” e distância de 512,52 m 
(quinhentos e doze metros e cinquenta e dois centímetros)., até o vértice P-116, de coordenadas N 7.798.969,8548 m. e E 598.368,4360 m.; deste, segue fazendo um 
arco de circunferência de raio igual a 281,75m (duzentos e oitenta e um metros e setenta e cinco centímetros) e desenvolvimento de 179,95m (cento e setenta e nove 
metros e  noventa e cinco centímetros), até o vértice P-117, de coordenadas N 7.799.140,4335 m. e E 598.321,5553 m.; deste segue fazendo um arco de circunferência 
de raio igual a 281,75m (duzentos e oitenta e um metros e setenta e cinco centímetros) e desenvolvimento de 18,76, (dezoito metros e setenta e seis centímetros) met-
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ros, até o vértice P-118, de coordenadas N 7.799.155,6890 m. e E 598.310,6449 m.; deste, segue com azimute de 322°31’16” e distância de 52,07 m (cinquenta e dois 
metros e sete centímetros)., até o vértice P-119, de coordenadas N 7.799.197,0121 m. e E 598.278,9609 m.; deste, segue fazendo um arco de circunferência de raio 
igual a 100,00m (cem metros) e desenvolvimento de 79,78 (setenta e nove metros e setenta e oito centímetros), até vértice P-120 de coordenadas N 7.799.235,4595 e 
E 598.211,4637, deste segue fazendo um arco de circunferência de raio igual a 100,00m (cem metros) e desenvolvimento de 87,67m (oitenta e sete metros e sessenta 
e sete centímetros), até o vértice P-121, de coordenadas N 7.799.208,8004 m. e E 598.130,8706 m.; deste, segue com azimute de 226°34’53” e distância de 141,60m 
(cento e quarenta e um metros e sessenta centímetros)., até o vértice P-122, de coordenadas N 7.799.111,4755 m. e E 598.028,0197 m.; deste, segue com azimute de 
217°24’31” e distância de 34,63 m (trinta e quatro metros e sessenta e três centímetros)., até o vértice P-96A, de coordenadas N 7.799.083,9689 m. e E 598.006,9827 
m.; deste, segue confrontando com a Rodovia Municipal Vereador Joaquim Costa, com azimute de 26°24’15” e distância de 0,78 m ., até o vértice P-97, coordenadas 
N 7.799.084,6695 m. e E 598.007,3296 m.; deste, segue com azimute de 32°03’32” e distância de 30,43 m. (trinta metros e quarenta e três centímetros), até o vértice 
P-98, de coordenadas N 7.799.110,4625 m. e E 598.023,4836 m.; deste, segue com azimute de 36°14’52” e distância de 21,51 m. (vinte e um metros e cinquenta 
e um centímetros), até o vértice P-99, de coordenadas N 7.799.127,8105 m. e E 598.036,2026 m.; deste, segue com azimute de 40°38’16” e distância de 32,90 m. 
(trinta e dois metros e noventa centímetros), até o vértice P-100, de coordenadas N 7.799.152,7765 m. e E 598.057,6296 m.; deste, segue com azimute de 45°46’41” e 
distância de 30,80 m. (trinta metros e oitenta centímetros), até o vértice P-101, de coordenadas N 7.799.174,2565 m. e E 598.079,7011 m.; deste, segue com azimute 
de 46°44’08” e distância de 133,15 m (cento e trinta e três metros e quinze centímetros)., até o vértice P-52, de coordenadas N 7.799.265,5135 m. e E 598.176,6616 
m.; deste, segue com azimute de 46°44’00” e distância de 68,61 m. (sessenta e oito metros e sessenta e um centímetros), até o vértice P-53, de coordenadas N 
7.799.312,5375 m. e E 598.226,6206 m.; deste, segue com azimute de 44°31’49” e distância de 32,68 m (trinta e dois metros e sessenta e oito centímetros)., até o vé-
rtice P-54, de coordenadas N 7.799.335,8365 m. e E 598.249,5406 m.; deste, segue com azimute de 38°56’34” e distância de 27,43 m.(vinte e sete metros e quarenta 
e três centímetros), até o vértice P-55, de coordenadas N 7.799.357,1685 m. e E 598.266,7796 m.; deste, segue com azimute de 34°48’11” e distância de 17,18 m 
(dezessete metros e dezoito centímetros)., até o vértice P-56, de coordenadas N 7.799.371,2745 m. e E 598.276,5846 m.; deste, segue com azimute de 31°19’53” e dis-
tância de 20,18 m. (vinte metros e dezoito centímetros), até o vértice P-1, de coordenadas N 7.799.388,5095 m. e E 598.287,0766 m.; ponto inicial da descrição deste 
perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georeferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central 45° WGr, tendo como o Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção UTM. 
Art.2º  A área de terreno de que trata o art. 1º deste Decreto destina-se à implantação de via arterial que deverá promover a ligação do Bairro Três Barras à Rodovia BR 
040, conforme o anexo 11 da Lei Complementar nº 248, de 11 de janeiro de 2018. 
Art.3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 07 de novembro de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

IVAYR NUNES SOALHEIRO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

Secretaria Municipal 
de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E AQUISIÇÃO
GERÊNCIA DE CONTRATOS E PARCERIAS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 06/11/2018

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 104/2018 PA. 149/2018 ADESÃO 009/2018 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2017/SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ)
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATADA: BH FOODS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE FRANGO – FILÉ DE PEITO E SALSICHA), PARA COMPLEMENTAÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES 
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CONTAGEM
VALOR TOTAL: R$ 737.175,00
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 1121.12.365.0029.2080 – 33903007 – 2144 (R$ 226.848,00) / 1121.12.366.0029.2082 – 33903007 – 2144 (R$ 22.954,80) / 
1121.12.361.0029.2081 – 33903007 (R$ 488.216,10) 
VIGÊNCIA: DE 19/10/2018 ATÉ 19/10/2019
ASSINADO: 19/10/2018

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 105/2018 PA. 151/2018 ADESÃO 011/2018 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 00140/2017, REALIZADO PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG)
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATADA: FRIOLI FRIGORÍFICO OLIVEIRA LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PERECÍVEIS - CARNE BOVINA PALETA MOÍDA E CARNE SUÍNA PERNIL, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES ESCO-
LARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CONTAGEM
VALOR TOTAL: R$ 401.960,40
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 1121.12.361.0029.2081 – 33903007 – 2144 (R$ 261.274,26) / 1121.12.365.0029.2080 – 33903007 – 2144 (R$ 128.629,10) / 
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1121.12.366.0029.2082 – 33903007 - 2144 (R$ 12.057,04) 
VIGÊNCIA: DE 19/10/2018 ATÉ 19/10/2019
ASSINADO: 19/10/2018

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO CONSENSUAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 099/2016 PA. 080/2016 DL. 015/2016, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CON-
TAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A EMPRESA CAMPOS GUIMARÃES IMÓVEIS ALÍPIO LTDA REPRESENTRANTE DO 
SR. LUCAS DE OLIVEIRA ARAÚJO E A SRA. DELMA SIQUEIRA DE ARAÚJO
MOTIVO DA RESCISÃO: INTERESSE PÚBLICO
ASSINADO: 01/11/2018

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 099/2016 PA. 080/2016 DL. 015/2016
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCADOR: LUCAS DE OLIVEIRA ARAÚJO E DELMA SIQUEIRA DE ARAÚJO REPRESENTADOS PELA EMPRESA CAMPOS GUIMARÃES IMÓVEIS ALÍPIO LTDA
OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO SITUADO NA RUA QUINTINO BOCAIUVA, N° 1.036 NO BAIRRO PEDRA AZUL, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM EM MINAS GERAIS, 
CEP: 320.830-480; POR 31 (TRINTA E UM MESES), PARA ABRIGAR O CONSELHO TUTELAR NACIONAL.
VALOR MENSAL: R$ 2.049,31
VALOR GLOBAL: R$ 63.528,61
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1101.08.122.0001.2052 – 33903614 - 0100
VIGÊNCIA: DE 01/11/2018 ATÉ 01/06/2021
ASSINADO: 31/10/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
AVISO DE LICITAÇAÕ 
Chamada Pública nº 003 e 005/2018 

A Prefeitura do Município de Contagem torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação nas seguintes modalidades: 

Chamada Pública nº 003/2018 – PA 136/2018, aquisição exclusiva de gêneros alimentícios LEITE EM PÓ por meio de chamada pública com a contratação de cooperati-
vas de agricultores e/ou associações e empreendedores rurais para o fornecimento de gêneros alimentícios de agroindústria, para os alunos da rede pública municipal 
de ensino, com entrega dos envelopes de documentação e propostas até às 08:30 (oito horas e trinta minutos) do dia 12 (doze) de dezembro 2018 e com a abertura 
marcada para as 09:00 (nove horas) do dia 12 (doze) de dezembro 2018.

Chamada Pública nº 005/2018 – PA 140/2018, contratação de cooperativas de agricultores e/ou associações e empreendimentos rurais para o fornecimento de gêneros 
alimentícios da agroindústria (POLPA DE FRUTAS), para os alunos da rede pública municipal de ensino, com entrega dos envelopes de documentação e propostas até às 
13:30 (treze horas e trinta minutos) do dia 12 (doze) de dezembro 2018 e com a abertura marcada para as 14:00 (quatorze) do dia 12 (doze) de dezembro 2018.

Os interessados poderão ler e obter o texto integral do Edital, que estarão disponíveis a partir do dia 08 (oito) de novembro de 2018, na Sala da Comissão Permanente 
de Licitações, situada Praça Presidente Tancredo neves nº 200, Bairro Camilo Alves – Contagem/MG, tel.: (0**31) 3352-5138, de segunda à sexta-feira, no horário de 
08h00min às 12h00min e de 13h00min às 17h00min, mediante apresentação de um DVD virgem à Comissão Permanente de Licitações no endereço acima e, ainda, 
OBRIGATORIAMENTE, informar, por meio de carta, os seguintes dados: razão social ou denominação completa da empresa, CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax e 
nome da pessoa para contato ou através do site www.contagem.mg.gov.br/licitacoes. 

