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PROCURADORIA GERAL DE CONTAGEM 
GABINETE DO PROCURADOR- GERAL DO MUNICÍPIO 

 
PORTARIA nº 22, de 15 de fevereiro de 2019. 

Autoriza a retirada de autos de processos judiciais 
junto às Secretarias das Varas Cíveis da Fazenda 
Pública Municipal da Comarca de Contagem, 
Juizados Especiais, Varas da Justiça Federal – 
Subseção Judiciária de Contagem, Ministério 
Público e Tribunal de Contas de Minas Gerais. 

 
 
 
O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; 
 
 
 
RESOLVE: 
 
 
 
Art. 1º Autorizar as estagiárias Narla Aparecida Gomes Barbosa Queiroz - CPF 086.901.676-84 e 
Juliana Ferreira da Rocha – Identidade MG 10.355.670, a retirar os autos de processos judiciais em 
que o Município de Contagem for parte ativa, passiva ou interessada, junto às Secretarias das Varas 
Cíveis da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Contagem, Juizados Especiais,  às Varas da 
Justiça Federal – Subseção Judiciária de Contagem, Ministério Público e Tribunal de Contas de Minas 
Gerais. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Contagem, 15 de fevereiro de 2019. 

 
 
 
 

AFONSO JOSÉ DE ANDRADE 
Procurador-Geral do Município de Contagem 
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Gabinete do Prefeito

GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO TERMO DE COPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE O GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CESSÃO DE SERVIDOR.
OBJETO: A MÚTUA COOPERAÇÃO ENTRE OS CONVENENTES, COM A FINALIDADE DE CESSÃO DE SERVIDOR EFETIVO, GUSTAVO LIBERIO DE PAULO – Matrícula 01457477 
ENTRE O GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
FUNDAMENTAÇÃO: LEI FEDERAL Nº. 8666/1993 C/C DECRETO MUNICIPAL Nº. 1839/2012.
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 18/02/1019.
ASSINADO: 18/02/2019.

Controladoria Geral 
do Município

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

Em cumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, informamos que no dia 25 de fevereiro de 2019 (segunda-feira), às 10 horas, no Plenário da Câmara Legislativa 
Municipal, será realizada Audiência Pública para prestação de contas referente ao 3º quadrimestre de 2018, conforme determina a Lei Complementar nº 101/2000, em 
seu art. 9º, § 4º. Os dados serão apresentados pelo Poder Executivo, através da Controladoria Geral do Município.

Karen Carazza
Diretora de Operação Institucional

Controladoria Geral do Município

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Portaria COR/CGM – Nº 006, de 08 de fevereiro de 2019.

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

CONSIDERANDO:

I – A instauração do Processo Administrativo Disciplinar 02/080/2014, através da Portaria Nº 253 de 16 de dezembro de 2014, para apuração de irregularidades supos-
tamente cometidas pelo servidor CLAUDIO NERY ZOGLIO, matrícula n° 201446, Técnico em Enfermagem;

II – O Relatório Final da Comissão Disciplinar;

ASSINATURA DIGITAL
Diário Oficial do Município de Contagem

Órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo

Prefeito Municipal: Alexis José Ferreira de Freitas
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RESOLVE:

Art. 1º – Determinar no PAD 02/080/2014, a SUSPENSÃO de 20(vinte) dias do servidor CLAUDIO NERY ZOGLIO, matrícula n° 201446, Técnico em Enfermagem, com 
fundamento legal no art. 123, II c/c Art. 126, todos da Lei Municipal 2.160/90.

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

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 08 de fevereiro de 2019.

WEBER DIAS OLIVEIRA
Controlador Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Portaria COR/CGM – Nº 012, de 14 de fevereiro de 2019.

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

CONSIDERANDO:

I – A instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 02/017/2018, através da Portaria Nº 054 de 17 de julho de 2018, para apuração de irregularidades suposta-
mente cometidas pela servidora ESTER ANDRADE TEIXEIRA, Matrícula n°. 1275557, Professora de Educação Básica;

II – O Relatório Final da Comissão Disciplinar;

RESOLVE:

Art. 1º – Determinar no PAD 02/017/2018, a ABSOLVIÇÃO da servidora ESTER ANDRADE TEIXEIRA, Matrícula n°. 1275557, Professora de Educação Básica, com fulcro no 
parágrafo único do art. 139 da Lei Municipal nº 2.160/90.

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de fevereiro de 2019.

WEBER DIAS OLIVEIRA 
Controlador Geral do Município

Secretaria Municipal 
de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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RATIFICAÇÃO

Contagem, 13 de fevereiro de 2019
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE N° 003/2019
PA Nº 014/2019 

OBJETO: PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG, REFER-
ENTE AO ANO DE 2019.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1071.04.122.0001.2132 - CODIGO:339039-53. FONTES: 0100. 

DESPACHO:

Exmo. Sr. Secretário:

A presente Inexigibilidade de Licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável, especialmente do disposto no artigo 
25, caput, da Lei nº 8666/93 e alterações posteriores.

Submetemos o presente procedimento à consideração de V. Exa., para Ratifi cação podendo a despesa no valor de R$ 928,34 (novecentos e vinte e oito reais e trinta e 
quatro centavos), ser autorizada em nome da empresa SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, CNPJ: 09.248.608/0001-04.

Thiago de Freitas Oliveira
Superintendente de Gestão e Aquisição 

DESPACHO:

Ratifi co o procedimento e autorizo a despesa em nome da empresa SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, CNPJ: 09.248.608/0001-04, para 
respectiva contratação. Publique-se no prazo legal.

Contagem, 13 de fevereiro de 2019.

Marius Fernando Cunha de Carvalho
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E AQUISIÇÃO
GERÊNCIA DE CONTRATOS E PARCERIAS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 18/02/2019

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°011/2019 PA. 013/2019 DISP. 005/2019 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATADA: PRONOBRE LTDA - ME
OBJETO: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO DENOMINADO SALÃO ACTUAL DE 750M², PARA A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2019 DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
VALOR DO CONTRATO: R$ 89.800,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1071.04.122.0001.2132 – 33.90.39.05 – 0100 RED.126 
VIGÊNCIA: 28/01/2019 ATÉ 28/01/2020.
ASSINADO: 28/01/2019

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Diretoria de Compras e Licitações
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TERMO DE  ADJUDICAÇÃO E  HOMOLOGAÇÃO

Contagem, 15 de fevereiro de 2019.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 061/2018
PA: 185/2018
TIPO: Menor Preço

OBJETO: Registro de preço para futura e eventual aquisição de UNIFORME ESCOLAR – KIT VESTUÁRIO, visando a doação aos alunos da Rede Municipal de Educação 
Infantil, Fundamental, Educação de Jovens e Adultos do Município de Contagem -MG.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Natureza da Despesa: 339032-99- Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita.         

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

Não houve recurso, e a Pregoeira, adjudicou o objeto do Pregão às licitantes vencedoras.  Submetemos o presente procedimento à deliberação de V. Sa., solicitando a 
homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedoras do certame, as empresas abaixo relacionadas:

EMPRESA VENCEDORA Lote VALOR TOTAL

Mega Indústria e distribuidora de produtos Têxteis Ltda - ME único R$ 13.469.757,00

PREÇO TOTAL========================================> R$ 13.469.757,00

Totalizando o valor da licitação em R$ 13.469.757,00 (treze milhões quatrocentos e sessenta e nove mil, setecentos e cinquenta e sete reais).

MÁRCIA MENDES SIQUEIRA
PREGOEIRA

DESPACHO:

Adjudicado o objeto desta às licitantes vencedoras Mega Indústria e distribuidora de produtos Têxteis Ltda - ME, no valor de em R$ 13.469.757,00 (treze milhões 
quatrocentos e sessenta e nove mil, setecentos e cinquenta e sete reais), modalidade Pregão Eletrônico nº 061/2018, homologo a licitação para a respectiva contrata-
ção.

Contagem, 15 de fevereiro de 2019.

MARIUS FERNANDO CUNHA DE CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Diretoria de Compras e Licitações

TERMO DE RATIFICAÇÃO

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO 055/2018 – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 189/2018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO CURSO E-SOCIAL PARA 20(VINTE) SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, A SER REALIZA-
DO NA SEDE DA PREFEITURA DE CONTAGEM.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
1071.04.122.0001.2132 – 339039-19 – FONTE 0100

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª., para RATIFICAÇÃO, das despesas com a EMPRESA LOGUS – ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA., 
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CNPJ NÚMERO 02.457.379/0001-99, no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

THIAGO FREITAS DE OLIVEIRA
Superintendente de Gestão e Aquisições

DESPACHO:

RATIFICO o procedimento nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei número 8.666/93 e autorizo a despesa com a EMPRESA LOGUS – ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLI-
CA LTDA., CNPJ NÚMERO 02.457.379/0001-99, no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Publique-se.

Contagem, 13 de fevereiro de 2019.

MARIUS FERNANDO CUNHA DE CARVALHO
Secretário Municipal de Administração

ATA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 023/2018 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 181/2018

Aos 28 (vinte e oito) dias de janeiro de 2019, às 09h00min, reuniu-se a Equipe de Pregão, designada pela Portaria SEAD número  003 de 17/04/2018, com intuito de 
analisar e julgar a Impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico número 023/2018, Processo Administrativo número 181/2018, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PAPEL A3 E A4, nos termos da solicitação da Secretaria Municipal de Administração, apresentada pela Empresa Bom Sabor Com. 
Dist. de Produtos EIRELI

O presente procedimento licitatório, conforme previsão do Edital, em seu preâmbulo, tem como fundamentos legais a Lei número 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações subsequentes.
O artigo 41 da referida lei prevê como legitimados a impugnar o edital de licitação: o cidadão (§ 1º) e o licitante (§ 2º), senão vejamos:

§ 1o Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias 
úteis antes da data fi xada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem 
prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art.113.

§ 2o Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o fi zer até o segundo dia útil que anteceder a abertura 
dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as 
falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) - (grifos nosso)

1. Trata-se de pedido de impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico nº 023/2018, interposto pela empresa Bom Sabor Com. Dist. de Produtos EIRELI, inscrita no CNPJ 
nº 29.505.110/0001-97.

2. Inicialmente, cabe apreciar o requisito de admissibilidade da referida impugnação.
3. O Edital dispõe : 4.7 – Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer pessoa, através do e-mail: cpl.contagem@contagem.mg.gov.br, a par-
tir da publicação do aviso do edital até 02 (dois) dias úteis antes da data fi xada para abertura das propostas, dirigidas a Pregoeira, que deverá decidir sobre a petição 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

4. A impugnante protocolou no dia 17 de janeiro de 2019 pessoalmente na Diretoria de Compras e Licitações. Portanto, a peça protocolada pela empresa deve ser 
conhecida e apreciada, eis que é tempestiva.

DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE

Resumidamente o impugnante solicita que seja retifi cado o edital a fi m de registrar as justifi cativas para a exclusividade da contratação de ME e EPP nas aquisições do 
item 01 ou dos 25% do item 02 do certamente público em questão. Ainda que, seja acrescido a exigência da ME ou EPP apresentar seu faturamento no ano anterior, 
considerando não bastar apenas a declaração de enquadramento nessa situação, em razão de fraudes que podem vir a ser cometidas. E por fi m, solicita a exigibilidade 
de prévio cadastro das empresas interessadas em contratar com o Município
A Equipe de Pregões esclarece que o texto integral da impugnação se encontra juntado aos autos para consulta por parte dos interessados.