Márcia Mendes Siqueira
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Secretaria Municipal 
de Comunicação 

PORTARIA Nº005, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2018,

                                                  Designa servidor para responder interinamente pelos 
                                                  atos de  natureza  administrativa  e  de ordenação de 
                                                  Despesas da Secretaria Municipal de Comunicação e
                                                  Transparência, durante a ausência do secretário.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA, no uso de suas atribuições legais e considerando que estará ausente da Secretaria no período de 08 
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de novembro a 19 de novembro do corrente ano.

RESOLVE:

Art.1º - Fica delegada competência ao servidor Ernesto Aureliano Leal Carvalhais  Braga, vedada a subdelegação, para os seguintes atos:

I – Ordenação de despesas, nos limites dos créditos orçamentários respectivos, observada a competência da Câmara de Coordenação Orçamentária e Administração 
Financeira – CCOAF e condicionada a sua prévia e expressa autorização;

II – Assinatura de contratos, convênios e outros ajustes e seus adiantamentos, que tenha como parte a Secretaria Municipal de Comunicação e Transparência;

III – Assinatura de todos os procedimentos referentes aos processos licitatórios, inclusive os processos de dispensa de licitação e de inexigibilidade;

§1º A ordenação de despesas de que trata o inciso I, deste artigo, engloba os estagiários de empenho e liquidação, com emissão das Notas de Empenho – NE e da Nota 
de Autorização de Pagamento – NAP, respectivamente.

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

Contagem, 07 de novembro de 2018.

Guilherme Ítalo Costa Queiroz
Secretário Municipal de Comunicação e Transparência

Secretaria Municipal 
de Educação

EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 030/2018  -  CAIXA ESCOLAR SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR 
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DE FORMA A CONTRIBUIR SUPLETIVAMENTE PARA MELHORIA 
DA ESTRUTURA FÍSICA E DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA UMEI SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS. 
VALOR: R$16.121,16, EM UMA PARCELA DE CUSTEIO E UMA DE CAPITAL. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1.12.1.12.365.0029.2080 –  NATUREZA – 33504100 E 44504100 - FONTE  0101 - ASSINADO:   30/10/2018 - VIGÊNCIA: 31/12/2018

Secretaria Municipal 
de Fazenda

JUNTA DE JULGAMENTO FISCAL - 1ª INSTÂNCIA

A Junta de Julgamento Fiscal - 1ª Instância, faz publicar as decisões abaixo indicadas :

Nº / Processo Data / Processo Assunto Nome/Razão Social Decisão Nº / Decisão

16847/2015-02A 18/11/2015 RECURSO- DRI CELIO JOSE COELHO IMPROCEDENTE 34.605

2018101708312802 02/10/2018 NÃO INCIDÊNCIA ITBI COMUNIDADE BATISTA AGAPE PROCEDENTE 34.606

02889/2017-02A 15/02/2017 ISENÇÃO DE IPTU COMUNIDADE GRAÇA E PAZ IGREJA EVANGÉLICA PROCEDENTE 34.607

00219/2016-07A 26/08/2016 TNF COOPERCON-COOP. DE TRAB. MED. E ATIV. AFINS DO EST. DE  M G PROC. PARCIAL 34.608

18536/2016-02A 21/12/2016 AINF EDUCACIONAL VATICANO LTDA- EPP PROCEDENTE 34.609

04983/2017-02A 17/03/2017 AINF EDUCACIONAL VATICANO LTDA- EPP PROCEDENTE 34.610

2018100209432833 02/10/2018 NÃO INCIDÊNCIA ITBI ENG APOIO ADMINISTRATIVO LTDA SUSPENSÃO 34.611

2018100209403632 02/10/2018 NÃO INCIDÊNCIA  ITBI ENG APOIO ADMINISTRATIVO LTDA SUSPENSÃO 34.612

2018070611252702 06/07/2018 NÃO INCIDÊNCIA  ITBI IGREJA BATISTA ANEL DE SELAR IMUNIDADE 34.613

2018092015582120 20/09/2018 NÃO INCIDÊNCIA ITBI IGREJA BATISTA EMBAIXADORES DESTA GERAÇÃO IMUNIDADE 34.614

04836/2018-02A 16/03/2018 ISENÇÃO DE IPTU JOSÉ AFONSO DO CARMO PROCEDENTE 34.615

28980/2017-02A 06/10/2017 AINF LAVA LUVAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME IMPROCEDENTE 34.616
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23154/2018-02A 24/08/2018 ISENÇÃO DE IPTU LOURENÇO FERNANDO QUINTÃO PROCEDENTE 34.617

13260/2018-02A 26/04/2018 ISENÇÃO DE IPTU PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM PROCEDENTE 34.618

13177/2015-02A 27/08/2015 CANC. TAXAS SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA PROCEDENTE 34.619

Ficam os Contribuintes cientifi cados do prazo de 30 (trinta) dias para interposição de Recurso Voluntário conforme parágrafo único do artigo 282 do CTMC

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e
Desenvolvimento 
Sustentável

ATA DA 230ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAC – 2018
No dia 05 de novembro de 2018 no Auditório da Prefeitura Municipal de Contagem, Praça Tancredo Neves, Nº 200, Bairro Camilo Alves, Contagem, Minas Gerais, às 
09:00 horas, realizou-se a 230ª Reunião Ordinária do COMAC de 2018. Compareceram à reunião José Roberto Garbazza; Marcos Antônio Botelho Niemann; Fábio Silva 
Azevedo (assessor jurídico); os conselheiros: Dale Dangele Sette Fernandes Fialho, representante do Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais (CIEMG); Ubiratam 
Nogueira, representante das Associações Civis representativas dos moradores do Município de Contagem; Hainan Silva Campos Ferreira, representante da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico; Cristina Maria de Oliveira, representante dos Sindicatos de trabalhadores de categorias profi ssionais não liberais, com base 
territorial no Município de Contagem. Funcionários da SEMAD: Leonardo Ziviani; Luciana P. Martins; Lisihe Bárbara Cunha Resende; Leonardo Ricardo Torres Lopes e 
Marise de Cássia Gonçalves (Secretária do COMAC). Por falta de quórum sufi ciente para sua instalação a Reunião foi cancelada e remarcada para o dia 13/11/2018.

O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Wagner Donato Rodrigues, torna público e faz saber que foram concedidas as seguintes Licenças Ambien-
tais:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº122/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
NUTRIMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: Nº 10.975.956/0001-62, localizado na Rua Sete, Nº 83, Bairro São Sebastião, Contagem, Minas Gerais, 
por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de moagem e 
fabricação de produtos de origem vegetal não especifi cados anteriormente; envasamento e empacotamento sob contrato; comércio atacadista de cereais e leguminosas 
benefi ciados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com 
atividade de fracionamento e acondicionamento associada; comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo; comércio varejista de 
mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios-supermercados; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andai-
mes; comércio atacadista de embalagens; fabricação de alimentos para animais, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 
10.69-4-00; 82.92-0-00; 46.32-0-03; 46.39-7-02; 46.83-4-00; 47.11-3-02; 77.32-2-01; 46.86-9-02; 10.66-0-00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 
03686/2018-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 27/08/2028. 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 110/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
LEANDRO MARTINS CAMPOS 05533396640, CNPJ: Nº 26.496.599/0001-90, localizado na rua Janaúba, Nº 281, Bairro Fonte Grande, Contagem, Minas Gerais, por meio 
do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista de gás 
liquefeito de petróleo (GLP); comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 
2010 sob o código nº 47.84-9-00; 45.30-7-04; respectivamente conforme Processo Administrativo Nº 14365/2017-03A em conformidade com as normas ambientais 
vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 20/08/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 121/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
KS EVENTOS E SHOW, CNPJ: Nº 09.613.031/0001-92, localizado na Rua Paraju, Nº 118, Bairro Sapucaias III Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de sonorização e de iluminação; serviços de organi-
zação de feiras, congressos, exposições e festas; aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; aluguel de móveis, utensílios e 
aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; promoção de vendas; artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especifi cadas anterior-
mente  enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 90.01-9-06; 82.30-0-01; 77.39-0-03; 77.29-2-02; 73.19-0-02; 90.01-9-99 
respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 03771/2018-03A ,em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com 
vencimento em 27/08/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
Nº 112/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
MEGA GÁS LTDA, CNPJ: Nº 25.157.133/0001-05, localizado na rua Bicas, Nº 95, Bairro Xangrilá, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio 
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Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP); Co-
mércio varejista de bebidas, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 47.84-9-00; 47.23-7-00; respectivamente, conforme 
Processo Administrativo Nº 05020/2018-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 20/08/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 117/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
R XIMENES COMÉRCIO DE PALETE LTDA-EPP, CNPJ: Nº 06.208.467/0002-99, localizado na Rodovia BR 040, Nº 2295, KM 549, Bairro João Gomes, Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio 
varejista de madeira e artefatos; reparação de artigos do mobiliário enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 47.44-0-02; 
95.29-1-05 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 21073/2017-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 
anos, com vencimento em 23/08/2028. 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº162/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
CEREFORT COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, CNPJ: Nº 07.469.517/0001-73, localizado na Rodovia BR-040, KM 688-Pavilhão: 7; lojas 9, 23 e 24, s/n , bairro Kennedy, Conta-
gem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) 
de comércio atacadista de alimentos para animais; comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especifi cados 
anteriormente; comércio varejista de outros produtos não especifi cados anteriormente, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os 
códigos nº 46.23-1-09/00;47.29-6-99/00; 47.89-0-99/00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 08483/2018-A em conformidade com as normas am-
bientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 12/09/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 157/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
CLÍNICA MAIS MÉDICOS LTDA, CNPJ: Nº 29.788.616/0001-50, localizado na Rua Monsenhor Bicalho, Nº 1129, Bairro Eldorado, Contagem, Minas Gerais, por meio do 
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de atividade médica ambulatorial 
restrita a consultas; gestão de ativos intangíveis não-fi nanceiros; atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos; atividade 
médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares; serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografi a; 
serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 
sob os códigos nº 86.30-5-03/00; 77.40-3-00/00; 86.30-5-01/00; 86.30-5-02/00; 86.40-2-05/00; 86.40-2-07/00 respectivamente, conforme Processo Administrativo 
Nº03451/2018-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 11/09/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 103/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimen-
to MARIA ALVES DA SILVA CONSTRUÇÕES - ME, CNPJ: Nº 21.605.149/0001-74, localizado na rua dos Jatobás, Nº 16 loja, Bairro Vila Ipê Amarelo, Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio 
varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista de ferragens e 
ferramentas, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº4744-0/03.00; 4742-3/00.00; 4744-0/99.00; 4744-0/01.00; respecti-
vamente, conforme Processo Administrativo Nº 15222/2017-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com vencimento 
em 19/08/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 088/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
SOMAMIX DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ: Nº 05.381.697/0001-01, localizado na Rod BR 040 KM 688 Pav 07, Nº S/N, Lojas 12,13,14,26,27,28, Bairro Guanabara, Conta-
gem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) 
de Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, enquadradas na Lei Complementar nº 082, 
de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 46.39-7-02.00; respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 06128/2018-03A em conformidade com as normas 
ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 01/08/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 189/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimen-
to COMÉRCIO DE ALIMENTOS SANTA CEIA LTDA, CNPJ: Nº 07.086.869/0001-40, localizado na Rodovia BR 040, KM 688, s/n, pavilhão 8, loja 7,8, 21,22 e 23, bairro 
Kennedy, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer 
a(s) atividade(s) de comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; comércio atacadista de cereais e leguminosas benefi ciados, 
enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 46.33-8-01/00; 46.32-0-01/00 respectivamente, conforme Processo Administrati-
vo Nº 03550/2018-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 26/09/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 175/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
CHECK-UP CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE LTDA, CNPJ: Nº 65.206.542/0002-41, localizado na rua Jequitibás, Nº 463, bairro Cidade Jardim Eldorado, Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de atividades 
de fi sioterapia; atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos; atividade médica ambulatorial com recursos para realização de 
exames complementares; atividade médica ambulatorial restrita a consultas; atividade odontológica; atividades de atenção ambulatorial não especifi cadas anterior-
mente; serviços de diagnósticos por imagem com uso de radiação ionozante, exceto tomografi a; serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, 
exceto tomografi a; serviços de diagnóstico por registro gráfi co-ECG, EEG e outros exames análogos; atividades de enfermagem; atividades de profi ssionais da nutrição; 
atividades de psicologia e psicanálise; atividades de terapia ocupacional; atividades de fonoaudiologia; atividades de profi ssionais da área de saúde não especifi cadas 
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anteriormente enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 86.50-0-04/00; 86.30-5-01/00; 86.30-5-02/00; 86.30-5-03/00; 
86.30-5-04/00; 86.30-5-99/00; 86.40-2-05/00; 86.40-2-08/00; 86.50-0-01/00; 86.50-0-02/00; 86.50-0-03/00; 86.50-0-05/00; 86.50-0-06/00; 86.50-0-99/00 respectiva-
mente, conforme Processo Administrativo Nº 05147/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com vencimento 
em 19/09/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 105/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
COMERCIAL D’PRATA LTDA, CNPJ: Nº 02.663.293/0001-12, localizado na Rod BR 040 KM 688, Pav F, S/N,P.F Boxes 15,16,37 e 39, Bairro Guanabara, Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de Comércio 
atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 
46.33-8-01; respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 09276/2018-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 
anos, com vencimento em 20/08/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 155/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
LEGUMES ÁGUA BRANCA LTDA, CNPJ: Nº 03.236.448/0001-05, localizado na Rodovia BR 040, KM 688,Pavilhão F, s/n, Loja 06 e 07, Bairro Guanabara , Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio 
atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 
46.33-8-01/00, conforme Processo Administrativo Nº07430/2018-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com venci-
mento em 11/09/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
180/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
DESNATEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI; CNPJ: Nº 10.278.409/0001-28, localizado na rua Minerva, Nº 167, bairro Vila São Paulo, Contagem, Minas Gerais, por meio 
do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de serviços de usinagem, 
tornearia e solda; manutenção e reparação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta; manutenção e reparação de outras máquinas e 
equipamentos para usos industriais não especifi cados anteriormente; comércio varejista de ferragens e ferramentas, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 
de janeiro de 2010 sob os códigos nº 25.39-0-01/00; 33.14-7-18/00; 33.14-7-99/00; 47.44-0-01/00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 06374/2018-
03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 23/09/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 183/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
ELIANE MARIA DE SOUZA LOPES, CNPJ: Nº CNPJ: 17.148.489/0001-46, localizado na Rua Buganville, Nº 1409, Bairro Eldorado, Contagem, Minas Gerais, por meio do 
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de serviços de manutenção e 
reparação mecânica de veículos automotores; comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;  serviços de manutenção e reparação elétrica 
de veículos automotores, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 45.20-0-01/00; 45.30-7-03/00; 45.20-0-03/00 respecti-
vamente, conforme Processo Administrativo Nº 08869/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com vencimento 
em 24/09/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº167/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
Angela Maria Oliveira -ME, CNPJ: Nº 06.912.272/0001-44, localizado na Rua Barão do Rio Branco, Nº 613-A, Bairro Nacional – 1ª Seção , Contagem, Minas Gerais, por 
meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista de 
gás liquefeito de petróleo ( GLP), enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 47.84-9-00/00, conforme Processo Administra-
tivo Nº 9762/01-17; FCE: 19934/2016-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 19/09/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 282/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
MIAMI COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS LTDA, CNPJ: Nº 01.756.822/0001-60, localizado na Rod. BR-040, Km 688, Nº 0, pavilhão M, box 05/06, MD-26/27, Ceasa, 
Bairro Kennedy, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para 
exercer a(s) atividade(s) de comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de 
janeiro de 2010 sob o código nº 46.33-8-01.00; respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 09586/2018-03A em conformidade com as normas ambientais 
vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 17/10/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 296/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
FRIGORIFICO PALOMAR EIRELI - ME, CNPJ: Nº 21.843.889/0001-49, localizado na Avenida Tapajós, Nº 521, Bairro Industrial São Luiz, Contagem, Minas Gerais, por meio 
do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista de 
carnes – açougues; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializados em produtos alimentícios não especifi cados anteriormente; Comércio vare-
jista de bebidas; Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 47.22-9-01/00; 
47.29-6-99/00; 47.23-7-00/00; 56.11-2-03/00; respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 16502/2016-03A em conformidade com as normas ambientais 
vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 18/10/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº194/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar 
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N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendi-
mento CIRCUITOS REFRIGERAÇÃO LTDA, CNPJ: Nº 66.190.406/0001-92, localizado na Avenida Durval Alves de Faria, Nº 1903, bairro Tropical, Contagem, Minas Gerais, 
por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de manutenção e 
reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial; comércio varejista de outros produtos não especifi cados anteriormente, 
enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 33.14-7-07/00; 47.89-0-99/00 respectivamente, conforme Processo Administra-
tivo Nº 03238/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 01/10/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 196/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
AG EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ: Nº 11.999.616/0001-34, localizado na Via Expressa de Contagem, Nº 11357, bairro Petrolândia, Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de fabricação 
de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica, enquadrada  na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 
27.31-7-00/00,conforme Processo Administrativo Nº 05104/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com venci-