DA APRECIAÇÃO DO PEDIDO

Após revisão dos termos do edital, e consulta às leis que regem o tratamento diferenciado às ME’s e EPP’s, verifi cou-se que os documentos exigidos para habilitação 
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eram insufi cientes para se comprovar o enquadramento na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte.
Ainda, sobre o tratamento diferenciado às ME’s e EPP’s, verifi cou-se que foi feita a reserva de cota de até 25% do valor total da licitação destinado às mesmas, fi cando 
reservado o lote 1 como cota exclusiva por ser tratar de valor inferior a R$ 80.00,00. Entretanto, por se tratar de itens diferentes e divisíveis, identifi ca-se a necessidade 
de retifi cação dessa divisão, reservando também uma cota no percentual de até 25% do lote 02 para participação exclusiva de ME e EPP.
Foi feito também levantamento das empresas inscritas no sistema de cadastro de fornecedores no município que se enquadram na condição de ME e EPP, confi guran-
do-se potenciais interessados nesta licitação, juntado aos autos do processo.
Não sendo a presente licitação restrita à participação exclusiva de ME e EPP, não há que se falar em justifi cativa para exclusividade, vez que apenas foi reservado o per-
centual legal de até 25% do valor da contratação em consonância à LC123/2006, LC147/2014 e Decreto 8.538/2015, e não foi priorizada contratação de microempresas 
ou empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, conforme §3 do Art.48 da LC123/2006
Sobre a exigibilidade/obrigatoriedade de prévio cadastro das empresas interessadas em contratar com a Administração Pública, na modalidade pregão, ofenderia o 
princípio da competitividade e consequentemente o da economicidade que se alcança com a ampla participação de licitantes na disputa.
O Município de Contagem possui um cadastro de fornecedores, entretanto, este cadastro é facultativo ao licitante que tem interesse em participar das licitações na 
modalidade Pregão, seja na forma presencial ou eletrônica, e o instrumento convocatório não pode de forma alguma fazer tal exigência, pois estaria ferindo o princípio 
da competitividade.
A título de exemplo, algumas decisões da Corte de Contas Pátria acerca da exigência de cadastro prévio:
(...) os precedentes são uniformes no sentido de que a exigência de inscrição no SICAF, como condição de habilitação ao certame licitatório, constitui cerceamento ao 
seu caráter competitivo, em evidente afronta ao mandamento insculpido no inciso I do § 1º do art. 3º da Lei 8.666/93.
Acórdão 1070/2005  Primeira Câmara
Abstenha-se de incluir, em editais de licitação, dispositivo condicionando a participação de licitantes ao prévio cadastro no Sicaf, por falta de amparo legal, conforme 
entendimento deste Tribunal - Acórdãos 36/2005 Plenário e 1070/2005 Primeira Câmara.
Acórdão 1623/2006 Plenário
Abstenha-se de incluir cláusulas nos editais que possam vir a restringir a competitividade, a exemplo de registro cadastral no Sicaf como requisito único para o creden-
ciamento e a habilitação do licitante.
Acórdão 106/2009 Plenário
Abstenha-se de exigir cadastro prévio no SICAF para participação nas licitações promovidas pelo órgão, por falta de previsão legal.
Acórdão 3963/2009 Segunda Câmara (Relação)
Deixe de incluir, em editais de licitação, dispositivo que somente possibilite a habilitação de licitantes previamente cadastrados no Sistema Integrado de Cadastramento 
Unifi cado de Fornecedores - SICAF, por falta de amparo legal para tal exigência.
Acórdão 330/2010 Segunda Câmara

DO MÉRITO

Acrescente-se à redação dos termos do edital no item 8.1.1 Habilitação Jurídica:

e) A condição de Microempresa (ME), de Empresa de Pequeno Porte (EPP), para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006 (arts. 42 a 
45), deverá ser comprovada mediante:
I – Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação:
a) Comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da Receita Federal,
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm;
b) Declaração, fi rmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos
impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3º da LC 123/2006.
II – Empresas não optantes pelo Sistema Simples de Tributação:
a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do Artigo 3º da 
LC 123/2006;
b) Cópia da Declaração de Informação Econômico-fi scais da Pessoa Jurídica – DIPJ e respectivo recibo de entrega, em conformidade com o Balanço e a DRE;
c) Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
d) Cópia do contrato social e suas alterações;
e) Declaração, fi rmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da LC 123/2006.

f) Os documentos relacionados no subitem “e” poderão ser substituídos pela certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa do DNRC nº 
103 do Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI) da Secretaria de Micro e Pequena empresa, vinculada à Presidência da República.

Fica retifi cado o modelo de proposta comercial, passando a reservar cota exclusiva para ME e EPP de até 25% dos itens do lote 02.

ITEM DESCRIÇÃO UN QTDE. ESTIMADA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

2

PAPEL APERGAMINHADO, COR BRANCA, FORMATO A4 (210 X 297MM), 75GR/M2, 
PACOTE COM 500 FOLHAS, O PAPEL DEVERÁ SER 100% CELULOSA, MULTIFUNCIO-
NAL E ALCALINO, OPACIDADE DE 90%, E UMIDADE DE 3,5% +/- 1,0. CAIXA COM 
10 UNIDADES. DESEJÁVEL CERTIFICAÇÃO FSC – FOREST STEWARDSHIP COUNCIL. 
NA EMBALAGEM DO PRODUTO, DEVERÁ CONSTAR MARCA, NOME DO FABRICANTE, 
QUANTIDADE DE FOLHAS, GRAMATURA DO PAPEL E FORMATO. TODAS AS INFORMA-
ÇÕES DEVERÃO SER EM LÍNGUA PORTUGUESA. CX 14.734 R$ 201,66 R$2.971.258,44 

VALOR TOTAL ==================================================>

ITEM
2 DESCRIÇÃO UN QTDE. ESTIMADA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
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Cota 
exclusi-
va ME-
-EPP

PAPEL APERGAMINHADO, COR BRANCA, FORMATO A4 (210 X 297MM), 75GR/M2, 
PACOTE COM 500 FOLHAS, O PAPEL DEVERÁ SER 100% CELULOSA, MULTIFUNCIO-
NAL E ALCALINO, OPACIDADE DE 90%, E UMIDADE DE 3,5% +/- 1,0. CAIXA COM 
10 UNIDADES. DESEJÁVEL CERTIFICAÇÃO FSC – FOREST STEWARDSHIP COUNCIL. 
NA EMBALAGEM DO PRODUTO, DEVERÁ CONSTAR MARCA, NOME DO FABRICANTE, 
QUANTIDADE DE FOLHAS, GRAMATURA DO PAPEL E FORMATO. TODAS AS INFORMA-
ÇÕES DEVERÃO SER EM LÍNGUA PORTUGUESA. CX 396 R$ 201,66 R$ 79.857,36 

VALOR TOTAL ==================================================>

DA DECISÃO:

Após análise e considerações apresentadas, é decisão da comissão DAR PROVIMENTO PARCIAL a impugnação ora apresentada, decidindo quanto ao PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº023/2018:

Pelo acolhimento da solicitação de reserva de cota de 25% do item 02 do certame público em questão para participação exclusiva de ME e EPP. Entretanto não há 
que se falar em justifi cativa para exclusividade, vez que apenas foi reservado o percentual legal de até 25% do valor da contratação em consonância à LC123/2006, 
LC147/2014 e Decreto 8.538/2015, e não foi priorizada contratação de microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, conforme §3 do 
Art.48 da LC123/2006

Pelo acolhimento parcial da alegação de que é necessário comprovação da condição de ME e EPP por parte das licitantes na fase de habilitação com a exigência de 
apresentação do faturamento do ano anterior, sendo essa uma das formas de comprovação e não apenas a única, conforme LC 123/2006 e Instrução Normativa do 
DNRC nº 103 do Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI) da Secretaria de Micro e Pequena empresa, vinculada à Presidência da República.

Pelo não acolhimento da exigibilidade de prévio cadastro das empresas interessadas em contratar com o Município, uma vez que tal exigência fere o princípio da com-
petitividade e não tem previsão legal.

Danielle Venâncio Magalhães
Pregoeira

Márcia Mendes Siqueira
Equipe de Apoio

Dagoberto Moreira Guaracy
Equipe de Apoio

DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR:

Recebo a Impugnação interposta pela Empresa Bom Sabor Com. Dist. de Produtos EIRELI, inscrita no CNPJ nº 29.505.110/0001-97, eis que é tempestiva, para no mérito 
DAR PROVIMENTO PARCIAL, tendo em vista que a decisão da Pregoeira e sua Equipe de Apoio foi embasada na estrita observância da legislação pertinente. Decidindo 
quanto ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2018:

Pelo acolhimento da solicitação de reserva de cota de 25% do item 02 do certame público em questão para participação exclusiva de ME e EPP. Entretanto não há 
que se falar em justifi cativa para exclusividade, vez que apenas foi reservado o percentual legal de até 25% do valor da contratação em consonância à LC123/2006, 
LC147/2014 e Decreto 8.538/2015, e não foi priorizada contratação de microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, conforme §3 do 
Art.48 da LC123/2006

Pelo acolhimento parcial da alegação de que é necessário comprovação da condição de ME e EPP por parte das licitantes na fase de habilitação com a exigência de 
apresentação do faturamento do ano anterior, sendo essa uma das formas de comprovação e não apenas a única, conforme LC 123/2006 e Instrução Normativa do 
DNRC nº 103 do Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI) da Secretaria de Micro e Pequena empresa, vinculada à Presidência da República.

Pelo não acolhimento da exigibilidade de prévio cadastro das empresas interessadas em contratar com o Município, uma vez que tal exigência fere o princípio da com-
petitividade e não tem previsão legal.

Posto isso, RATIFICO a decisão da Pregoeira e sua Equipe de Apoio, determinando a correção do edital.

Contagem, 28 de janeiro de 2019.

Marius Fernando Cunha de Carvalho
Secretário Municipal de Administração



"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, 18 de fevereiro de 2019 Página 9 de 25 Diário Oficial de Contagem - Edição 4524

Secretaria Municipal 
de Educação

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº26/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SOCIE-
DADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS DE CONTAGEM OBJETO: ATENDIMENTO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATIVIDADES EDUCATIVAS 
EM TEMPO INTEGRAL E ATIVIDADES COMPLEMENTARES. DOTAÇÃO: 1.12.1.12.361.0029.2081.33.50.41.00 FONTE 0101. VALOR GLOBAL DE R$ 823.300,83 (OITOCEN-
TOS E VINTE E TRÊS MIL, TREZENTOS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS ) DIVIDIDO EM 11 (ONZE) PARCELAS. ASSINADO: 15/02/2019 COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES.

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCA-
ÇÃO E O CENTRO DE REFERÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CRESCER OBJETO: ATENDIMENTO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATIVIDADES 
EDUCATIVAS EM TEMPO INTEGRAL E ATIVIDADES COMPLEMENTARES. DOTAÇÃO: 1.12.1.12.361.0029.2081.33.50.41.00 FONTE 0101. VALOR GLOBAL DE R$ 458.045,88 
(QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) DIVIDIDO EM 12 (DEZ) PARCELAS. ASSINADO: 15/02/2019 COM 
VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES.

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº24/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCA-
ÇÃO E A FUNDAÇÃO SANTA FILOMENA  OBJETO: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA MODALIDADE CRECHE E PRÉ-
ESCOLA. DOTAÇÃO: 1.12.1.12.365.0029.2080.33.50.41.00 FONTE 2119. VALOR GLOBAL DE R$ 354.959,21 (TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E 
CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) DIVIDIDO EM 10 (DEZ) PARCELAS. ASSINADO: 18/02/2019 COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES.

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e
Desenvolvimento 
Sustentável