mento em 01/09/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 163/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
SAUDÁVEL- PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-EPP, CNPJ: Nº 03.447.832/0001-49, localizado na Rua Tambu, Nº 768, bairro Jardim Laguna, Contagem, Minas Gerais, por 
meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de fabricação de produ-
tos de carne, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 10.13-9-01; respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 
22320/2017-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 12/09/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 164/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
MP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: Nº 07.314.914/0001-76, localizado na Rua Marte, Nº 694, andar 3, bairro Jardim Riacho das Pedras, Conta-
gem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) 
de fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob 
o código nº 10.91-1-02-00, conforme Processo Administrativo Nº00463/2018-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, 
com vencimento em 12/09/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 191/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
OZEIAS DE SOUZA NOVAIS, CNPJ: Nº 28.011.665/0001-10, localizado na rua Macaubas, nº 115, bairro Jardim Laguna, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secre-
tário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista de materiais de 
construção em geral; comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; comércio varejista de material elétrico; comércio varejista de ferragens e 
ferramentas; comércio varejista de materiais hidráulicos; comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 
de janeiro de 2010 sob os códigos nº 47.44-0-99/00; 45.30-7-03/00; 47.42-3-00/00; 47.44-0-01/00; 47.44-0-03/00; 47.44-0-04/00 respectivamente, conforme Processo 
Administrativo Nº 04084/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 26/09/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 238/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
ALMAQUINAS MANUTENÇÕES DE LOGÍSTICA LTDA, CNPJ: Nº 04.418.609/0001-36, localizado na avenida Sindicalista Wanderlei Teixeira Fernandes, nº 645, bairro Dis-
trito Industrial Doutor Hélio Pentagn, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental 
simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especifi cados anteriormente, sem operador; 
manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos; manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte 
e elevação de cargas; representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves; representantes comerciais e agentes do 
comércio de mercadorias em geral não especializado; comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especifi cados anteriormente, partes e peças; depósi-
tos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns-gerais e guarda-móveis; cargo e descarga, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob 
os códigos nº 77.39-0-99/00; 33.13-9-02/00; 33.14-7-08/00; 46.14-1-00/00; 46.19-2-00/00; 46.69-9-99/00; 52.11-7-99/00; 52.12-5-00/00 respectivamente, conforme 
Processo Administrativo Nº 02031/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 09/10/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº099/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
OMNICLEAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME, CNPJ: Nº 12.051.288/0001-02 , localizado na Rua Manoel Teixeira Camargos, Nº 13, Bairro Glória , Contagem, 
Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de 
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especifi cados 
anteriormente; Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso 
médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; Or-
ganização logística do transporte de carga; Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específi ca; Outras atividades de publicidade não 
especifi cadas anteriormente; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especifi cados anteriormente, sem operador; Limpeza em prédios 
e em domicílios, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 46.49-4-08; 33.14-7-10; 46.19-2-00; 46.45-1-01; 46.46-0-01; 
46.46-0-02; 52.50-8-04; 70.20-4-00; 73.19-0-99; 77.39-0-99; 81.21-4-00, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 9764/01-17; FCE:18331/2017-03A em 
conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 19/08/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 094/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
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082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A, CNPJ: Nº 06.626.253/1198-09, localizado na rua Simão Antônio, Nº 149, Bairro Cincão, Contagem, Minas Gerais, por meio do 
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio atacadista de medi-
camentos e drogas de uso humano; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, enquadradas 
na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 46.44-3-01.00;46.46-0-01.00; 46.46-0.02.00; respectivamente, conforme Processo Administra-
tivo Nº 10783/2018 em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 16/08/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 127/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
JARAGUA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES PARA ANIMAIS EIRELI, CNPJ: Nº 29.975.742/0001-14, localizado na Avenida Professor Rubens Costa Romanelli, Nº 340, 
Bairro Kennedy, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para 
exercer a(s) atividade(s) de fabricação de alimentos para animais; moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especifi cados anteriormente; comércio 
atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; comércio atacadista de alimentos para animais; comércio 
atacadista de matérias-primas agrícolas não especifi cadas anteriormente; comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação; 
comércio varejista de outros produtos não especifi cados anteriormente; envasamento e empacotamento sob contrato, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 
11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº10.66-0-00; 10.69-4-00; 46.23-1-08; 46.23-1-09; 46.23-1-99; 47.89-0-04; 47.89-0-99; 82.92-0-00;  respectivamente, conforme 
Processo Administrativo Nº1375/01-2018, FCE: 04732/2018-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com vencimento 
em 02/09/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº128/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
DISTRIBUIDORA QUE BOM LTDA-ME, CNPJ: Nº 12.662.031/0001-97, localizado na Rua Águas Formosas, Nº867,LETRA A, Bairro Pedra Azul, Contagem, Minas Gerais, por 
meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio atacadista 
de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes; comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especifi cados anteriormente, en-
quadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 46.37-1-07; 46.37-1-99 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 
11143/2017-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 02/09/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 120/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
BOM SABOR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI-EPP, CNPJ: Nº 29.505.110/0001-97, localizado na Rua Dez , Nº 71, Bairro Kennedy, Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio 
atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares; comércio atacadista de 
chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes; comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profi ssional e de segurança do trabalho; comércio atacadista 
de calçados; comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; comércio atacadista de equipamentos 
elétricos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; comércio atacadista de máquinas; aparelhos e 
equipamentos para uso agropecuário; partes e peças enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 46.91-5-00; 46.37-1-04;  
46.37-1-07; 46.42-7-02; 46.43-5-01; 46.46-0-02; 46.47-8-01; 46.49-4-01; 46.49-4-08; 46.61-3-00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 14665/2018-
03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 27/08/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 223/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
GRANDLUB LTDA, CNPJ: Nº 02.305.356/0003-20, localizado na rua Um, Nº11, bairro do Comércio, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio por atacado de peças e acessórios novos para 
veículos automotores; comércio varejista de lubrifi cantes; serviços de lavagem, lubrifi cação e polimento de veículos automotores, enquadradas na Lei Complementar nº 
082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 45.30-7-01/00; 47.32-6-00/00; 45.20-0-05/00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 06399/2018-03A, 
em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 02/10/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 226/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
ROBSON MENDES PACÍFICO 49998064600, CNPJ: Nº 13.528.702/0001-94, localizado na rua Hibisco, Nº 65, loja A, bairro Chácara Boa Vista, Contagem, Minas Gerais, 
por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio a varejo 
de pneumáticos e câmaras de ar; serviços de borracharia para veículos automotores; serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; comércio a 
varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 45.30-7-05/00; 
45.20-0-06/00; 45.20-0-04/00; 45.30-7-03/00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 02787/2018-0A, em conformidade com as normas ambientais 
vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 03/10/2028. 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 158/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
PADARIA E CONFEITARIA SUPER MATE LTDA, CNPJ: Nº 28.762.855/0001-79, localizado na Rua Marte, Nº 694, Bairro Jardim Riacho das Pedras, Contagem, Minas Gerais, 
por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de fabricação de 
produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios- 
minimercados, mercearias e armazéns; padaria  e confeitaria com predominância de revenda; comércio varejista de carnes açougues; comércio varejista de bebidas; 
comércio varejista de hortifrutigranjeiros; comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especifi cados anterior-
mente; comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especifi cados anteriormente; comércio varejista de livros; comércio varejista de jornais e 
revistas; comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; comércio varejista de plantas e fl ores naturais; comércio varejista de produtos 
saneantes domissanitários; comércio varejista de outros produtos não especifi cados anteriormente; restaurantes e similares; lanchonetes, casas de chá, de sucos e simi-
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lares; serviços de alimentação para eventos e recepções bufê; fornecimento de alimentos preparados preponderadamente para consumo domiciliar enquadradas na Lei 
Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 10.91-1-02/00; 47.12-1-00/01; 47.21-1-02/00; 47.22-9-01/00; 47.23-7-00/00; 47.24-5-00/00; 47.29-
6-99/00; 47.59-8-99/00; 47.61-0-01/00; 47.61-0-02/00; 47.72-5-00/00; 47.89-0-02/00; 47.89-0-05/00; 47.89-0-99/00; 56.11-2-01/02; 56.11-2-03/00; 56.20-1-02/00; 
56.20-1-04/00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 02454/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 
anos, com vencimento em 12/09/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 190/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
FOX ALIMENTOS EIRELI, CNPJ: Nº 27.163.383/0001-75, localizado na Rodovia BR-040, KM 688, s/n, pavilhão E1, loja 11, bairro Guanabara, Contagem, Minas Gerais, por 
meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio  atacadista 
de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; comércio atacadista de cereais e leguminosas benefi ciados; comércio atacadista de farinhas, amidos 
e féculas, comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel; comércio atacadista de açúcar; comércio atacadista de óleos e gorduras; comércio atacadista especial-
izado em outros produtos alimentícios não especifi cados anteriormente; comércio atacadista de produtos alimentícios em geral enquadradas na Lei Complementar nº 
082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 46.33-8-01/00; 46.32-0-01/00; 46.32-0-02/00; 46.37-1-01/00; 46.37-1-02/00; 46.37-1-03/00; 46.37-1-99/00; 46.39-7-
01/00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 07173/2018 em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com 
vencimento em 26/09/2028. 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 173/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
COMERCIAL SERRA BRANCA LTDA, CNPJ: Nº 05.061.315/0001-62, localizado na Rodovia BR 040, KM 688,Pavilhão SG, s/n, box 01 e 03 – CEASA, bairro Guanabara 
, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) 
atividade(s) de comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; 
comércio atacadista de leite e laticínios; comércio atacadista de pescados e frutos do mar, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os 
códigos nº 46.34-6-01/00; 46.33-8-01/00; 46.31-1-00/00; 46.34-6-03/00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 22259/2017-03A, em conformidade 
com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 19/09/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 197/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
DEPÓSITO PARAOPEBA LTDA, CNPJ: Nº 30.250.023/0001-15, localizado na rua Rio Paraopeba, Nº 1203, loja 03, bairro Riach , Contagem, Minas Gerais, por meio do 
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista de materiais 
de construção em geral, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 47.44-0-99/00, conforme Processo Administrativo Nº 
06643/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 02/10/2028. 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 185/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
MARES E GARCEZ RESÍDUOS LTDA-ME, CNPJ: Nº 18.426.773/0001-08, localizado na Rua Rio das Velhas, Nº 885, Bairro Novo Riacho, Contagem, Minas Gerais, por meio 
do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de coleta de resíduos não-
perigosos, comércio atacadista de óleos e gorduras; comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentício não especifi cados 
anteriormente, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 38.11-4-00/01; 46.37-1-03/00; 47.29-6-99/00 respectivamente, 
conforme Processo Administrativo Nº02966/2018-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 
25/09/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 236/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LINHARES LTDA, CNPJ: Nº 65.354.987/0003-50, localizado na rodovia BR 040, KM 688, s/n, pavilhão Q , box 01 a 04, bairro Guanabara, 
Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) 
atividade(s) de comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro 
de 2010 sob o código nº 46.33-8-01/00 , conforme Processo Administrativo Nº 22261/2017-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da 
Licença: 10 anos, com vencimento em 08/10/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 234/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LINHARES LTDA, CNPJ: Nº 65.354.987/0002-79, localizado na BR 040, KM 688, s/n, pavilhão R, box 33,34,35,36, bairro Guanabara, Conta-