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMAC – 2018
No dia 17 de dezembro 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 3ª Reunião Extraordinária do COMAC de 2018. Compareceram à reunião o Presidente Wagner Donato Rodrigues; Marcos Antônio Botelho 
Niemann; Fábio Silva Azevedo (assessor jurídico). Os conselheiros: Henrique Damasio Soares, representante do Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais (CIEMG); 
Ubiratam Nogueira, representante das Associações Civis representativas dos moradores do Município de Contagem; Fabiana Aparecida Garcia, representante da 
Associação Comercial e Industrial de Contagem (ACIC); Cecília Rute de Andrade Silva, representante das Entidades Civis criadas com fi nalidade específi ca de defesa do 
Meio Ambiente, com atuação no âmbito do Município de Contagem; Cristina Maria de Oliveira, representante dos Sindicatos de Trabalhadores de categorias profi ssion-
ais não liberais, com base territorial no Município de Contagem; Hainan Silva Campos Ferreira, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. 
Funcionários da SEMAD; Renan da Silva Ribeiro; Fernanda Nery da Costa; Pedro Augusto de Brito Moreira; Luciana Pereira Martins;   Leonardo Ziviani; Eric Alves 
Machado; Leonardo Ricardo Torres Lopes; José Paulo Gandra e Marise de Cássia Gonçalves (Secretária do COMAC). O Presidente Wagner - Conferiu o quórum e iniciou a 
reunião. 1- B II LOG Empreendimentos S/A – Galpão de Cartas e Encomendas dos Correios – Julgamento do pedido de LAC 2. Processo Nº 1356/2018-01. Presidente 
Wagner - houve um pedido de vista por parte da conselheira Cecília Rute, que vai apresentar o relatório do pedido de vista. Conselheira Cecília- pedi ao conselheiro 
Ubiratam, Eric e Sr. Botelho que fi zessem um Slides para ser mostrado aqui. Lá precisa da drenagem porque o empreendimento esta entre dois cursos d’água. Antes de 
construir o galpão tinha que fazer a drenagem. Isto não aconteceu, o acidente que aconteceu foi exatamente por causa disto. Primeiro ele teria que fazer a bacia de 
contenção do fl uxo de água porque agente não sabe quanto vai chover e isto não foi feito, estão fazendo agora. Acompanhei algumas leis e gostaria se possível o Dr. 
Fábio falasse explicando estas leis para nós, se está correto dentro do meu parecer. Porque coloquei as leis que assegura o conselho e todos nós. Dr. Fábio- a conselheira 
cita a lei federal 6938 que institui a política nacional do meio ambiente, deu destaque exatamente sobre a responsabilidade do causador de dano que traz a modali-
dade de responsabilidade objetiva. Na reparação do dano, independente da intenção de causar o dano em razão da proteção do direito difuso do meio ambiente. 
Impõe-se por esta obrigação legal, o poder público, a função de buscar a sua reparação do dano. Inclusive seja reparando, retornando ao estado interior, ou seja 
reparação integral quando é possível ou seja mitigando e compensando quando não é mais possível. Conselheira Cecília- coloquei a lei, porque o que causou lá tem que 
ser reparado, inclusive um leito foi assoreado, a nascente e o curso d’água foi assoreado. O empreendedor antes da obra tem que observar esta questão. Por isto fi quei 
muito preocupada. Sr. Marcos Botelho- o conselho esta convocado para deferir ou indeferir o licenciamento do empreendimento. O voto em separado ele não recomen-
da o indeferimento. Então a discussão hoje aqui é se concorda ou não com o deferimento do licenciamento. O que nós temos no voto em separado são algumas 
circunstâncias a serem entendidas como condicionantes.       A) a suspensão preventiva/embargo total das obras e da análise do pedido de licenciamento ambiental 
concomitante LAC 2 do empreendimento B II LOG Empreendimentos S/A - Galpão de cartas e encomendas dos correios. Aqui tem um pedido de suspensão desta 
votação em relação a este item, é isto a suspensão desta votação? Conselheira Cecília- se for suspenso a obra, 5automaticamente o parecer também está suspenso, até 
ele concluir a obra de drenagem.         Sr. Marcos Botelho- questão de ordem, nós temos aqui que votar um pedido especifi co de suspensão da votação deste 
licenciamento hoje. B) seja determinado ao empreendimento que apresente um plano emergencial para implantação do sistema de drenagem. Isto já existe no PRAD 
que eles estão submetidos. C) seja determinada a apuração dos fatos e impactos ambientais negativos e, se comprovado o dano ao meio ambiente ou o cometimento 
de infração ambiental ou crime ambiental, sejam os autos remetidos ao Ministério Público Estadual, também previsto no PRAD. Então o que temos em voto separado. É 
discutir primeiro em caráter incidental se nós vamos suspender ou não esta votação. Presidente Wagner- em questão de encaminhamento após a Cecília terminar a 
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apresentação do relatório dela, eu gostaria de pedir que se manifestassem os técnicos da secretaria que estiveram presentes, Eric, Luciana, o Dr. Fábio não esteve mas a 
parte jurídica, ele analisou  e vai também pronunciar. Eric- mostrou fotos e foi pontuando. Mostrou a parte de cima, onde teoricamente está acontecendo o carreamen-
to de material e carreando até a nascente. Em relação ao relatório anterior da Luciana esta começando a proteção da manta e começa a revegetação. Mostrando fotos 
mostrou uma parte da mata que é a separação vegetativa do que era e o que é. O curso d’água esta quase na divisão. O curso d’água começa a nascer, são pequenas 
pontuais que transforma numa difusa, uma grande difusa já cadastrada na Contagem das Nascentes com permissão da empresa, a partir daqui ele desce é dos 
afl uentes do Tapera. Mostrou mais fotos. No relatório da Cecília está sendo citado estas pequenas curvas de nível e a necessidade de barraginhas. São cerca de 10 
pequenas curvas de nível, estão sendo feitas para evitar que a vazão venha muito forte e o carreamento de material ocorra diretamente. Elas tem funcionado. Segundo 
a visão dos conselheiros é necessário ainda fazer pequenas curvas de nível. Sugiro colocar no relatório do PRAD. Na parte de baixo mostrou a parte que começou a ser 
retirada a terra que havia sido carreado na primeira vistoria antes de outubro. No dia 24/10 fi zemos a 2ª vistoria. Eles estão retirando esta parte, cerca de 50 cm de 
terra e quando retira ela brota automaticamente. Na minha visão, acho que a visão da secretaria, se houver todo o respeito ao PRAD que estamos solicitando, tem 
condições de fazer a recuperação desta área e principalmente evitar o carreamento para o Tapera. Foi até citado no relatório talvez fazer uma pequena proteção física 
para que a terra durante o período chuvoso, ela não continue descendo, estamos analisando se é necessário. Mostrou mais fotos dizendo que, quando começou a 
limpar lá embaixo como ela já começa a correr. Forma um curso d’água é um afl uente do Tapera. As laterais observando são terras que carreou até com algumas 
pedras, que havia sido feito barramento lá em cima. Deve ser retirada a terra e não retirar as pedras. Porque as pedras em diversos estudos demonstra ser interessantís-
simo como forma de segurar, evitar o carreamento e para a vegetação ela é interessante. Então não retirar as pedras, aquelas que forem possíveis. Mostrou fotos. Como 
fi scal foi eu que autuei. Também estou mostrando que a empresa está fazendo a recuperação. Pedi permissão ao Flávio no período chuvoso vou retornar para classifi car 
corretamente a nascente, para classifi carmos se tem pontual também, difusa com certeza tem. Não houve supressão de vegetação por carreamento. Acho que é 
possível fazer esta recuperação. A qualidade da água da nascente é excelente porque no inicio ela estava imigrando ferro. Migração de ferro em nascente é qualidade 
muito boa da nascente. Demonstra que  não tem esgoto e a qualidade do terreno. Então uma nascente de qualidade. Conselheira Cecília-   o relatório está falando 
exatamente sobre a drenagem que foi feita, pede para segurar isto. A nossa água não tem preço, temos que preserva-lá. Conselheiro Henrique- concordo com a Cecília 
na questão, que tem que apurar os danos. Foi emitido um auto de infração referente, mas tem que fazer algumas considerações, fazer barraginha, qual técnica é a mais 
interessante, só um técnico através de estudos para falar. Outra coisa com a estiagem suspender as obras, emiti também o trabalho de recuperação. Então quando 
coloca no relatório que quer a suspensão imediata das obras, você esta dizendo que quer a suspensão imediata da reparação dos danos ocorridos. A nossa luta é para 
que esta área seja recuperada, paralisando as obras como ele vai continuar com a recuperação desta área. Não podemos determinar a melhor situação, tem que 
estudar, tem que ter o laudo de engenheiro. Nós como conselheiros estamos exercendo a função pública, mas não estamos sendo o engenheiro da obra. Temos que ter 
muito cuidado porque pode ter outro tipo de situação, e determinar só a paralisação desta obra, qual o ganho ambiental. Não é melhor ele continuar, recuperar e 
apresentar os relatórios. Conselheiro Ubiratam- pelo que eu li esta solicitando que a prefeitura notifi que o empreendedor a apresentar um plano de emergência, por 
causa desta situação, isto consta no parecer. Então esta decisão e técnica, não é do conselho esta escrito no pedido. No pedido também fala sempre o seguinte, existe 
os projetos aprovados pela secretaria, o empreendedor cumpriu todas as normas. O que aconteceu o acidente ou incidente que seja é porque não estava completo o 
processo de drenagem aprovado. Ele cumpriu a parte dele, mas ele não executou antes do período chuvoso. O que provocou o carreamento foi as 2(duas) barragens 
que romperam e hoje estão descoberta, não tem uma barragem, não tem uma medida sendo tomada. Com relação a questão lá em baixo se houve dano ou não, isto é 
competência do setor público, são os técnicos que vão afi rmar se houve ou não, qual medida, qual critério. O pedido do conselheiro pode ser feita. Presidente 
Wagner- estamos tendo alguns impasses, a secretaria conforme os pareceres técnico e jurídico propôs um PRAD para recuperação do dano e tem um TAC também que 
é para fazer a regularização. Estou entendendo que os conselheiros estão defendendo um plano de emergência. No nosso caso nós não paralisaríamos a obra, não tem 
esta orientação por parte da secretaria. Foi feito um embargo parcial em relação ao que aconteceu do carreamento, mas a partir do momento em que acertamos um 
PRAD, ocorre um desembargo, então tem 2 impasses. No nosso caso é PRAD, os conselheiros estão pedindo um plano de emergência. Nós não concordamos com o 
embargo e os conselheiros estão propondo um embargo até a apresentação do plano de emergência e tudo mais. Estou falando de uma maneira simples de acordo 
com que estou entendendo do impasse. Conselheira Cecília- a questão da barraginha é para água fl uvial que desce, ele já iria fazer isto. Ele precisa fazer uma caixa para 
onde a água que vier ela cair, que seria tipo uma barraginha. O que estou pedindo é que ele faça a drenagem antes de mexer na obra, para evitar um dano maior. 
Conselheira Hainan- queria entender se este questionamento dos técnicos de PRAD, plano emergencial, das questões da drenagem, se elas fazem parte do TAC, porque 
aí estaríamos discutindo alguma coisa que não é em vão e se já tem alguma previsão de discussão e assinatura deste TAC. Eric- estive em todas as vistorias, como fi scal 
eu que fi z o auto de embargo inicial, auto de infração e no 3º momento dei o parecer informando que não concordava com suspensão nem o embargo total da 
empresa, juntamente com a Luciana e demais técnicos, porque a parte de drenagem que contribui com isto que esta acontecendo e apenas a parte lateral que mostrei. 
Se fosse da empresa como um todo, eu seria o primeiro a embargar a empresa como um todo, ainda mais eu que estou fazendo o auto de embargo, o nome que 
consta no relatório e tendo futuro questionamento com o ministério público é o meu. Portanto reafi rmo que se houver necessidade concordo com embargo parcial que 
foi feito como foi dito pelo Presidente Wagner. Mas automaticamente ao fazer a assinatura do PRAD e começar a discussão do TAC, pela questão mitigadora, o 
conselheiro Henrique colocou muito bem, o embargo foi desfeito para a empresa continuar fazendo a recuperação daquela área e mitigar, evitar que aquela carrea-
mento continue. O embargo disto tecnicamente falando contribui para mais carreamento de material. A empresa recuperando não vai evitar o carreamento, mas vai 
minimizar este carreamento. Aí nós estamos cobrança via TAC, via PRAD cobrando efetivamente da empresa o tempo todo até alterações. Porque foi bem colocado pelo 
conselheiro Ubiratam, que o relatório de mitigação de drenagem, ele foi aprovado, a empresa fez mas errou. Tecnicamente isto pode acontecer em algum momento, foi 
feito a aprovação mas aconteceu. Neste momento sou totalmente contra o embargo total da atividade ou suspensão da atividade. Se houver necessidade de um 
embargo naquela parte lateral, eu concordo em fazer este embargo, mas a empresa tem que continuar, isto que eu, Luciana e     Dr. Fábio estamos reafi rmando tem 
que continuar a fazer a recuperação de imediato. Eu vou fazer  monitoramento permanente, já combinei com a empresa, foi permitido minha entrada lá. Vou fazer 
relatórios semanais independente da decisão aqui. A gente vai conseguir provar o que está acontecendo, carreamento de material ou não. Então tecnicamente falando 
sou contra o embargo. Dr. Fábio- nesta linha do Eric, estas discussões do PRAD e medidas mitigatórias já estão sendo alinhadas no TAC, não houve resistência por parte 
da empresa, nós não chegamos apenas um consenso, quanto ao valor da compensação ambiental mas já são medidas, inclusive analisadas no PRAD pela técnica 
Luciana e a nossa engenheira fl orestal. Inclusive no parecer jurídico, eu já tinha manifestado caso aprovado o licenciamento, já que existe as recomendações técnicas 
para sua aprovação, a emissão da licença só viesse ocorrer após a assinatura do TAC. Porque estas medidas já estão sendo previstas. O que pode ser feito com a 
proposta da conselheira que pediu vista, citou a elaboração de um plano de emergência, nós podemos incluir esta obrigação no TAC, a recomendação do conselho, 
talvez com prazo menor, sem necessidade de impor uma suspensão imediata. O que poderia ser colocado como clausula sancionatória é vota-se a licença com emissão 
condicionada a assinatura do TAC num determinado prazo, se não ocorrer esta providencia da empresa e não assinarem o TAC, aí sim poderia se cogitar uma 
suspensão. No cenário não temos até então um cenário de recusa. Caso ocorra uma recusa após a decisão do conselho, aí de fato estaríamos cogitando uma hipótese 
de sanção. Mas pelo conteúdo técnico apresentado pela recomendações da conselheira é possível acrescentar esta clausulado do plano de emergência no TAC cuja 
assinatura, a empresa fi caria obrigada antes da emissão da licença. São as considerações jurídicas. Conselheiro Ubiratam- Dr. Fábio na 6938, art. 14, paragrafo 4º “Sem 
prejuízo das penalidades defi nidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias á preservação ou correção dos inconveni-
entes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores” IV - à suspensão de sua atividade. Então o pedido tem fundamento legal, 
baseado na lei federal. Na minha opinião, na medida que embarga, é direito dele solicitar o desembargo da área que não contribui com isto, mediante a assinatura de 
um Termo de Ajustamento de Conduta, que ainda não foi assinado, não foi deferido.    O plano de emergência, o próprio nome já fala, a função dele se fosse 
preventiva, seria de contingência. Mas aconteceu o acidente, agente teve lá isto é fato. Então é passível sim, no plano de emergência. Não sei porque a difi culdade da 
empresa não acatar esta questão do plano de emergência. Um ato simples que libera o setor público a condicionar, somente esta área onde que o Eric esta falando. Se 
vai ser PRAD ou PTRF que vai ser utilizado, isto é um instrumento que é utilizado pela legislação que não pode ser condicionado, porque as medidas nas condicionantes, 
são de controle e prevenção. O que menos sofreu lá foi a fl ora. Vocês podem ver as plantas estão em perfeito estado. O que mais sofreu foi literalmente só a nascente e 
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o leito. O objeto desta discussão toda vai virar um item, recuperar a questão do leito. Se houve o dano ou não houve, não vamos discuti-la. Quem vai discutir é o setor 
público. Mas eu permaneço na tese que tem que fazer o embargo imediato, mediante o pedido deles e atendendo o pedido da conselheira. Pelo plano emergencial, 
que pode ser instruído de TAC, mas não pode dar prazo a isto. Aí desembarga o restante da obra para ele tocar, você da legalidade ao ato, fi xa somente neste e da 
legalidade neste também e o que vai ser apresentado plano de emergência, o que foi sugerido aqui por todos são medidas protetivas, que qualquer um faz, agora 
quem vai fazer isto é engenheiro, tem uma equipe grande lá, tem equipamento, tem ferramenta, tem tudo. Vão instalar o sistema de drenagem com mais calma, 
porque não adianta fazer correndo depois vem a chuva e arrancar tudo. O plano de emergência é o mínimo do mínimo que eles devem fazer, para continuar com a 
obra dele. Agora isto foi solicitado verbalmente, não houve manifesto nenhum. Acredito que tem que manter esta linha, plano de emergência sim, embargo total sim. 
Na medida que for apresentado desembarga o restante e formaliza o ajustamento de conduta. Dr. Fábio- o conselheiro não deixa de ter razão, a norma autoriza isto. O 
encaminhamento que estamos querendo dar é um encaminhamento prático. Ele realmente está sujeito a embargo, mas se agente embarga agora, eu acredito que hoje 
a tarde, ele estará batendo na nossa porta para assinar este TAC. Nossa linha é inverter isto. Olha você esta sujeito a embargo por conta desta disposição, mas nós 
vamos lhe dar um prazo para regularizar, assinar este TAC e aí o conselho aprova esta recomendação do plano de emergência. Se tecnicamente ele tem que ser 
executado, não tem como agente não fugir dele. Mas dá um prazo de 48 hs. para comparecer na secretaria e assinar este TAC. Se não acontecer aí sim já tem a 
recomendação, a imposição da sanção de embargo. Se não acontecer isto, aí sim ocorre a suspensão das atividades. Conselheiro Ubiratam- você vai estar fazendo uso 
de poder de polícia de secretaria ou agente pode ouvir o empreendedor para ver se tem esta concordância. Presidente Wagner- estou entendendo, fugimos um 
pouquinho do protocolo, estou entendendo como apresentação de relatório, já entramos na fase de discussão e a empresa teria que se manifestar. Aconteceu vamos 
continuar desta forma, o Eric vai se manifestar, e nós vamos passar a palavra para a empresa. Eric- o auto de embargo eu concordo plenamente, quem me conhece 
sabe que sou um pouco radical nas questões hídricas. O que vocês estão citando agora, nós já fi zemos lá trás. Só foi desembargado porque ele começou a fazer a 
relação do PRAD. Se não tivesse feito nada estaria ainda sobre embargo da secretaria de meio ambiente. Em relação a toda questão de dano ambiental, toda a questão 
do que vai ser feito, é uma questão posterior. Agora em relação ao plano de emergência eu concordo, o plano de emergência é ofi cialização do que já está sendo feito. 
Porque temos autuado eles, eles tem feito a recuperação. Se der errado, nós temos que modifi car este tipo de determinação técnica. O plano de emergência é uma 
ofi cialização do que está sendo feito entre secretaria e empreendedor. Então creio que já pode estabelecer de imediato a assinatura do plano de emergência, que tudo 
que está fazendo, ele tem que escrever e agente assinar. Eu não vejo problema nenhum. Só estou afi rmando que o auto de embargo já tinha feito anteriormente. O que 
esta sendo feito agora eu creio que é uma replica do que já tinha sido feito. Conselheiro Ubiratam- o plano de emergência proposto é para prevenir, o que já aconteceu, 
não é para recuperar. Para não acontecer novamente. Eric- isto já está sendo feito, plano de emergência citaria colocação de manta esta lá, realização das curvas de 
nível esta lá, podemos citar algo mais, os técnicos podem entender que isto ainda é pouco, e pode acrescentar a barraginha que vocês citaram. Conselheiro Ubiratam- 
está sendo proposto é equipamento que eles tem lá dentro, chegar e fazer escavação ali e depois compacta novamente, para reservar esta água comparticulada e 
depois vai devolvendo aos poucos para o leito. Eric- acho que o questionamento nem é este, a questão é concordo plenamente que ainda é pouco, podemos fazer até 
mais. O empreendedor de acordo com o poder de polícia da secretaria. O que está sendo questionado é que vocês estão falando que o todo está contribuindo para 
isto. Eu afi rmo tecnicamente e a Luciana que não é o todo que está sendo contribuindo para isto. O que contribui para aqui lá, tanto que a Cecília na vistoria até 
ampliou um pouco e pediu que eu vistoriasse o outro lado. Esta sendo feito esta vistoria. Aí eu vou afi rmar se o outro lado também está sofrendo carreamento por 
parte, aí eu embargo aquela parte ou do todo.    A lateral causou isto, todo mundo observou, tecnicamente agente comprova. Então não estou vendo motivo da 
suspensão total. Na verdade não há motivos técnicos para suspensão total. A suspensão deveria acontecer na parte lateral que é o que tem acontecido para isto. Flávio 
(empresa)- estamos executando esta obra desde 2015, em 3 anos ou quase 4 anos nunca ocorreu um problema. Nós fi zemos mais de 20 barragens de contenções de 
resíduos e a medida que a terraplanagem vai aumentando, nós vamos mudando ela de posição. Ocorreu um problema em 2018, 3(três) anos após, tanto prova que eu 
fi z as bacias de drenagem, que vocês estão pedindo para não tirar as pedras que nós colocamos, como que não fi zemos drenagem? Foi feito, o tempo inteiro foi 
monitorado. Agora ocorreu um problema numa chuva de 50 milímetros em 2 horas, a barragem não foi sufi ciente. Estamos recuperando, estamos no processo, 
estamos todos mobilizados para isto. Tem mais de 40 pessoas envolvidas. A drenagem profunda foi toda executada, esta sendo executada. Me de oportunidade de 
concluir a parte ambiental. Estou afi rmando que ao longo do processo, nós fi zemos tudo que foi necessário para conter o carreamento do solo. Todos as pessoas aqui e 
os técnicos presenciaram ao longo deste período. Uma especifi ca ocorreu em 2018 e nós estamos tratando nela. Não deixamos de fazer, não deixamos de cumprir, 
nunca me recusei assinar nenhum documento. Nós não assinamos um TAC por questão econômica. Estamos dispostos a assinar em 48 hs. como vocês sugeriram. Nós 
não deixamos de atender tudo que foi sugerido pela secretaria de meio ambiente, a tudo que foi sugerido pelo conselho na época da aprovação. E continuamos com a 
mesma disposição. Dr. Fábio- iria fazer até uma proposta de encaminhamento, nós colocaríamos em votação a concessão da licença, desde que em 48 hs., o empreend-
edor compareça a secretaria de meio ambiente para a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta contendo as medidas técnicas que foram apresentadas, 
incluindo a clausula do plano de emergência. Caso não aconteça a sua assinatura neste prazo de 48 hs. aí sim ocorreria a suspensão do empreendimento. Seria uma 
proposta viável do que já foi proposto e do que foi trago no parecer da conselheira. Conselheiro Ubiratam- não estou aqui para impedir o seu empreendimento, faça 
uma medida protetiva ao meio ambiente. Presidente Wagner- a secretaria de meio ambiente e eu enquanto presidente do conselho, agente trata com todo o respeito 
tanto os conselheiros, como os empreendedores, os representantes dos empreendedores. A nossa discussão e a maneira como eu conduzo é sempre baseados em 
pareceres técnicos e jurídicos, então Ubiratam, agente não questiona as suas opiniões, agente não as considera menos qualifi cadas ou mais qualifi cadas, agente 
procura tratar com isenção e com todo respeito, fi que claro isto, é a postura que agente tem procurado adotar. Se o Flávio se expressou mal, eu também acho que ele 
não teve a intenção de atacar pessoalmente ninguém. Nós temos que nos basear em pareceres. Conselheira Cristina- o presidente falou bem no inicio, nós temos um 
impasse e quando temos um impasse são condições divergentes, que estão sendo discutidas. Na hora que estamos discutindo as condições divergentes, obviamente 
temos os pareceres técnicos, jurídicos, mas também a interpretação de como as pessoas interpretam a realidade.De qual tamanho as pessoas entendem que foi este 
dano. Cada um entende de um jeito. A Cecília foi muito generosa ao falar que teve uma falha. Não teve uma falha, teve um dano, um crime ambiental. Ubiratam 
colocou que o mais atingido foi a água, só a água. Ele também foi generoso, só a água, não é a água, seríssimo isto. As fotos demonstram a gravidade do que 
aconteceu, e aí o empreendedor foi infeliz na sua expressão, mas quando agente esta numa situação de impasse, isto pode acontecer. Acho que o Henrique também foi 
infeliz na fala dele, ao dizer que o conselho não queria resolver o problema, como se o problema fosse do conselho. Este problema não é nosso, este problema é da 
empresa. Quem criou o problema foi a empresa, então não somos nós que resolvemos o problema. Então eu quero colocar o seguinte o Dr. Fábio novamente falou que 
não tem consenso em relação aos valores. Se teve um dano a previsão do que fazer, inclusive os valores de multa para isto. O que esta previsto na lei não se discute 
aplica. Então tem que aplicar, não tem que negociar valores de multa. Se esta previsto tem que ser aplicada. Então o parecer da Cecília ele é muito no sentido da 
prevenção. Se o espírito da prevenção fosse seguido o tempo todo, não teria havido este carreamento. O que estou vendo de analises técnicas sendo ditas. Se tivesse 
sido cumprido no momento da licença, não haveria o embargo feito pelo Eric, não teria tido este carreamento de terra. Então o voto é neste sentido da prevenção, se 
tiver de embargar é para resolver logo, o que tem de resolver. Para a obra continuar. Não tem como uma obra daquele tamanho parada. Todos temos clareza disto aqui. 
Presidente Wagner- nos temos 2(duas) propostas. A proposta defendida pela secretaria baseada nos pareceres técnicos e jurídicos e de concessão do pedido de licença 
para a empresa, mediante no prazo de 48 hs. Para que o empreendedor compareça na secretaria de meio ambiente e faça a assinatura do TAC, com a inclusão do plano 
de emergência sugerido pelos conselheiros. Esta é a proposta 1. Conselheira Cecília- primeiro a votação do parecer do conselheiro, para depois votar a licença. 
Presidente Wagner- agente pode colocar o parecer em votação. Mas o parecer não defi ne se concede a licença ou não. Dr. Fábio- esta proposta que foi feita para o 
presidente já é uma proposta considerando o que foi apresentado no seu parecer. Acho que estaria atendido. Presidente Wagner- entendeu Cecília. Acho desnecessário 
votar o parecer, uma vez que na proposta, esta incluído o que foi discutido. Conselheira Cristina- o que diz o regimento. Dr. Fábio- isto não esta previsto. Fala que o 
voto do conselheiro de fato tem que ser votado. A ordem não trata. Isto cabe ser levantado como questão de ordem, questões omissas do regimento, são decididas 
como questão de ordem. Se não houver consenso para votar a proposta da Secretaria ( SEMAD), teríamos que fazer por decisão do conselho. Votamos primeiro o voto 
em separado da conselheira ou vota a proposta da secretaria unicamente contendo a proposta da conselheira. Conselheira Hainan - na verdade temos uma considera-
ção das considerações fi nais do parecer da Cecília que não esta sendo atendida em sua totalidade, mas se a conselheira aceitar agente alterar o texto de forma que 
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atenda a secretaria e ao conselho, acho que chegaríamos num consenso. Mas aí é uma disposição da conselheira que pediu vista. O item   A- a suspensão preventiva/ 
embargo total das obras e da análise do pedido de licenciamento ambiental concomitante LAC 2 do empreendimento B II LOG Empreendimentos S/A - Galpão de cartas 
e encomendas dos correios. Estou entendendo que a sugestão do Dr. Fábio e que agente só faça o embargo e a suspensão, caso ele não assine o TAC em 48 hs., no 
termo estará constando as demais alíneas das considerações fi nais. Então se a conselheira se sentir confortável em alterar esta primeira linha. Na verdade vai fi car que 
se em 48hs. o empreendedor não assinar o TAC e o TAC estará constando todas as alíneas do parecer, aí a licença vai fi car suspensa. Certo o que eu entendi. Então 
Cecília, você tem que se manifestar para ver se você concorda com a proposta que o Dr. Fábio fez, e aí posteriormente o presidente vai colocar a discussão em votação, 
e o restante vai permanecer. Presidente Wagner- só uma observação, tem o outro impasse que eu citei aqui. Ela esta pedindo a suspensão total, nós estamos defen-
dendo a suspensão parcial. Conselheira Hainan- já conversamos e a Cecília já entendeu, podemos só reunir para conversar? Conselheira Cecília- nós conselheiros 
decidimos que seria a suspensão parcial, mediante a assinatura do TAC em 48hs. e sendo que deverá constar na alínea A e B. Conselheira Cristina- nós fi zemos uma 
nova redação seria o seguinte: a suspensão preventiva/ embargo parcial mediante a assinatura do TAC em 48hs. Sendo que no TAC deverá constar a alínea B e C deste 
parecer, mudou a redação da letra A. Presidente Wagner- queria entender, porque a nossa proposta é se ele não assinar o TAC embargo parcial, vocês não estão 
invertendo não? deu a entender que seria, embarga depois que assinar o TAC desembarga, continuaríamos tendo um impasse. Conselheira Cristina- então tem que 
melhorar a redação de novo. A suspensão / embargo parcial mediante a assinatura do TAC em 48hs. Presidente Wagner- se não for assinado o TAC em 48hs. Consel-
heira Cecília- gostaria de ser comunicada se ele assinou. Presidente Wagner-                                                                        nos vamos enviar a cópia do TAC assinada 
com tudo que os conselheiros estão propondo de inclusão, vocês vão receber. Estou entendendo que seu parecer já foi aprovado com as alterações propostas. Em 
votação a concessão da licença, mediante a assinatura do TAC (vai constar o PRAD, plano de emergência, os acréscimos nas alíneas B e C), vamos conceder a licença, 
caso em 48 hs.  o empreendedor não assine o TAC com a secretaria de meio ambiente, aí haverá o embargo parcial. Flávio (empresa)- nunca me recusei em assinar um 
documento. Fazendo a primeira fase que é a parte técnica, para entrar para a segunda fase que é a parte fi nanceira do TAC. Eu só acho um prazo de 48hs. Um prazo 
muito curto, vou precisar de um advogado, vou precisar de um valor que não é pequeno. Conselheira Cecília- até sexta-feira. Presidente Wagner- até 21/12 às 17 hs., 
horário comercial. Colocou em votação, concessão da licença com a proposta de assinatura de um TAC com os acréscimos discutidos aqui, prazo até 21/12, às 17 hs., 
tem que estar assinado. E a cópia do documento assinado vamos nos comprometer enviar para os conselheiros. Aprovado com um voto contrário. 2- Tenda / Maurício 
Ataíde Machado – Julgamento do pedido de supressão arbórea para parcelamento do solo. Processo ( SMDUH ) 14659/2017-03A ( RIU ) – Requerimento SEMAD       Nº 
000764. Pedido de vista pelo Presidente Wagner. 3- Assuntos Gerais pertinentes ao COMAC. Tinha uma proposta para fazermos uma confraternização, mas não foi 
possível dadas as demandas e correrias não foi possível. Mas me comprometo na primeira reunião, da abertura do ano, agente faz um coquetel. Vamos tentar a reunião 
para o fi nal da tarde, na secretaria. Encerrou a reunião.                       .                                                                                                                                                                                                                                                                