gem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) 
de comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o 
código nº 46.33-8-01/00, conforme Processo Administrativo Nº22263/2017-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, 
com vencimento em 08/10/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 229/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
IRMÃOS COSTA MELLO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA, CNPJ: Nº 05.247.018/0001-06, localizado na Rodovia BR 040, KM 688, pavilhão 02, s/n, loja 17,bairro Ken-
nedy , Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) 
atividade(s) de comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; comércio varejista de hortifrutigranjeiros; comércio varejista de 
produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especifi cados anteriormente; transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos 
e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 46.33-8-01/00; 47.24-
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5-00/00; 47.29-6-99; 49.30-2-02/00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 02973/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. 
Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 04/10/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 232/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
POMAR DA SERRA LTDA, CNPJ: Nº11.260.763/0001-98, localizado na rodovia BR 040, KM 688, pavilhão O, box 4,5, módulo 23,24 e 25,  s/n, bairro Kennedy, Contagem, 
Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de 
comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o 
código nº 46.33-8-01/00, conforme Processo Administrativo Nº 02976/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, 
com vencimento em 07/10/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 198/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
PET SHOP LUGAR DE BICHO LTDA, CNPJ: Nº 07.638.888/0001-31, localizado na rua Sumara, Nº 279 A, bairro Novo Eldorado, Contagem, Minas Gerais, por meio do 
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista de animais 
vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação; comércio varejista de medicamentos veterinários; atividades veterinárias; alojamento de animais domésticos; 
higiene e embelezamento de animais domésticos, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 47.89-0-04/00; 47.71-7-04/00; 
75.00-1-00/00; 96.09-2-07/00; 96.09-2-08/00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº10746/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais 
vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 02/10/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 090/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
ELETROALOI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME, CNPJ: Nº 02.442.138/0001-76, localizado na Avenida Pio XII, Nº 1590, Loja, Bairro água Branca, Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de Comércio 
varejista de materiais de construção não especifi cados anteriormente; Comércio atacadista de materiais de construção em geral, enquadradas na Lei Complementar nº 
082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 47.44-0-05-00; 46.79-6-99-00; respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 02354/2018-03A em conformi-
dade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 01/08/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 026/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
VOXCON APARELHOS AUDITIVOS LTDA – EPP, CNPJ: Nº 28.176.904/0001-91, localizado na Avenida João César de Oliveira, Nº 3048, Loja 05, Bairro Eldorado, Conta-
gem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada / cadastro, para exercer a(s) 
atividade(s) de Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especifi cados anteriormente; Comércio 
atacadista de prótese e artigos de ortopedia; Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específi ca; Atividades de intermediação e 
agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; Outras atividades profi ssionais, científi cas e técnicas não especifi cadas anteriormente; Serviços de 
diagnóstico por registro gráfi co – ECG, EEG e outros exames análogos, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 4773-
3/00.00; 3319-8/00.00; 4645-1/02.00; 7020-4/00.00; 7490-1/04.00; 7490-1/99.00; 8640-2/02.00; respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 17001/2017-
03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 05/07/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 177/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
CONCRESERV CONCRETO S/A, CNPJ: Nº 06.262.453/0022-05, localizado na rua Osório de Morais, Nº 2445, Bairro Cidade Industrial, Contagem, Minas Gerais, por meio 
do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de preparação de massa 
de concreto e argamassa para  construção, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 23.30-3-05/00, conforme Processo 
Administrativo Nº 7409/01-14; FCE: 21338/2013-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 08 anos, com vencimento em 
23/09/2026.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 076/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
MÁXIMO USINAGEM E CALDEIRARIA EIRELI – ME, CNPJ: Nº 24.112.782/0001-19, localizado na Rua Costa Capanema, Nº 292, Bairro Jardim Industrial, Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de Serviços 
de usinagem, tornearia e solda; Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias; Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não espe-
cifi cados anteriormente, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 2539-0/01.00; 2542-0/00.00; 3314-7/10.00; respectiva-
mente, conforme Processo Administrativo Nº 02755/2016-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com vencimento 
em 29/07/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 130/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
SUPERMERCADOS BH COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: Nº 04.641.376/0182-64, localizado na Rodovia BR-381, Nº 2000 Bairro Inconfi dentes, Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio 
varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios-supermercados, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 
sob o código nº 47.11-3-02 , conforme Processo Administrativo Nº 19615/2017-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 
anos, com vencimento em 02/09/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 074/18
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A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
ORGANIZAÇÃO ASSIS MOURA LTDA ME, CNPJ: Nº 04.804.168/0001-00, localizado na Rua Visconde Itaborai, Nº 283, Bairro Jardim Industrial, Contagem, Minas Gerais, 
por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de Motéis, en-
quadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 55.10-8-03 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 12029/2015-03A 
em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 19/07/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 138/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, CNPJ: Nº 18.715.508/0001-31, localizado na Praça Presidente Tancredo Neves, Nº 200, Bairro Camilo Alves, Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de requalifi -
cação de vias nas Avenidas Severino Ballesteros Rodrigues e Bueno Prado, no Bairro Jardim Laguna, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 
sob o código nº 42.13-8-00, conforme Processo Administrativo Nº06375/2018-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, 
com vencimento em 04/09/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 171/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
LEISE BRAGA DA SILVA AMARAL OLIVEIRA - 68183925634 , CNPJ: Nº 25.156.913/0001-22, localizado na Rua Antônio Raposo, Nº 127, letra A, bairro Água Branca, 
Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) 
atividade(s) de comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação; higiene e embelezamento de animais domésticos, enquadra-
das na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 47.89-0-04/00; 96.09-2-08/00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 
01456/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 19/09/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 156/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
METROFILE BRASIL GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA, CNPJ: Nº 03.301.925/0002-41, localizado na Avenida Severino Ballesteros Rodrigues, Nº3355, Galpão B, Bairro 
Arpoador, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer 
a(s) atividade(s) de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mu-
danças, intermunicipal, interestadual e internacional; guarda-móveis; serviços de microfi lmagem; serviços combinados de escritório e apoio administrativo, enquadradas 
na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 49.30-2-01/00; 49.30-2-02/00; 52.11-7-02/00; 74.20-0-05/00; 82.11-3-00/00; respectiva-
mente, conforme Processo Administrativo Nº04522/2017-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com vencimento 
em 11/09/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
073/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
SAPORE S.A, CNPJ: Nº 67.945.071/0933-90, localizado na Rua Quatro, Nº 260 parte, Bairro Jardim Riacho das Pedras, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário 
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de Fornecimento de alimentos preparados 
preponderantemente para empresas, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 56.20-1-01-00; respectivamente, conforme 
Processo Administrativo Nº 00268/2018-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 19/07/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 151/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
DEPÓSITO NIG LTDA, CNPJ: Nº 66.265.422/0001-05, localizado na Rua Rodolfo Jacob, Nº 159, Loja 01 e 02 (número 161), Bairro Industrial, Contagem, Minas Gerais, por 
meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista de 
materiais de construção não especifi cados anteriormente; comércio varejista de materiais de construção em geral; comércio varejista de materiais hidráulicos; comércio 
varejista de material elétrico; coleta de resíduos não perigosos; aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especifi cados anteriormente, 
sem operador., enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 47.44-0-05.00; 47.44-0-99; 47.44-0-03; 47.42-3-00; 38.11-4-
00;77.39-0-99 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 10500/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 
anos, com vencimento em 10/09/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 100/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
ALVORADA EQUIPAMENTOS LTDA-ME, CNPJ: Nº 23.212.282/0001-96, localizado na Avenida Dilson de Oliveira, Nº 330, Bairro Alvorada, Contagem, Minas Gerais, por 
meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de Comércio a varejo de 
pneumáticos e câmaras de ar; comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; parte e peças, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de 
janeiro de 2010 sob os códigos nº 45.30-7-05; 46.63-0-00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 12234/2017-03A em conformidade com as normas 
ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 19/08/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 152/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
MARTINS URN-MG DISTRIBUIÇÃO LTDA, CNPJ: Nº 18.485.037/0012-75, localizado na Via Expressa de Contagem, Nº3115, bloco B/C, bairro Água Branca, Contagem, 
Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de 
carga e descarga; transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; transporte rodoviário de carga; exceto produtos perigosos e 
mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; serviços combinados de escritório e apoio administrativo, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de 
janeiro de 2010 sob os códigos nº 52.12-5-00.01; 49.30-2-01.01; 49.30-2-02.01; 82.11-3-00.00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 14816/2018-
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03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 10/09/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 129/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
MOREIRA SILVA COMÉRCIO DE PÃES LTDA, CNPJ: Nº 29.480.540/0001-00, localizado na Avenida Rio Negro, Nº 188, Loja A, Bairro Riacho das Pedras  , Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de padaria e 
confeitaria com predominância de revenda; fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; comércio varejista de merca-
dorias em geral, com predominância de produtos alimentícios- minimercados, mercearias e armazéns, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 
2010 sob os códigos nº 47.21-1-02; 10.91-1-02; 47.12-1-00; respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 02054/2018-03A em conformidade com as normas 
ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 02/09/2028.  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 064/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA, CNPJ: Nº 47.427.653/0010-06, localizado na Rod Fernão Dias BR 381, Nº 3700, Bairro Riacho das Pedras, Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de Comércio 
atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos e insumos agropecuários; Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios; Restaurantes e similares, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 46.93-1-00; 46.91-5-00; 56.11-2-
01; respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 19654/2017-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com 
vencimento em 19/07/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº125/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar 
N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendi-
mento FOCUSLOG LOGÍSTICA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ: Nº 04.824.534/0006-06, localizado na Avenida Helena de Vasconcelos Costa, Nº 1250, Bairro 
CINCÃO, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer 
a(s) atividade(s) de Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; instalação de máquinas e equipamentos industriais; transporte 
rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; transporte rodoviário de produtos perigosos; depósitos 
de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis; carga e descarga; agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo; organização 
logística do transporte de carga; serviços de entrega rápida; aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especifi cados anteriormente, sem 
operador; serviços combinados de escritório e apoio administrativo, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 49.30-2-01; 
33.21-0-00; 49.30-2-02; 49.30-2-03; 52.11-7-99; 52.12-5-00; 52.50-8-03; 52.50-8-04; 53.20-2-02; 77.39-0-99; 82.11-3-00 respectivamente, conforme Processo Admin-
istrativo Nº 06860/2018-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 02/09/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 089/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
VINÍCIUS DE OLIVEIRA FARIA, CNPJ: Nº 23.384.831/0001-00, localizado na Rua Gasolina, Nº 170, Bairro Petrolândia, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário 
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de Comércio a varejo de peças e acessórios 
novos para veículos automotores; Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores, enquadradas na Lei Complementar nº 082, 
de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 45.30-7-03; 45.20-0-07; respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 21267/2017-03A em conformidade com as 
normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 01/08/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 081/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar 
N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendi-
mento SUPERMERCADOS BH COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: Nº 04.641.376/0118-47, localizado na Rua Porto Seguro, Nº 114, Bairro Estrela Dalva, Contagem, 
Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de 
Hipermercados – ate 3000 m, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 47.11-3-02/01; respectivamente, conforme Processo 
Administrativo Nº 02257/2018-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 29/07/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 192/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar 
N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendi-
mento COMERCIAL SLAP LTDA, CNPJ: Nº 04.771.506/0001-55, localizado na Rodovia BR-040, km 688, s/n ,pavilhão D-1-loja 20, bairro Guanabara, Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio 
atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários; comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominân-
cia de produtos alimentícios, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 46.93-1-00/00; 46.91-5-00/00 respectivamente, 
conforme Processo Administrativo Nº02975/2018-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 
27/09/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 235/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
TC INDÚSTRIA DE PIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: Nº 23.143.179/0001-31, localizado na rua Tenente Paulo Afonso de Souza, nº 508, bairro Arvoredo, Conta-
gem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) 
de fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal; comércio atacadista especializado de materiais de construção não especifi cados anteriormente; 
comércio varejista de materiais de construção não especifi cados anteriormente; produção de artefatos estampados de metal, enquadradas na Lei Complementar nº 
082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 25.93-4-00/00; 46.79-6-04/00; 47.44-0-05/00; 25.32-2-01/00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 
14168/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 08/10/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
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nº 222/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
MW COMÉRCIO E EMPACOTAMENTO EIRELI, CNPJ: Nº 24.578.476/0001-72, localizado na rua Petúnia, Nº 67, bairro Chácaras Boa Vista, Contagem, Minas Gerais, por 
meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de envasamento e 
empacotamento sob contrato; comércio atacadista de açúcar, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 82.92-0-00/00; 
46.37-1-02/00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 08482/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 
anos, com vencimento em 02/10/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 161/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
IRMÃOS PEREIRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: Nº 16.792.397/0001-31 localizado na Rodovia BR-040 Km 688, s/n, Pavilhão X; Lojas 21, 22, 23, 24 ,25 e 
26, Bairro Kennedy, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, 
para exercer a(s) atividade(s) de comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; comércio atacadista de cereais e leguminosas 
benefi ciados; transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, enquadradas na Lei Complementar 
nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 46.33-8-01/00; 46.32-0-01/00; 49.30-2-02/00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº05149/2018-
03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 12/09/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 148/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
DISTRIBUIDORA FRUVER BH EIRELI, CNPJ: Nº 29.858.166/0001-25, localizado na Rodovia BR 040, KM 688, s/n   BOX 23 e 24, Pavilhão F, Bairro Kennedy, Contagem, 
Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de 
comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o 
código nº 46.33-8-01.00, conforme Processo Administrativo Nº 04493/2018-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, 
com vencimento em 09/09/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 154/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
DISTRIBUIDORA RELITE LTDA,  CNPJ: Nº 02.738.130/0001-51, localizado na Rodovia BR 040- KM 688, Pavilhão P, box 01, 02, 34 e 36, s/n, bairro Guanabara, Contagem, 
Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de 
comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o 
código nº 46.33-8-01, conforme Processo Administrativo Nº 09118/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, 
com vencimento em 11/09/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº124/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar 
N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreen-
dimento IMPERATRIZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS LTDA, CNPJ: Nº 01.657.965/0003-86, localizado na Rua Almerinda da Costa Ribeiro, Nº 586, Bairro 
Canadá, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer 
a(s) atividade(s) de fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais; comércio varejista de ferragens e ferramentas; 
comércio varejista de madeira e artefatos; comércio varejista de materiais de construção em geral; comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos 
de áudio e vídeo; comércio varejista de outros produtos não especifi cados anteriormente, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os 
códigos nº16.22-6-02; 47.44-0-01; 47.44-0-02; 47.44-0-99; 47.53-9-00;47.89-0-99 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 12899/2018-03A em confor-
midade com as normas ambientais vigentes.
Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 28/08/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 176/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
NUTRICOM COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ: Nº 24.817.979/0001-53, localizado na Avenida João Gonçalves Lima, Nº 2774, Bairro Alvorada, Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio 
atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especifi cados anteriormente; comércio atacadista de cereais e leguminosas benefi ciados; comércio 
atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro 
de 2010 sob os códigos nº 46.37-1-99/00; 46.32-0-01/00; 46.46-0-01/00; 46.46-0-02/00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 09852/2016-03A em 
conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 20/09/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 228/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
CLASSE AVES NUTRIÇÃO ANIMAL EIRELI, CNPJ: Nº 30.441.558/0001-73, localizado na avenida Princesa Isabel, Nº 241, bairro São Joaquim, Contagem, Minas Gerais, por 
meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de fabricação de alimen-
tos para animais; comércio atacadista de alimentos para animais ,enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 10.66-0-00/00; 
46.23-1-09/00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 08166/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 
anos, com vencimento em03/10/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 118/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
MINASFALTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: Nº 24.374.667/0001-12, localizado na Rua Juvecina de Queiroz Cavalcanti, Nº 281, Bairro São Sebastião, Contagem, 
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Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de 
comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especifi cados anteriormente, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 
2010 sob o código nº 46.84-2-99 conforme Processo Administrativo Nº14767/2018-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 
anos, com vencimento em 27/08/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº119/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
FERREIRA PALLETS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, CNPJ: Nº 22.961.322/0001-30, localizado na Rodovia BR-040, Nº 0, KM 522/523 Galpão 02 Bairro Vila Paris, Conta-
gem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) 
de comércio varejista de madeira e artefatos; fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira; serrarias com desdobramento de madeira, enquadradas 
na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 47.44-0-02; 16.23-4-00; 16.10-2-01 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 
14767/2018-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 27/08/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 106/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
DIRCE APARECIDA FONSECA - ME, CNPJ: Nº 71.422.851/0001-70, localizado na BR Rod. 040 KM 688 S/N, Pav. Box 3 Mod 21/22, Bairro Guanabara - Ceasa, Contagem, 
Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de Co-
mércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código 
nº 46.33-8-01; respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 22260/2017-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 
anos, com vencimento em 20/08/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 149/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
ROBERTO ANGELO PARREIRAS ME, CNPJ: Nº 18.748.897/0001-00, localizado na Rodovia BR 040 km 688, s/n, Pavilhão F- Box 13, Bairro Guanabara, Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio 
atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 
46.33-8-01/00, conforme Processo Administrativo Nº 07426/2018-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com venci-
mento em 09/09/2028. 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 147/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES CRUZEIRO DO SUL, CNPJ: Nº 19.214.857/0001-32, localizado na  Rodovia BR 040,, s/n, KM 688, Pavilhão F, box 8,9 , Bairro Gua-
nabara , Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer 
a(s) atividade(s) de comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro 
de 2010 sob o código nº 46.33-8-01/00, conforme Processo Administrativo Nº 07427/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da 
Licença: 10 anos, com vencimento em 09/09/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 188/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
GK DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA, CNPJ: Nº 26.059.741/0001-31, localizado na Rodovia BR-040, KM 688, s/n, pavilhão L, box 05 e 06, módulos 09 a 12, bairro Ken-
nedy, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) 
atividade(s) de comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; holdings de instituições não-fi nanceiras; agentes de investi-
mentos em aplicações fi nanceiras; aluguel de imóveis próprios; gestão e administração da propriedade imobiliária, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de 
janeiro de 2010 sob os códigos nº 46.33-8-01/00; 64.62-0-00/00; 66.12-6-05/00; 68.10-2-02/00; 68.22-6-00/00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 
03552/2018-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 26/09/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 187/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
CALABRIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: Nº18.632.453/0001-04, localizado na Rodovia BR-040, KM 688, s/n, pavilhão I; box 01-02-03-34 e 
36; módulos 17 ao 22; bairro Kennedy, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambi-
ental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; atividades de despachantes 
aduaneiros; comissaria de despachos, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 46.33-8-01/00; 52.50-8-02/00; 52.50-8-
01/00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 21640/2017-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, 
com vencimento em 26/09/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 170/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
REPÚBLICA DOS ANIMAIS LTDA, CNPJ: Nº 12.251.784/0001-00, localizado na Rua Ubaitaba, Nº 122, loja 102 Bairro São Caetano, Contagem, Minas Gerais, por meio do 
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista de animais 
vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação; higiene e embelezamento de animais domésticos; comércio varejista de outros produtos não especifi cados 
anteriormente, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 47.89-0-04/00; 96.09-2-08/00; 47.89-0-99/00 respectivamente, 
conforme Processo Administrativo Nº 16240/2016-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 
19/09/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº182/18
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A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento  
KARINE SAYURE OKANO, CPF : 104.318.726-00, localizado na Rua Norberto Mayer, Nº 626, sala 513, 7º andar, bairro Cidade Jardim Eldorado, Contagem, Minas Gerais, 
por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) odontológica com 
recursos para realização de procedimentos cirúrgicos, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 86.30-5-04/0, conforme 
Processo Administrativo Nº06893/2018-03A em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em24/09/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 271/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA, CNPJ: Nº 03.476.811/0484-30, localizado na avenida Alterosa, nº 65 , bairro Parque Turistas, Contagem, Minas Gerais, por meio do 
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista de merca-
dorias em geral, com predominância de produtos alimentícios- supermercados, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 
47.11-3-02/00, conforme Processo Administrativo Nº 1201/01-18; FCE: 21748/2017-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 
anos, com vencimento em15/10/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 270/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA, CNPJ: Nº 03.476.811/0660-98, localizado na avenida João Gomes Cardoso, nº 1300, bairro Parque Ayrton Senna, Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio 
varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios- supermercados, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 
sob o código nº 47.11-3-02/00, conforme Processo Administrativo Nº1202/01-2018; FCE: 21749/2017-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes. 
Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 15/10/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – 
nº 002/18
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC,  concede ao empreendimento 
STILO RADAF ACADEMIA LTDA – ME, CNPJ: Nº 15.598.236/0001-49, localizado na Rua Coronel Augusto Camargos, Nº 702, Bairro Centro, Contagem, Minas Gerais, por 
meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada / cadastro, para exercer a(s) atividade(s) de Atividades 
de condicionamento físico, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 93.13-1-00; respectivamente, conforme Processo 
Administrativo Nº 07477/2017-03 em conformidade com as normas ambientais vigentes. Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 19/06/2028.