ATA DA 231ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAC – 2018
No dia 10 de dezembro 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 231ª Reunião Ordinária do COMAC de 2018. Compareceram à reunião o Presidente do COMAC, Wagner Donato Rodrigues; Fábio Silva 
Azevedo (assessor jurídico); os conselheiros: Henrique Damasio Soares, 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 territo-
rial no Município de Contagem; Fabiana Aparecida Garcia, representante da Associação Comercial e Industrial de Contagem (ACIC); Cecília Rute de Andrade Silva, 
representante das Entidades Civis criadas com fi nalidade específi ca de defesa do Meio Ambiente, com atuação no âmbito do Município de Contagem. Funcionários 
da SEMAD: Leonardo Ricardo Torres Lopes; Leonardo Ziviani; Luciana P. Martins; Renan da Silva Ribeiro; Adriane Carla L. F. Lobato; Fernanda N. da Costa; Bárbara M. 
Quirino; Guilherme de Oliveira Santos; Eric Alves Machado; Paulo Gandra; Walkyria A. Castilho de Pádua; Bianca Massula Santos e Marise de Cássia Gonçalves (Secre-
tária do COMAC). O Presidente Wagner conferiu quórum e iniciou a reunião. 1- Aprovação da Ata da 2ª Reunião Extraordinária do COMAC e 230ª Reunião Ordinária do 
COMAC. Aprovadas. 2- B II LOG Empreendimentos S/A – Galpão de Cartas e Encomendas dos Correios – Julgamento do pedido de LAC 2. Processo Nº 1356/2018-01. 
A técnica Luciana - fez a apresentação. Pedido de vista pela conselheira Cecília e marcado a diligência para quarta-feira. 3- Tenda / Maurício Ataíde Machado – Su-
pressão de indivíduos arbóreos para futuro loteamento. Processo Nº 01962/2015-03A – Nº Requerimento: 000764. Retirada de pauta. 4- Agronog Empreendimentos e 
Participações – Supressão de indivíduos arbóreos. Processo Nº 18613/2018-03A – Nº Requerimento: 000437. O técnico Leonardo Ziviani fez a apresentação, Processo 
Administrativo: 18613/2018-03A; Requerimento Interno: 00437. Foi verifi cado que a área é urbanizada. A proposta foi feita para abertura de via no loteamento. São 95 
árvores que esta proposta a supressão, sendo que 5 (cinco) serão transplantes: 4(quatro) pequizeiros (Caryocar brasiliense) e 1(um) Ipê cascudo amarelo (Handroanthus 
chrisotrichus). Mostrou Slides. A compensação estabelecida pelo Decreto 1030/2008 seria em torno de 1.100 mudas e 10 mudas para cada espécie nativa ou exótica. 
Ana (representante da empresa) - o loteamento são 6 (seis) quadras, 8(oito) lotes. Uma doação para o município de 47% da área, são mais de 50 mil metros quadrados 
de área verde sendo preservada, mostrou Slides. A supressão será referente a abertura das vias do loteamento. Conselheira Cecília- qual a localização da nascente. Ana- 
temos 2(duas) nascentes, elas estão fora do terreno, já estão demarcadas e a APPs referentes a elas estão sendo preservadas. Conselheira Cristina- não é um bairro é um 
parcelamento. Sabe o tamanho? Ana- 13 mil metros. Conselheira Cristina- é uma área de expansão urbana? Leonardo Ziviani- Sim. Conselheira Cristina- a preocupação 
é parcelar 3(três) mil, depois fracionar, este que é o problema. Vamos entrar com o trâmite de relatório de impacto urbano. Presidente Wagner- o papel do meio ambi-
ente, do conselho, neste momento é verifi car as nascentes se estão preservadas. A área verde se está preservada. As normas ambientais estão sendo obedecidas neste 
momento, ponto. Eles vão entrar com projeto no Desenvolvimento Urbano. O Impacto urbano não somos nós que vamos analisar, é o Desenvolvimento Urbano. No 
âmbito do RIU, nos vamos ter que fazer o nosso parecer ambiental. Só para fi car claro qual o nosso papel. Conselheiro Henrique- fora este caso que esta muito claro, 
temos que ter o discernimento de 2 situações. Uma é a cidade formal, são empreendedores formais, geralmente associados, ligados a sindicatos que vem a Prefeitura 
regularizar mediante aos requisitos legais do município, que é o caso. Outra coisa são os empreendedores informais que fazem as questões à margens da legislação. O 
ato de fazer o loteamento, fazer o parcelamento de solo, o desmembramento é claro que tem um impacto. Mas a partir do momento que ele esta fazendo os trâmites 
formais à legislação, tem as contras partidas, as medidas e toda a situação. O setor de loteamento é um setor que deixa uma estrutura para o município, o setor formal 
da legislação, esta deixando o ordenamento territorial conforme as diretrizes do próprio município. Não esta fazendo nada a margem da lei. O Presidente colocou em 
votação, o qual foi aprovado. 5- Construtora Ideali Ltda. - Supressão de indivíduos arbóreos. Processo Nº 20199/2018 - Nº Requerimento: 000614. O técnico Renan fez 
a apresentação. O requerimento de supressão de 3(três) Ipês no lote de 360 m² que fi ca localizado na Avenida Campos Gerais, quadra 141, lote 11, Parque Xangrilá, 
3º Secção, Contagem. Localizado também na Bacia Hidrográfi ca da Pampulha. Mostrou Slides. Caracterização do local é de Bioma de Cerrado, porém sofre forte inter-
ferência antrópica e como a característica do terreno é um terreno baldio com presença de gramas exóticas e deposição de entulho, garrafas e resíduos de construção. 
Mostrou Slides. São 2(dois) Ipês-amarelo-cascudo (Handroanthus chrysotrichus), sendo que 1(um) esta em estado bom e o outro em estado regular e 1(um) Ipê-
amarelo (Handroanthus serratifolius). Juno (representante da empresa), o que eu quero acrescentar é só o estado fi tossanitário, e não indicaríamos tecnicamente para 
o transplante. O Presidente colocou em votação, o qual foi aprovado. 6- Assuntos Gerais pertinentes ao COMAC. Presidente Wagner- tenho informe importante para 
passar aos conselheiros. Na semana passada em reunião com o Prefeito Alex de Freitas sobre a discussão do código ambiental. Ele pediu para suspender as discussões 
no âmbito do conselho até que ele agende, deve agendar para os próximos dias, uma reunião tanto com o setor produtivo, vai receber no gabinete, como com os con-
selheiros também. Teve até uma solicitação feito pela Cecília e pela Cristina. Vai ser agendado para os próximos dias e após o Prefeito conversar tanto com a sociedade 
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civil, os ambientalistas, as ONGs, os conselheiros de diversos seguimentos e também com setor produtivo. Vamos estar retomando as discussões após estes encontros. 
O importante é que está sendo feita uma ampla discussão e a hora que for para a câmara vai com as contribuições de diversos seguimentos. Agradeceu a presença de 
todos e encerrou a reunião.                       

Secretaria Municipal 
de Trabalho e 
Geração de Renda

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 001/2019 – PRONATEC/FUNEC
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA DESTINADA À CONCESSÃO DE BOLSAS DE ENSINO PARA INSTRUTORES/PROFESSORES DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO 
ENSINO TÉCNICO E EMPREGO – PRONATEC/FUNEC

A Coordenadora Geral do Comitê Gestor do PRONATEC/FUNEC, Neusa Maria Diniz Ferreira, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, 
torna pública a abertura de inscrições e divulga normas relativas à realização desta Chamada Pública destinada a selecionar candidatos, mediante avaliação curricular, 
com vistas à concessão de bolsas de ensino para Instrutores/Professores do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego — PRONATEC, instituído pela Lei 
12.513 de 26 de outubro de 2011, na modalidade MEDIOTEC, cursos de educação profi ssional técnica de nível médio na forma concomitante para os alunos da rede 
pública municipal de educação, matriculados no ensino médio regular, em conformidade com a Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011 e Portaria no. 817, de 13 de 
agosto de 2015.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 O presente instrumento tem como objetivo selecionar profi ssionais interessados em desempenhar a atividade de instrutor/professor nos diversos Cursos MEDIOTEC 
ofertados no âmbito do bolsa-formação. 
1.2 O processo seletivo se dará por meio de avaliação curricular para os cursos defi nidos no subitem 6.1. 
1.3 Os cursos relacionados no subitem 6.1 serão ofertados no período de 19 de Março de 2019 há 31 de dezembro de 2020.
2. DO PROGRAMA 
2.1 O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego — PRONATEC tem como objetivo expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação 
Profi ssional Técnica de nível médio e de cursos e programas de formação inicial e continuada de trabalhadores. Esta ação intensifi ca a expansão da rede estadual de 
educação profi ssional e tecnológica.
3. DA CONCESSÃO DAS BOLSAS DE ENSINO 
3.1 Aos profi ssionais selecionados para atuar como instrutores/professores no PRONATEC será destinada a concessão de bolsas de ensino em conformidade com o art. 
9° da Lei n° 12.513 de 26/10/2011 e Portaria no. 817, de 13 de agosto de 2015, pelo tempo de duração dos cursos regidos por este Edital. 
3.2 Os valores das bolsas de ensino que trata o subitem 3.1, no tocante aos professores da rede municipal de ensino de Contagem, obedecerão aos parâmetros de 
remuneração utilizados pela Fundação de Ensino de Contagem – FUNE, qual seja, R$35,00 (trinta e cinco reais) por hora-aula (60 minutos) enquanto para aqueles sem 
vínculo com o município obedecerão aos valores estabelecidos na já mencionada legislação federal, sendo R$ 50,00 (cinquenta reais) por hora-aula (60 minutos), con-
forme as cargas horárias dos conteúdos previstos no curso para os quais foram selecionados, observada a incidência de impostos, taxas e tributos.
3.3 As atividades exercidas pelos profi ssionais selecionados para a concessão de bolsa de ensino, que atuarão como instrutores/professores no âmbito do PRONATEC, 
não caracterizarão vínculo empregatício, em conformidade com o §3º. do art.9º. da Lei 12.513/11.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições deverão ser realizadas por meio de Formulário de Inscrição, ANEXO I, no período de 25/02/2019 a 1º/03/2019, no horário de 9h às 12h e 14h às 18h, 
na sede do Comitê Gestor Central do PRONATEC, localizado na Avenida José Faria da Rocha, nº 3185, Bairro Eldorado, em Contagem/MG, CEP: 32310-210.
4.2 O candidato informará, no ato da inscrição, o curso e conteúdo para qual deseja concorrer à concessão da bolsa de ensino e a disponibilidade de horário para 
ministrá-lo conforme os turnos descritos no item 6.1; 
4.3 No ato da inscrição o candidato deverá entregar o Curriculum Vitae, constando os pré requisitos mínimos exigidos para o exercício da atividade de instrutor/profes-
sor conforme previsto no item 6.1 e ANEXO III do presente Edital. Os Documentos exigidos devem ser anexados na seguinte ordem: Diplomas de Graduação, Pós-Grad-
uação, Mestrado, Doutorado, Declarações de docência e demais declarações e/ou certifi cados. (Para fi ns de comprovação de atividade docente, não serão aceitas cópias 
de carteira de trabalho ou contrato sem o respectivo carimbo ou assinatura do contratante). Além destes, o Candidato deve preencher o Formulário de Autoavaliação 
– Anexo II, pontuando-se de acordo com os critérios descritos neste edital e deve ainda entregar cópia da Identidade, CPF, comprovante de Residência e cópia da Parte 
frontal do Cartão do Banco ou cópia da parte frontal do extrato onde aparecem o número de conta e agência com dígitos.
4.4 Admitir-se-á a inscrição em mais de um conteúdo de curso para os candidatos à bolsa de ensino, observando-se a área de conhecimento exigida para o curso e a 
compatibilidade de horário; 
4.5 A Coordenação Geral do PRONATEC/FUNEC não aceitará inscrições protocoladas fora do prazo estabelecido no item 4.1 e nem inscrições com a documentação 
incompleta; 
4.6 Os documentos de outros processos seletivos do PRONATEC/FUNEC já entregues a esta coordenação não poderão ser requisitados para serem utilizados em nova 
inscrição. 
4.7 A seleção dos candidatos será realizada com base nas informações prestadas no Curriculum Vitae, em consonância com os critérios defi nidos nesta Chamada 
Pública, e nas cópias das documentações comprobatórias apresentadas e obedecerá aos prazos previstos no ANEXO IV - CRONOGRAMA. 
4.8 A divulgação do Resultado Final da seleção e o preenchimento do Termo de Compromisso para início dos trabalhos dar-se-á concomitantemente e em conformidade 
com o ANEXO IV – CRONOGRAMA.
4.9 O pagamento da Bolsa Formação será realizado mediante o cumprimento das atribuições contidas no item 8 deste edital, em especial a disposta na alínea “h”.
5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
5.1. A seleção dos candidatos para atuação no PRONATEC/FUNEC obedecerá à ordem decrescente de pontuação, nos critérios estabelecidos no ANEXO II - FORMULÁRIO 
DE AUTOAVALIAÇÃO. 
5.2. Em caso de empate entre candidatos serão observados os seguintes critérios de desempate. 
5.2.1. Maior tempo de exercício como docente; 
5.2.2. Maior idade. 
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5.3. Na inexistência de inscrição de candidato à bolsa de ensino para um conteúdo previsto neste edital, a Coordenação Geral do PRONATEC/FUNEC selecionará aquele 
inscrito para o mesmo conteúdo em outro curso, respeitando a ordem de classifi cação de todos os concorrentes habilitados neste certame. 
5.4. Na impossibilidade de cumprimento do item 5.3, a Coordenação Geral do PRONATEC/FUNEC fará a concessão direta da bolsa de ensino a um profi ssional convi-
dado.
6. DAS VAGAS PARA BOLSISTAS 
6.1 Serão selecionados dois instrutores/professores por grupo de conteúdo descrito abaixo, podendo ser formado cadastro de reserva, conforme os quadros de cursos 
que adiante se segue e requisitos para candidatura descritos no ANEXO III do presente edital:

Cód. Curso
Carga
Horária Unidade Turno

201 Técnico em Informática 1200 Inconfi dentes Manhã

202 Técnico em Informática 1200 Inconfi dentes Tarde

203 Técnico em Informática 1200 Cruzeiro do Sul Manhã

204 Técnico em Desenvolvimento de Sistemas 1000 Inconfi dentes Tarde

205 Técnico em Desenvolvimento de Sistemas 1000 Cruzeiro do Sul Manhã

206 Técnico em Desenvolvimento de Sistemas 1000 Cruzeiro do Sul Tarde

207 Técnico em Programação de Jogos Digitais 1000 Inconfi dentes Tarde

208 Técnico em Programação de Jogos Digitais 1000 Cruzeiro do Sul Tarde

209 Técnico em Segurança do Trabalho 1200 Inconfi dentes Tarde

210 Técnico em Segurança do Trabalho 1200 Inconfi dentes Noite

211 Técnico em Cervejaria 1200 CENTEC Noite

212 Técnico em Química 1200 CENTEC Tarde

213 Técnico em Farmácia 1200 CENTEC Tarde

214 Técnico em Análises Clínicas 1200 CENTEC Tarde

6.2 Havendo demanda por mais instrutores serão convocados os candidatos aprovados, cujos nomes constam no cadastro de reserva em rigorosa obediência à ordem 
de classifi cação.
7. DO GERENCIAMENTO DO CADASTRO DE BOLSISTA 
7.1 O cadastro de reserva de profi ssionais classifi cados não caracteriza obrigatoriedade para a realização das atividades e consequentemente percepção da Bolsa de 
Ensino, eis que a contratação dos profi ssionais do referido cadastro dependerá das necessidades dos cursos. 
7.2 O instrutor selecionado para ministrar os conteúdos dos cursos do MEDIOTEC/FUNEC ou que pertença ao cadastro de reservas, poderá ser convidado a ministrar 
conteúdo de outro curso, quando não tenha sido preenchida a vaga no correspondente. 
7.3 A qualquer tempo, o profi ssional selecionado poderá solicitar à Coordenação Geral do PRONATEC/FUNEC a exclusão do seu nome do cadastro, mediante termo por 
escrito. 
7.4 Caso o curso ou conteúdo não seja ofertado o profi ssional classifi cado não fará jus a bolsa.
8. DAS ATRIBUIÇÕES DO BOLSISTA 
8.1 São atribuições do Bolsista: 
a) Planejar as aulas e atividades didáticas e ministrá-las aos benefi ciados das bolsas de ensino; 
b) Adequar a disciplina às necessidades específi cas do público-alvo; 
c) Alimentar o sistema de gestão do PRONATEC com os dados de frequência e desempenho acadêmico dos estudantes; 
d) Adequar conteúdos, materiais didático, mídias e bibliografi a às necessidades dos estudantes participantes da oferta; 
e) Propiciar espaço de acolhimento e debate com os estudantes; 
f) Avaliar o desempenho dos estudantes; 
g) Participar dos encontros com a coordenação, promovidos pelos coordenadores geral e adjunto; e 
h) Entregar uma via impressa e assinada do diário de classe à Coordenação do PRONATEC, em até 48 horas após o término de seu componente;
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1 O presente Edital de Seleção será publicado no site da Prefeitura de Contagem, no domínio específi co da FUNEC, no endereço eletrônico referente ao Blog da Edu-
cação, qual seja: http://www.contagem.mg.gov.br/estudacontagem/funec/ 
9.2 O não comparecimento à FUNEC para preenchimento do Termo de Compromisso na data descrita no ANEXO IV do presente Edital, sem motivo justifi cado, con-
fi gura o não interesse pela vaga, podendo a equipe gestora chamar o próximo da lista de classifi cados. 
9.3 É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar os resultados e demais publicações referentes a este Edital. 
9.4 As dúvidas decorrentes deste Edital de Seleção Pública poderão ser direcionadas à Coordenação Geral do PRONATEC/FUNEC pelo fone (031) 3198 – 3028 ou através 
do email: funec.pronatec@edu.contagem.mg.gov.br.
9.5 A Coordenação Geral do PRONATEC/FUNEC é soberana quanto aos méritos das decisões. 
9.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Geral do Pronatec/Funec.

NEUSA MARIA DINIZ FERREIRA
Coordenadora Geral do PRONATEC/FUNEC

EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 001/2019 – PRONATEC/FUNEC
ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

DADOS PESSOAIS/PROFISSIONAIS DO CANDIDATO
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Nome:

RG: Órgão Emissor: Data de Emissão:

Nacionalidade: Naturalidade: Data de Nascimento:

CPF: Título de Eleitor: Zona: Secção:

Número do PIS/NIT:

Informações bancárias: 
(Não serão efetuados pagamentos em conta poupança, conta salário, conta jurídica ou conta conjunta).

Banco: Agência (com dígito): Conta Corrente (com dígito):

Cargo/Função na instituição que trabalha:

Área de atuação:

Disciplinas que leciona ou lecionou:

É pessoa com defi ciência? Não(       )     Sim(       ) Código CID?______________________

ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO

Rua: n.º

Complemento: Bairro:

Cidade: UF: CEP:

CONTATOS DO CANDIDATO

Telefone Residencial: (     )                                                       
Telefone Celular: (     ) 

CURSO EM QUE PRETENDE ATUAR 
(CONFORME ITEM 6 DO EDITAL)

LOCAL – ESCOLA/TURNO
(CONFORME ITEM 6 DO EDITAL)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

FORMAÇÃO ACADÊMICA/TITULAÇÃO 

Titulação: Ano de obtenção:

Curso:

Instituição:

Titulação: Ano de obtenção:

Curso:

Instituição:

Titulação: Ano de obtenção:

Curso:

Instituição:

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E CAPACITAÇÃO

Experiência profi ssional docente na área da disciplina/área de conhecimento em que pretende atuar.

Descrição da Experiência:

Local de Trabalho:

Cargo/Função:                                                                                                    Tempo de Serviço:

Experiência profi ssional não acadêmica na área da disciplina/área de conhecimento em que pretende atuar.

Descrição da Experiência:

Local de Trabalho:

Cargo/Função:                                                                                                    Tempo de Serviço:
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Tempo de serviço em Instituições de Ensino, exceto na atividade de docência.

Descrição da Experiência:

Local de Trabalho:

Cargo/Função:                                                                                                    Tempo de Serviço:

Cursos de capacitação, encontros, seminários e jornadas de atualização na área em que pretende lecionar, de no mínimo 80 horas, realizados em entidades públicas ou 
privadas reconhecidas pelo MEC.

Título do Curso:

Entidade Organizadora:

Local de Realização:                                                                                                    Carga Horária:

Título do Curso:

Entidade Organizadora:

Local de Realização:                                                                                                    Carga Horária:

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

No. de folhas Apresentadas
*Todas as informações prestadas sobre TITULAÇÃO ACADÊMICA, EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E CAPACITAÇÃO deverão ser comprovadas pelo candidato através do envio 
de cópia da respectiva documentação quando da realização de sua inscrição.

_____________________/____, ____ de _________ de 20___

_____________________________________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO

Recebido por: __________________________________________.
Data: ______/______/_______.

PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DO PRONATEC/FUNEC

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Nome:

RG: CPF: Número de Folhas Apresentadas:                     

Assinatura do Candidato Assinatura do Recebedor Data:____/____/_______

EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 001/2019 – PRONATEC/FUNEC
ANEXO II –  FORMULÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO
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CRITERIOS DE PONTUACAO PARA SELECAO DE INSTRUTOR/PROFESSOR

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA

AUTO
PONTUAÇÃO DO CANDIDATO

FORMACAO ACADÊMICA 
(Não acumulativa. Será considerada apenas a pontuação maior)

Graduação na área (concluída) 2 pontos

Especialização (concluída) 3 pontos

Mestrado (concluído) 4 pontos

Doutorado (concluído) 5 pontos

1.2 EXPERIENCIA PROFISSIONAL PONTUAÇÃO MÁXIMA

Docência na educação profi ssional técnica de nível médio.
1,0 pontos por semestre letivo ou a cada 80 
horas de componente curricular modular. 5,0 pontos

Docência na educação profi ssional tecnológica de nível superior.
0,5 pontos por semestre letivo ou a cada 80 
horas de componente curricular modular.

1,5 pontos

Docência em Qualifi cação Profi ssional
0,5 pontos por semestre letivo ou a cada 80 
horas de componente curricular modular.

1,5 pontos

Docência na rede de ensino superior. 0,5 ponto por semestre letivo
1,5 pontos

Docência na rede de educação básica. 0,5 ponto por semestre letivo
1,0 ponto

Ocupante de coordenação de cursos técnicos ou tecnológico. 0,5 ponto semestre letivo 1,0 ponto

Participação em Comissões de entidades de ensino técnico e tecnológico. 1,0 ponto por participação 5,0 pontos

Orientação de Iniciação Científi ca concluída. 0,5 ponto por trabalho
2,5 pontos

Orientador de Trabalho de Conclusão de Curso- TCC. 0,5 ponto por trabalho 3,0 pontos

Pontuação Máxima 27,0 pontos

EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 001/2019 – PRONATEC/FUNEC
ANEXO III – DOS REQUISITOS PARA CANDIDATURA

Ser brasileiro ou estrangeiro dentro das normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Imigração;
Atender à Lei nº 12.513 de 26 de outubro de 2011, alterada pela lei nº 12.816 de 5 de junho de 2013, à Portaria MEC nº 817, de 13 de agosto de 2015 e à Portaria 
MEC nº 1152 de 22/12/2015;
Ter formação mínima de nível graduação e/ou técnico na área pretendida;
Possuir conhecimento e experiência comprováveis na área;
Possuir domínio no uso de plataformas digitais;
Ter disponibilidade para atuar, em parte da carga horária da disciplina, presencialmente, na cidade de realização do curso, ministrando aulas presenciais nos polos de 
ofertas das disciplinas, em turnos (diurno/vespertino/noturno) estabelecidos pela Coordenação do Curso, inclusive, aos sábados, se for o caso;
Ter disponibilidade para participar dos programas de capacitação que eventualmente forem administrados pela Instituição em datas e horários a serem defi nidos pela 
coordenação do Pronatec/FUNEC, sempre que necessário;
No caso de candidato servidor da FUNEC, atender às normas referentes ao recebimento de bolsas, ao afastamento para capacitação, se for o caso e à carga horária.
As aulas práticas acontecerão conforme previsto neste edital e em consonância com o projeto pedagógico do curso e decisão da coordenação do PRONATEC/FUNEC.

EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 001/2019 – PRONATEC/FUNEC
ANEXO IV - CRONOGRAMA

Nº AÇÕES PERÍODO

Publicação do Edital 19 de fevereiro de 2019

1 Período de Inscrições 25 de fevereiro a 1º de março de 2019

2 Divulgação do Resultado Preliminar 11 de março de 2019
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3 Prazo Para Apresentação de Recurso ao Resultado Preliminar 12 a 15 de março

4
Divulgação do Resultado Final e 
Preenchimento do Termo de Compromisso 18 de março de 2019

5 Início das aulas 19 de março de 2019

EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 001/2019 – PRONATEC/FUNEC
ANEXO V - FORMULÁRIO DE RECURSO
De: ________________________________________________________________ 
Para: Comissão Examinadora do Edital 001/2019 – PRONATEC/FUNEC 
Encaminho o presente recurso contra o Resultado Preliminar da Seleção de Instrutores/Professores para atuarem no PRONATEC/FUNEC  e peço deferimento pelas razões 
que a adiante se seguem:

DADOS GERAIS DO RECURSO

Nome completo do Recorrente: 

CPF: 

RG: 

Justifi cativa do recurso: 

Fundamentação Legal:

Continuação no verso...