Secretaria Municipal 
de Saúde

RATIFICAÇÃO

DISPENSA  025/18 - PAC Nº. 087/18

OBJETO: AQUISIÇÃO DE FLUXÔMETROS PARA REDE INTERNA DE OXIGÊNIO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1113.1 10-301-0040-2190 339030 09 CR 930  2148            

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa: - J.G MORIYA REPRESENTACAO, IMPORTADORA E 
EXPORTADORA COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ  nº 67.882.621/0001-17, no valor total de R$ 6.382,50,00 (Seis Mil Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Cinqüenta 
centavos).

Publique – se. 

Contagem, 31 de outubro de 2018.
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Cleber de Faria Silva
Secretário Municipal de Saúde

Secretaria Municipal 
de Trabalho e 
Geração de Renda

ERRATA DE PUBLICAÇÃO

Na publicação do Diário Ofi cial de Contagem – MG Edição 4458, Edital de Chamamento Público Nº 001/2018 SETGER, pagina 78 de 05 de Novembro de 2018.

ONDE SE LÊ

7.  DA FASE DE SELEÇÃO
7.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas:
Tabela 1

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA Datas

1 Publicação do Edital de Chamamento Público. 01/11/2018

2 Envio das propostas pelas OSCs. 01/11/2018 a 30/11/2018      

3 Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção. 30/11/2018 a  03/12/2018

4 Divulgação do resultado preliminar. 04/12/2018

5 Interposição de recursos contra o resultado preliminar. 5 (cinco) dias contados da divulgação do resultado preliminar

6 Análise dos recursos pela Comissão de Seleção.
5 (cinco) dias após prazo fi nal de apresentação das contrarrazões 
aos recursos

7
Homologação e publicação do resultado defi nitivo da fase de seleção, com divulgação das 
decisões recursais proferidas (se houver). 14/12/2018

LEIA-SE CORRETO 

7.  DA FASE DE SELEÇÃO
7.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas:
Tabela 1

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA Datas

1 Publicação do Edital de Chamamento Público. 01/11/2018

2 Envio das propostas pelas OSCs. 01/11/2018 a 01/12/2018      

3 Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção. 01/12/2018 a  03/12/2018

4 Divulgação do resultado preliminar. 04/12/2018

5 Interposição de recursos contra o resultado preliminar. 5 (cinco) dias contados da divulgação do resultado preliminar

6 Análise dos recursos pela Comissão de Seleção.
5 (cinco) dias após prazo fi nal de apresentação das contrarrazões 
aos recursos

7
Homologação e publicação do resultado defi nitivo da fase de seleção, com divulgação das 
decisões recursais proferidas (se houver). 14/12/2018

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social

PORTARIA SMDS nº 22, de 07 de novembro de 2018.

Delega competência de ordenação de despesas e dá outras providências.
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A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, no exercício de suas atribuições legais, 

DELEGA: 

Art.1º Competência ao Subsecretário, Senhor Rodney José dos Santos, durante o período de 08/11/2018 a 30/11/2018, referente às férias regulamentares.

Art.2º Os atos de natureza administrativa e de ordenação de despesa da competência da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, durante este período são de 
competência e responsabilidade do servidor supramencionado. 

Art.3º Esta Portaria entra em vigor a partir do dia 08 de novembro de 2018. 

Contagem/MG, aos 07 de novembro de 2018.

LUZIA MARIA FERREIRA
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

C.M.D.P.D.

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

CONVOCAÇÃO

Contagem, 07 de novembro de 2018

Convocamos os(as) Conselheiros(as) de Direitos, os cidadãos de Contagem e os demais interessados para participar da 119ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal 
de Defesa dos Direitos da Pessoa com Defi ciência de Contagem - CMDPD, que será realizada (quarta-feira), dia 14 de novembro de 2018, às 14h00  na Faculdade Una 
de Contagem, Avenida João César de Oliveira,  5775, sala 109 – Beatriz  – Contagem.

Pauta da 119ª Reunião Ordinária do CMDPD – 14 de  novembro de 2018.
1 - Informes
2 – Apreciação da 118ª Ata.
3 – Apresentação de representante da Medwork / informes do Cartão Ótimo / Perícia Médica.
4 – Marcos Fontoura / Exposição mobilidade urbana /  Acessibilidade / Cartão Único, outros assuntos.

Sr. Maurício Alves Peçanha
Presidente - CMDPD. 

Transcon

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

Em conformidade com os dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Junta Administrativa de Recursos de Infra-
ções de Transportes de Contagem – JARIT, quando da sessão realizada no dia 31/10/2018, julgou os recursos abaixo especifi cados, com as seguintes decisões. 

SESSÃO ORDINÁRIA N° 70ª/2018

Data Julgamento N° AIT N° Protocolo Resultado Recorrente

31/10/2018 11324 3323/2018 DEFERIDO Consórcio Norte

31/10/2018 11261 3376/2018 DEFERIDO Consórcio Sul
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31/10/2018 11263 3377/2018 DEFERIDO Consórcio Sul

31/10/2018 11262 3378/2018 DEFERIDO Consórcio Sul

31/10/2018 9864 2401/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

31/10/2018 11442 3495/2018 NÃO CONHECIDO Consórcio Norte

31/10/2018 11439 3492/2018 NÃO CONHECIDO Consórcio Norte

31/10/2018 11440 3493/2018 NÃO CONHECIDO Consórcio Norte

31/10/2018 11441 3494/2018 NÃO CONHECIDO Consórcio Norte

31/10/2018 11041 3072/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

31/10/2018 11287 3455/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

31/10/2018 11447 3458/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

31/10/2018 11438 3459/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

31/10/2018 11437 3460/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

31/10/2018 11435 3461/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

31/10/2018 11448 3464/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

31/10/2018 11281 3465/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

31/10/2018 11267 3466/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

31/10/2018 11266 3467/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

31/10/2018 11135 3468/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

31/10/2018 11422 3472/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

31/10/2018 11283 3473/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

31/10/2018 11418 3475/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

31/10/2018 11417 3476/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

31/10/2018 11408 3477/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

31/10/2018 11282 3478/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

31/10/2018 11427 3452/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pela Presidente da JARIT Consórcio Norte

31/10/2018 11470 3453/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pela Presidente da JARIT Consórcio Norte

31/10/2018 11433 3480/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pela Presidente da JARIT Consórcio Norte

31/10/2018 10516 3247/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo representante das concessionárias Consórcio Sul

31/10/2018 10518 3248/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo representante das concessionárias Consórcio Sul

31/10/2018 10521 3249/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo representante das concessionárias Consórcio Sul

31/10/2018 11195 3250/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo representante das concessionárias Consórcio Sul

31/10/2018 11201 3251/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo representante das concessionárias Consórcio Sul

31/10/2018 11202 3252/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo representante das concessionárias Consórcio Sul

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

Secretaria Geral da JARIT, Contagem, 31 de Outubro de 2018.
Cristina de Paula Batista Carvalho Guerra
Presidente JARIT - Contagem

Câmara Municipal

Ata da  34º Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem do ano dois mil e dezoito . Aos trinta dias do mês de outubro, realizou-se, neste Legislativo, no 
Plenário “Vereador José Custódio”, a trigésima quarta  reunião ordinária com a presença de vinte  vereadores. Havendo quórum regimental, o Presidente Vereador 
Daniel Flávio de Moura Carvalho solicitou que fosse registrada a presença de vereadores, quando se constatou a ausência do vereador João Bosco Câncio (New Texas), 
que se encontra afastado para seu tratamento de saúde.   Em seguida, o vereador Cláudio Santos Fontes (Capitão Fontes)  fez a leitura do Capítulo 13 ,  Versículos 18 
a 21 , narrado por São Lucas, da Bíblia Sagrada. Logo após, foi votada e aprovada, sem ressalva,  a ata da reunião anterior. Na sequência, foram lidos e encaminhados 
ao órgão competente para exame e parecer no prazo legal, os projetos, a saber: Projeto de Lei Complementar nº 023/2018 – “Dispõe sobre o contencioso fi scal não 
tributário, institui a Junta de Julgamento de 1ª Instância e a Junta de Recursos de 2ª Instância, e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei 
nº 047/2018 – “Cria e denomina “Contagem acima de tudo, Deus acima de todos”, que dispõe sobre a prestação de assistência religiosa nas unidades de saúde em 
Contagem, na forma que menciona”, de autoria do vereador Alex Chiodi e Léo Motta. Em seguida, foram votados e aprovados, por unanimidade, os Requerimentos 
nºs 832 a 846/2018; Indicações nºs 1275 a 1314/2018, apresentados pelos vereadores, inclusive as matérias destacadas, a saber: Requerimento nº 840/2018 – “Soli-
cito que todas as AIHs sejam encaminhadas para o CEAPS (Centro de Autorização de Procedimento em Saúde) bairro Novo Eldorado, neste Município”, de autoria do 
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vereador José Antônio Procópio de Almeida (Zé Antônio do Hospital). Solicitando a palavra, José Antônio justifi cou e disse que é necessário que os trâmites do processo 
sejam mais rápidos e mais efi cientes; Indicação nº 1278/2018 – “Indica ao Poder Executivo Municipal de Contagem o processo de regularização fundiária dos bairros 
Buganville I e Buganville II, neste Município”, de autoria do vereador Cláudio Santos Fontes (Capitão Fontes). O vereador fazendo uso da palavra solicitou uma atenção 
especial para esses dois bairros  no atendimento a essa reivindicação. Capitão Fontes enfatizou que a regularização fundiária desses bairros é bastante necessária, uma 
vez que é grande o número daquela população que depende de toda uma infraestrutura, como: água, luz e outros serviços oferecidos pelo poder público.  Acrescen-
tou que essa regularização fundiária trará mais dignidade aqueles que, de boa fé, adquirem seus imóveis  que ainda não são devidamente regularizados; Indicação nº 
1307/2018 – “Indica poda de árvore localizada na Avenida Juscelino Kubitscheck, esquina com Rua Tiradentes, bairro industrial, neste Município”, de autoria do verea-
dor Vinícius Faria. De acordo Vinícius Faria, a referida árvore encontra-se próxima ao semáforo, inclinando e difi cultando a visibilidade desse sinal de trânsito;  Indicação 
nº 1315/2018 – “Indica limpeza e capina do córrego localizado na Avenida Arterial em toda a sua extensão, bairro Santa Maria, neste Município”, de autoria do vere-
ador Vinícius Faria. Vinícius explicou que a quantidade de mato nessa avenida é muito grande, o que justifi ca a urgência na execução da limpeza e capina, evitando a 
proliferação de insetos, roedores e outros animais peçonhentos. Logo após, foi executado o hino da cidade de Contagem.  Passando à discussão e votação de projetos, 
foram votados e aprovados, por unanimidade, em Turno Único, os seguintes projetos: Projeto de Resolução nº 051/2018, que “Concede o Diploma de Honra ao Mérito 
ao Senhor Anderson Resende Kopke”, de autoria do vereador Alexandre (Xexeu); Projeto de Resolução nº 052/2018, que “Concede o título de cidadania honorária 
de Contagem ao Senhor Ricardo Carnaval Furtado”, de autoria do vereador Jérson Braga Maia (Caxicó); Projeto de Resolução nº 053/2018, que “Concede o título de 
cidadania honorária de Contagem ao Senhor João Bosco de Castro”, de autoria do vereador Edgard Guedes Vieira (da Farmácia); Projeto de Resolução nº 054/2018, 
que “Concede o título de cidadania honorária de Contagem ao Senhor Ivanildo Gualberto Lopes”, de autoria do vereador Alexandre (Xexeu). Na sequência, o vereador 
Léo Mota solicitou a palavra para justifi car o seu voto favorável ao Projeto de Lei Complementar nº 022/2018. Deixou claro que na sua percepção a isenção deveria ser 
de 100% (cem por cento). Entretanto, afi rmou que votará o projeto com a emenda, a fi m de que haja mais razoabilidade com aqueles que geram emprego e renda. 
Aparteando, o vereador Alex Chiodi deixou claro que foi feito o acordo na prefeitura para uma medição de todas as placas do comércio de Contagem. Alex ressaltou 
que continua defendendo a isenção, pois, segundo ele, essas placas não seriam propaganda e, sim, a identifi cação do comércio. O vereador Daniel (do Irineu) também 
discorreu sobre o referido projeto, saindo em favor do comércio e, também, defendendo a isenção. informou que a Câmara apresentará ua emenda com a isenção de 
30% (trinta por cento) da fachada para a identifi cação do comércio. Prosseguindo as votações, foram votados e aprovados, por unanimidade, no Parecer e em Primeiro 
Turno, os seguintes projetos: Projeto de Lei Complementar nº 021/2018, que “Altera a Lei Complementar nº 255 de 11 de junho de 2018, que “Dispõe sobre o Sistema 
Municipal de Controle Interno e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei Complementar nº 022/2018, que “Dispõe sobre incentivos fi scais 
relacionados à Taxa de Fiscalização de Engenhos de Publicidade (TFEP)”, de autoria do Poder Executivo. No horário destinado ao Grande Expediente, a vereadora Glória 
(da aposentadoria), através de um datashow, discorreu sobre o desassoreamento e canalização de diversos córregos na região do bairro Nacional. De acordo com essa 
vereadora, os referidos córregos causam inúmeros problemas para a população daquela região, que sofrem com o acúmulo de lixo. Salientou que no período de chuvas 
os córregos inundam trazendo sérios transtornos e perigo para todos que estão ao seu redor. Enfatizou que teria entrado com um requerimento e, inclusive, que tam-
bém teria enviado um ofício à COPASA para solicitar a devida canalização desses córregos. Preocupada com a proximidade do período de chuvas fortes, essa vereadora 
solicitou urgência, por parte do poder público, na execução dessas obras. Finalizando o seu discurso e, após ser criticada pela senhora Carla, presente nas galerias do 
plenário, essa vereadora manifestou a sua indignação, lembrando que na época da votação do projeto do IPTU ela não estaria aqui nesta Casa, como também alguns 
de seus colegas. Ainda, indignada, Glória frisou que não teria assinado o projeto referente ao IPTU, acrescentando que não era mentirosa, como fora dito pela cidadã 
Carla. Por fi m, essa vereadora disse que respeitava a todos e, que também exigiria respeito á sua pessoa. Finalizando os trabalhos, foi convocada a 35ª Reunião Ordi-
nária, prevista para o dia 6 de novembro, às 9:00 horas, a fi m de deliberarem sobre matérias constantes da pauta. Registrada a chamada fi nal, persistiu a mesma do 
início. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião e, para constar, eu, Cláudio Santos Fontes, 1º Secretário, solicitei fosse lavrada a presente 
ata que, sendo lida, discutida e, se aprovada, será por mim e pelo Presidente, assinada.   

ITEM 01: Discussão e votação, em Turno Único, do Veto Total à Proposição de Lei n.º 029/2018, originária do Projeto de Lei n.º 024/2018, que “Declara de Utilidade 
Pública o “Ministério Ágape de Contagem.” Projeto de Lei de Autoria do Vereador Capitão Fontes.

EMENDAS: Não.
QUÓRUM: 2/3 dos membros da Câmara.
VOTAÇÃO: Eletrônica.

ITEM 02: Discussão e votação, em Turno Único, do Projeto de Resolução n.º 041/2018, que “Concede o Título de Cidadania Honorária de Contagem ao Investigador da 
Polícia Civil o Senhor André Luiz Campos Liduário”. Autoria do Vereador Gil Antônio Diniz – “Teteco”.

EMENDAS: Não.
QUÓRUM: 2/3 dos membros da Câmara.
VOTAÇÃO: Eletrônica.

ITEM 03: Discussão e votação, em Turno Único, do Projeto de Resolução n.º 042/2018, que “Concede o Título de Cidadania Honorária de Contagem ao Subinspetor de 
Investigadores da Polícia Civil o Senhor Rogério Pereira Rodrigues”. Autoria do Vereador Gil Antônio Diniz – “Teteco”.

EMENDAS: Não.
QUÓRUM: 2/3 dos membros da Câmara.
VOTAÇÃO: Eletrônica.

ITEM 04: Discussão e votação, em Segundo Turno, do Projeto de Lei Complementar n.º 021/2018, que “Altera a Lei Complementar n.º 255, de 11 de junho de 2018, que 
“Dispõe sobre o Sistema Municipal de Controle Interno e dá outras providências”. Autoria do Poder Executivo.

EMENDAS: Não.
QUÓRUM: Maioria Absoluta.
VOTAÇÃO: Eletrônica.

ITEM 05: Discussão e votação, em Segundo Turno, do Projeto de Lei Complementar n.º 022/2018, que “Dispõe sobre incentivos fi scais relacionados à Taxa de Fiscaliza-
ção de Engenhos de Publicidade (TFEP)”. Autoria do Poder Executivo.
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EMENDAS: Não.
QUÓRUM: Maioria Absoluta.
VOTAÇÃO: Eletrônica.

ITEM 06: Discussão e votação, em Redação Final, do Projeto de Lei Complementar n.º 021/2018, que “Altera a Lei Complementar n.º 255, de 11 de junho de 2018, que 
“Dispõe sobre o Sistema Municipal de Controle Interno e dá outras providências”. Autoria do Poder Executivo.

EMENDAS: Não.
QUÓRUM: Maioria Absoluta.
VOTAÇÃO: Eletrônica.

ITEM 07: Discussão e votação, em Redação Final, do Projeto de Lei Complementar n.º 022/2018, que “Dispõe sobre incentivos fi scais relacionados à Taxa de Fiscalização 
de Engenhos de Publicidade (TFEP)”. Autoria do Poder Executivo.

EMENDAS: Não.
QUÓRUM: Maioria Absoluta.
VOTAÇÃO: Eletrônica.
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