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social

CONVOCAÇÃO

Contagem, 18 de fevereiro de 2019

Convocamos os (as) Conselheiros (as) de Direitos, para participarem da 1ª Reunião Ordinária de 2019 do Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nutricional Sus-
tentável de Contagem, que será realizada quinta-feira, dia 21  de  fevereiro  às  09:00 horas, na Casa dos Conselhos, situada à Avenida José Faria da Rocha, 1.016, 5º 
andar, Bairro Eldorado, Contagem-MG.

Pauta da 1ª Reunião Ordinária dia 21/02/2019 às 09:00 horas
Aprovação da 9ª Ata Ordinária de 13 de dezembro de 2018;
Deliberações das comissões;
Informes Gerais.
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_________________________________________
José William da Silva
Presidente do COMSAN

Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos 
e Cidadania

EXTRATO DO QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 004/2017
DISPENSA N° 002/2017
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Ente Público Celebrante Município de Contagem, por intermédio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

OSC Centro de Atendimento e Inclusão Social - CAIS

CNPJ 03.015.043/0001-39

Objeto
Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Colaboração nº. 002/2018 por mais 21 (vinte e um) dias, iniciando em 18/02/2019 e 
encerrando-se em 10/03/2019

Fundamento legal Art. 55 parágrafo único Lei 13019/2014; Art. 45 II § I

Período de vigência De 18/02/2019 a 10/03/2019.

Assinatura 18/02/2019.

Ordenador de despesa Marcelo Lino da Silva, Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON CONTAGEM 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

 A SUPERINTENDENTE DO PROCON CONTAGEM, RARIÚCHA AMARANTE BRAGA AUGUSTO,  no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe o art. 23 caput da 
Lei Complementar nº 160/13 faz saber a empresa reclamada SOPERO  INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA portadora do CNPJ 64.283.187/0001-60, que tramita nessa Super-
intendência o Processo Administrativo nº 680 oriundo do auto de infração nº 000874 por infração ao art. 1º da Lei nº 12.291/2010 fi cando  sujeita às sanções dos arts. 
56 e 57 da Lei n.8.078/90 que cominou multa administrativa no valor de R$ 1.064,10 (hum mil e sessenta e quatro reais e dez centavos). E, constando nos autos do 
respectivo feito administrativo que o fornecedor encontra-se em local  incerto e não sabido, fi ca pelo presente edital, NOTIFICADO do inteiro teor da decisão adminis-
trativa exarada no Processo Administrativo supra, no prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação do presente edital. Para ciência do autuado, é expedido o presente 
edital a ser publicado no Diário Ofi cial do Município de Contagem. Contagem, 01 de fevereiro de 2019. RARIÚCHA AMARANTE BRAGA  AUGUSTO, Superintendente-
Procon Contagem. 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

 A SUPERINTENDENTE DO PROCON CONTAGEM, RARIÚCHA AMARANTE BRAGA AUGUSTO,  no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe o art. 23 caput da 
Lei Complementar nº 160/13 faz saber a empresa reclamada W PIECKHARDT JUNIOR LOJA VIRTUAL LTDA-ME, portadora do CNPJ 18475184000101, que tramita nessa 
Superintendência o Processo Administrativo nº 406 oriundo da reclamação de nº 0117-006.971-8 por infração ao art. 6º,II,II e VI; 39,II,IV,V e XII da Lei nº 8.078/90 e art. 



"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, 18 de fevereiro de 2019 Página 20 de 25 Diário Oficial de Contagem - Edição 4524

884, parágrafo único do CC  fi cando  sujeita às sanções do art. 56  e 57 paragrafo único  da Lei n.8.078/90 que cominou multa administrativa no valor de R$ 2.760,00 
(dois mil, setecentos e sessenta reais). E, constando nos autos do respectivo feito administrativo que o fornecedor encontra-se em local  incerto e não sabido, fi ca pelo 
presente edital,  NOTIFICADO do inteiro teor da decisão administrativa exarada no Processo Administrativo supra, no prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação do 
presente edital. Para ciência do autuado, é expedido o presente edital a ser publicado no Diário Ofi cial do Município de Contagem. Contagem, 01 de fevereiro de 2019. 
RARIÚCHA AMARANTE BRAGA AUGUSTO, Superintendente- Procon Contagem.   

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

 A SUPERINTENDENTE DO PROCON CONTAGEM, RARIÚCHA AMARANTE BRAGA AUGUSTO,  no uso de suas atribuições e tendo em vista  o que dispõe o art. 23 caput da 
Lei Complementar nº 160/13 faz saber a empresa reclamada MAGIC FEEL ELETROMAGNÉTICOS LTDA-Me, portadora do CNPJ sob nº 21.776.376/0001-62  que tramita 
nessa Superintendência o Processo Administrativo nº 323  oriundo do auto de infração 000408 por infração aos arts. 39,IV e art 49, parágrafo único da Lei nº 8.078/90, 
art. 12, V, e art. 13, XVII e XVIII do Decreto n º 2181/97, fi cando  sujeita às sanções do art. 56  e 57 parágrafo único da Lei n.8.078/90 que cominou multa administra-
tiva no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais). E, constando nos autos do respectivo feito administrativo que o fornecedor encontra-se em local incerto e não 
sabido, fi ca pelo presente edital, NOTIFICADO do inteiro teor da decisão administrativa exarada no Processo Administrativo supra, tendo em vista o decurso do prazo 
para interposição de recurso ou pagamento de multa. Para ciência do autuado é expedido o presente edital a ser publicado no Diário Ofi cial do  Município de Conta-
gem. Contagem, 01 de fevereiro de 2019. RARIUCHA AMARANTE BRAGA AUGUSTO. Superintendente do Procon Contagem.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

 A SUPERINTENDENTE DO PROCON CONTAGEM, RARIÚCHA AMARANTE BRAGA AUGUSTO,  no uso de suas atribuições e tendo em vista  o que dispõe o art. 23 caput 
da Lei Complementar nº 160/13 faz saber a empresa reclamada PADARIA VITORIA, portadora do CNPJ sob nº 23.036.409/0001-63 que tramita nessa Superintendência 
o Processo Administrativo nº 370  oriundo do auto de infração 000419 por infração aos arts. 30, 31 e 66 da Lei nº 8.078/90, art. 13, I do Decreto 2181/97, art. 2º,I  da 
Lei Federal 10.962/2004 e art. 2º, III e V do Decreto 5.903/2006 fi cando  sujeita às sanções do art. 56  e 57 da Lei n.8.078/90 que cominou multa administrativa no 
valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), devidamente atualizada pelo IGP-M. E, constando nos autos do respectivo feito administrativo que o fornecedor 
encontra-se em local  incerto e não sabido, fi ca pelo presente edital, NOTIFICADO do inteiro teor da decisão administrativa exarada no Processo Administrativo supra, 
tendo em vista o decurso do prazo para interposição de recurso  ou pagamento de multa. Para ciência do autuado é expedido o presente edital a ser publicado no 
Diário Ofi cial do Município de Contagem. Contagem, 01 de fevereiro de 2019. RARIÚCHA AMARANTE BRAGA AUGUSTO. Superintendente do Procon Contagem. 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

 A SUPERINTENDENTE DO PROCON CONTAGEM, RARIÚCHA AMARANTE BRAGA AUGUSTO,  no uso de suas atribuições e tendo em vista  o que dispõe o art. 23 caput da 
Lei Complementar nº 160/13 faz saber a empresa reclamada G A REINOSO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA -ME , poradora do CNPJ sob nº 00673404000146 que tramita 
nessa Superintendência o Processo Administrativo nº 371 oriundo da reclamção nº 0117-004.770-7 por infração aos arts. 6,V, 39, II, IV, V e XII e 51,I,III, X,XI e XIII, § 
1º, incisos I e III da Lei nº 8.078/90 que cominou multa administrativa no valor de R$ 936,88 (novecentos e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos) devidamente 
atualizada pelo IGP-M. E, constando nos autos do respectivo feito administrativo que o fornecedor encontra-se em local  incerto e não sabido, fi ca pelo presente edital, 
NOTIFICADO do inteiro teor da decisão administrativa exarada no Processo Administrativo supra, tendo em vista o decurso do prazo para interposição de recurso  ou 
pagamento de multa. Para ciência do autuado é expedido o presente edital a ser publicado no Diário Ofi cial do Município de Contagem. Contagem, 01 de fevereiro de 
2019.RARIÚCHA AMARANTE BRAGA AUGUSTO. Superintendente do Procon Contagem. 

CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DE LÉSBICAS, GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS E TRANSEXUAIS DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/ COMDLGBT
Avenida José Faria da Rocha, nº 1.016 – 2º andar, Bairro Eldorado 

O Conselho Municipal de Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais do Município de Contagem, por meio do Secretário Municipal de Direitos Huma-
nos e Cidadania e do Superintendente de Política de Defesa de Direitos Humanos e Diversidade Sexual, CONVIDAM a todos(as) Conselheiros(as) de Direito, titulares e 
suplentes, a participarem da 1ª Reunião da Plenária  Ordinária, a realizar-se no dia 25 de fevereiro (segunda-feira), às 14:00 horas, no auditório da Casa dos Conselhos, 
situada à Avenida José Faria da Rocha, nº 1.016 – 5º andar, Eldorado, Contagem/ MG.

Pauta:
1. Leitura e aprovação da ata de Posse do dia 19/12/2018;
2. Eleição da Mesa Diretora; 
3. Elaboração de calendário para as Reuniões de Plenária e Comissões de Trabalho;
4. Leitura e aprovação do Regimento Interno; 
5. Informes gerais.
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Contagem, 13 de fevereiro de 2019
Marcelo Lino da Silva
Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania 

Marco Antônio Rezende Diniz
Superintendente de Política de Defesa de Direitos Humanos e Diversidade Sexual

Marcos Wellerson
Articulador da Casa dos Conselhos

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

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM – CMDCAC
CONVOCATÓRIA

Convocamos os (as) Conselheiros de Direitos, os cidadãos de Contagem e os demais interessados para participar da 1ª Plenária Ordinária do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem – CMDCAC de 2019, que será realizada na próxima quarta-feira dia 20 de fevereiro de 2019, às 14hs na Casa dos 
Conselhos, localizada à Avenida José Faria da Rocha, 1.016, 4º andar, bairro Eldorado, Contagem-MG. 

Pauta:
 1 – Mesa Diretora:

Apresentação do Assessor Jurídico;
Ofício Magnesita ref. estorno de depósito equivocado;
Aprovação Agenda CMDCAC 2019.
Solicitação da Conselheira Raquel Gualtieri ref. pedido de dispensa nas Comissões Temáticas;
Substituição da conselheira Raquel nas Comissões Temáticas (Mesa Diretora; Seleção; FIA; Acompanhamento aos Conselhos Tutelares e Processo de Eleição Cts.)
Ofi cio 40 PGM-solicitação de desligamento Conselheira Rafaela Queiroz Moisés – referente comissão Processo Eleitoral dos Cts.;
Substituição da Conselheira Rafaela na Comissão do Processo Eleitoral dos Cts. 

2_ Comissão de Registro:

Declarações:
Declaração de Jovem Aprendiz  – Instituição Ser Parte, não concedido; 
Declaração de jovem Aprendiz – Instituição SEST SENAT – CBO4110-10, Auxiliar Administrativo em Transporte com restrições;
 Registro 
Associação Santa Helena Esporte Clube;
Renovação de Registro :
Centro de Apoio Promocional e Educacional Stº Hemann José - CEPA;
Kyrius CIA de Artes;
Associação Cidadã de Esportes e Assistência – ACEAS;
Alteração Razão Social – Instituto de Desenvolvimento Arca da Aliança.
Lembrete as Instituições que estamos em ano de eleição, portanto fi quem atentos a documentação da Entidade.

3-Comissão de Politicas públicas: 
Plano de Ação e Aplicação dos recurso do Fundo.
4_ Comissão de Seleção:

“Ad Referendum” Resolução 01/2019 ref.  designação da Comissão de Seleção para o projeto “Campeões para a Vida fase 5” - Casa de Apoio;
“Ad Referendum” Resolução 02/2019 ref. designação da Comissão de Seleção para o projeto “Criança e Arte – fase III” do Centro Educacional Pequeno Príncipe;
“Ad Referendum” aprovação projeto “Sons da Terra para Crianças e Adolescentes” da Instituição Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais;
“Ad Referendum” aprovação projeto “Crescer em Dignidade” da instituição Centro de referência a criança e à Adolescência;
“ad Referendum” desclassifi cação do Projeto “Educação Criativa: A arte e o ensino da matemática e do Português”
Ofi cio 003/2019 CDM - referente a retirada de contra partida.

5-Comissão de Monitoramento e Avaliação:
Ofi cio 023/2019 – Projeto de Vida – Referente prorrogação de prazo termo de fomento 004/2018;

6-Comissão de Apoio e Acompanhamento aos Conselhos Tutelares:

Instauração da 8ª Comissão de Ética;
“Ad Referendum” ref. suplência no C.T. Nacional;
Referendar posse da Conselheira Mônica Rosa M. Martins – Regional – Eldorado, período 17/12/2018 a 22/01/2019 – referente férias da Conselheira Walquiria.



"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, 18 de fevereiro de 2019 Página 22 de 25 Diário Oficial de Contagem - Edição 4524

Referendar posse do Conselheiro Roberto Senna – Regional – Industrial, período 21/11/2018 a 16/01/2019 – referente férias da Conselheira Luciana Procópio;
Referendar posse do Conselheiro Jaime Márcio Rosa – Regional – Vargem das Flores, período 16/01/2019 a 01/02/2019 - referente férias do Conselheira Welke  Lopes 
Ferraz;
Referendar posse da Conselheira Thaisa Nunes F. De Oliveira  – Regional – Petrolândia, período 14/01/2019 a 01/02/2019 - referente férias do Conselheira Vanessa Dani-
elle Fernandes;
Referendar posse da Conselheira Juliana Onerio  – Regional – Sede, período 07/01/2019 a 25/01/2019 – referente férias da Conselheira Ariana Cavalcante;
Referendar posse da Conselheira Gilvânia Alves  – Regional – Vargem das Flores, período 10/01/2019 a 23/01/2019 – referente férias da Conselheira Francislaine Ribeiro 
Vivas;
Referendar posse do Conselheiro Márcio Tertuliano   – Regional – Ressaca, período 14/01/2019 a 01/02/2019 – referentes férias do Conselheiro Lucas Marcony;
Referendar posse da Conselheira Tatiane Alves da Silva  – Regional – Nacional, período 14/01/2019 a 01/02/2019 – referentes férias da Conselheira Shirley de Souza L. 
Naziazeno Gomes;
Referendar posse da Conselheira Mônica Rosa Miranda Martins – Regional – Nacional, período 28/01/2019 a 08/02/2019 – referente férias da Conselheira Meire Cristina 
S.Parreiras;
Referendar posse da Conselheira Erika de Freitas Caetano Costa – Regional – Ressaca, período 11/02/2019 a 01/03/2019 – referente férias da Conselheira Leizirlene C. Do 
Espirito Santo;
Referendar posse da Conselheira Juliana Onerio  – Regional – Eldorado, período 05/02/2019 a 25/03/2019 – referente licença sem remuneração da Conselheira Nayara 
Oliveira Gomes;
Referendar destituição da Conselheira Juliana Onerio como conselheira suplente na data do dia 11/02/2019;
Referendar posse da Conselheira Juliana Onerio como Conselheira Titular na data do dia 11/02/2019  – Regional – Eldorado; 
 Referendar posse da Conselheira Thaisa Nunes F. De Oliveira  – Regional – Vargem das Flores, período 13/02/2019 a 08/03/2019 – referente férias da conselheira Bruna 
Danielle de Carvalho;
 Referendar posse da Conselheira Gilvânia Alves – Regional – Sede, período 12/02/2019 a 25/03/2019 – referente licença médica do Conselheiro Antônio Alexandre F. dos 
Santos;

7 –  7ª Comissão de Ética:
“Ad Referendum” ref. afastamento remunerado PAD 007/2018;

8 – Comissão do Processo Eleitoral dos Conselheiros Tutelares:
Informes da comissão;

9 – Informes:

Recursos das Creches conveniadas;
Ofício 394/VIJ;
SIPIA;
Capacitação dos Conselheiros Tutelares.

Wellington Soares Martins
Presidente do CMDCAC

C.M.D.P.D.

ATA DA 120ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – CMDPD
No dia 12 (doze) do mês de dezembro de 2018, às 14h00, na Faculdade UNA de Contagem, Avenida João César de Oliveira 5.775, Beatriz, teve início a centésima 
vigésima (120ª) Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Defi ciência – CMDPD, com a presença dos seguintes conselheiros 
municipais: Do Poder Executivo: Secretaria Municipal de Saúde, titular, Renata Schettino Carvalho; Secretaria Municipal de Educação, titular, Ludmilla Skrepchuk Soares; 
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania / Área da Pessoa com Defi ciência, titular, Marcelo Lino da Silva; Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 
Cidadania, titular, Marcos Wellerson Pereira; Autarquia de Trânsito e Transporte de Contagem – TRANSCON, titular, Célio Pereira Soares. Da Sociedade Civil: do segmento 
das entidades que atuam junto às pessoas com defi ciência múltipla, Grupo de Inclusão e Educação  Escolar de Contagem – GIEC, titular, Maria das Graças Chaves da 
Costa; do segmento das entidades que atuam junto à pessoa com defi ciência auditiva, Associação dos Surdos de Contagem, titular, Dener Oliveira Vasconcelos e seu 
suplente, Adriano Miranda Viana; do segmento das entidades que atuam junto às pessoas com defi ciência visual, Associação dos Defi cientes de Contagem – ADC, 
titular, Maurício Alves Peçanha e seu suplente, Geomar Miguel de Oliveira; do segmento das entidades que atuam junto à pessoa com defi ciência intelectual, Grupo de 
Apoio a Pais de Autista – AMAIS, suplente, Edenice Gonçalves Fernandes; do segmento dos profi ssionais especializados na habilitação e reabilitação de pessoas com 
defi ciência, Sindicato dos Trabalhadores de Saúde – SIND-SAÚDE, titular, Maria Auxiliadora Ramos Martins; do segmento de transporte coletivo do município de 
Contagem, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano – SINTRAM, titular, Paulo Raimundo da Conceição Prado; do segmento de instituições 
ou empresas interessadas na questão da pessoa com defi ciência, Empresa Studio Raquel Torres Fotografi a, suplente, Raquel Torres da Rocha. Os representantes do 
Poder Legislativo não estiveram presentes. Compareceram também: a Sra. Sebastiana Rangel, Diretora da Escola Antônio Carlos Lemos; o Sr. Roberto Kattah Júnior, da 
RK - Isenção para Defi cientes; as Sras. Silênia Rodrigues Silva, Dayse Lima, Rosana da Silva, Ilza Maria Lima, Michele Martins de Oliveira Rates e seu fi lho, João Victor 
Martins Cândido, mães do movimento PCD e do Grupo AMAIS; a Sra. Valdete, a Sra. Andreia de Cassia Moura (arquiteta), o Sr. José Maia dos Santos, o Sr. Gabriel 
Estevão e o Sr. Tilden Santiago (Secretaria de Direitos Humanos) – usuários ou interessados na política pública PCD; e, o jovem Samuel Vinícius Costa. Estiveram 
presentes ainda, pela Equipe Técnica do CMDPD: os Srs. Antônio Augusto de Souza Loures, Flávio José Silva de Almeida, Anderson Elias da Silva e Agostinho José dos 
Santos. O Sr. Adriano Miranda Viana e o Sr. Leonardo Coelho de O. Rabelo trabalharam como intérpretes de LIBRAS nessa plenária. Justifi caram suas ausências, por 
motivos diversos: Ailton Cordeiro, Renata Flávia Santos Sales, Belmiro Gonçalves Morais Neto, Rafaela Queiroz Moisés, Josimar Rosária da Silva Moreira, Rovânia Efi gênia 
Freitas e Arnaldo Luiz de Oliveira. O Presidente do CMDPD, o Sr. Maurício Alves Peçanha, deu as boas-vindas aos presentes A pedido do Sr. Célio Soares, convidou a 
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todos para uma oração. Em seguida começou a sessão de informes. O Sr. Marcelo Lino anunciou a cerimônia de entrega do Prêmio Mílton de Freitas – que homenageia 
instituição e pessoa destaque, no ano, que atuam em prol da Política de Direitos Humanos. Será no dia, 17 de Dezembro, às 18h30, no auditório do SEST-SENAT. Outra 
cerimônia, marcará a posse do Conselho LGBT, o qual estava desativado. Ocorrerá, no dia 19 de dezembro, às 14h, no auditório da Prefeitura. Ontem, dia 11 de 
dezembro, o Prefeito Alex de Freitas recebeu a Mesa Diretora do CMDPD. Na reunião o CMDPD apresentou pautas trabalhadas pelo conselho. A primeira delas, tratou 
da questão da Antônio Carlos Lemos. A escola está em processo de regularização e poderá receber recursos da Secretaria de Educação. Os atendimentos atuais 
continuarão. O segundo ponto, propôs alterar a Lei Municipal 2.160/090, no artigo 8º, parágrafo 2º, e passar de 5% para 10% a reserva de vagas para pessoas com 
defi ciência em concursos públicos de Contagem. A terceira pauta, solicitou um censo de funcionários com defi ciência da prefeitura de Contagem. A quarta, reivindica a 
garantia da acessibilidade na nova licitação sobre o transporte coletivo. Inclui aplicativos para celulares que informem, para os usuários com defi ciência e motoristas, da 
aproximação dos ônibus ou da presença do passageiro, respectivamente. O quinto ponto da pauta entregue ao prefeito, abordava a questão referente ao esporte: a  
utilização da Escola Luís Carlos Prestes, para a prática de Basquete em Cadeira de Rodas, para atletas PCD, treinados pela ADC. O Sr. Marcelo Lino, informou também, 
da solenidade de abertura da Semana de Entrega das 170 cadeiras de rodas padrão. Parabenizou, em seguida, a Associação dos Surdos, pelas festividades em 
comemoração aos 30 anos da entidade. O Sr. Célio Soares esclareceu que a disponibilização dos aplicativos não constam no Edital de Licitação. Contudo esse e outros 
pontos estão garantidos em documentos complementares. Celebrou a nova Licitação no Transporte Coletivo pois a considera um marco para o município. Informou que 
haverá um Terminal de ônibus no bairro Cabral. Na sequência, apresentou o Sr. Roberto Kattah, da RK – Isenção de Impostos (IPI, ICMS, IPVA) para automóveis 
destinados às pessoas com defi ciência. O Sr. Roberto Kattah disse prestar consultoria para pessoas com defi ciência que pretendem adquirir um automóvel. Esse 
processo pode durar de 45 a 60 dias. Esclareceu ao Sr. Marcelo Lino e disse que houve mudanças recentes na legislação. Agora a pessoa com defi ciência terá que ter a 
propriedade do carro no período de 4 anos. Mas existem detalhes a serem verifi cados. O Sr. Maurício Peçanha esclareceu que o Sr. Roberto, já desenvolve esse trabalho 
junto à Associação dos Defi cientes de Contagem. O Sr. Roberto esclareceu ao Sr. Dener  Vasconcelos, que o benefício não se estende aos surdos. O Sr. Marcelo Lino 
esclareceu que a lei se utiliza do raciocínio que a defi ciência auditiva permite independência para a condução de automóveis. Para as outras defi ciências, por exigirem 
adaptações nos veículos ou um outro condutor e, consequente gerar de custos; a lei compensa com as isenções de impostos. Ele particularmente, não vê solidez em 
parte dessa argumentação. Contudo é a lei atual. O Sr. Maurício Peçanha lembrou que essa questão da isenção de impostos para os surdos foi tratada em Conferências 
Nacionais. A inclusão dos surdos foi proposta e encaminhada, mas não obtiveram sucesso. O Sr. José Maia lembrou que a isenção se estende a outras enfermidades e 
estão informadas no “site” da Receita. O Sr. Adriano Viana mostrou seu descontentamento com os critérios da lei. O Sr. Roberto Kattar teceu seus comentários fi nais e 
se colocou a disposição dos interessados. O Sr. José Maia iniciou sua fala. Lembrou que tramita na Câmara de Vereadores de Contagem, lei que garante isenção de IPTU 
residencial para pessoas com defi ciência e outras enfermidades, que possuam imóvel próprio. Questionou o fato de pessoas com defi ciência, que morem de aluguel, 
não serem benefi ciárias da mesma Lei. Lamentou, em outro assunto, que a Mostra de Filmes sobre Direitos Humanos, tenha coincidido com a Reunião Plenária do 
CMDPD. Ressaltou sua participação na Feira Mobility Show Minas. Citou o comparecimento de vários integrantes do movimento PCD. Em conversa com antigos 
companheiros, concordaram sobre a importância de se  atualizarem e se integrarem aos que chegam agora. Na feira, também, pode realizar vários “test drive” e 
alertou que não conseguia fazê-los quando comprava veículos, pois não disponibilizavam carros adaptados para essa fi nalidade. Citou, em outro informe, do encontro 
de pessoas com defi ciência, em Betim. Considerou importante esse tipo de evento. Na reunião, uma pessoa que sofre de ataxia e que relutava em utilizar a cadeira de 
rodas, mudou sua opinião, ao ver outros usuários cadeirantes. O Sr. Dener Vasconcelos continuou a sessão de informes. Agradeceu a presença daqueles que compa-
receram na comemoração dos 30 anos da Associação dos Surdos. Em fevereiro de 2019, haverá uma festa mais formal, possivelmente no clube Yuca. Essa festa terá 
custos para os participantes, e podem procurar a ASC, as pessoas interessadas. A Sra. Sebastiana Rangel informou que a Secretaria de Educação - SEDUC enviou ao 
Conselho de Educação de Contagem – CEMEC ofício solicitando a revogação da Resolução que extinguia a Escola Antônio Carlos Lemos. O  CEMEC, acatou a proposição 
da SEDUC. Apesar da Resolução, agora anulada, a escola continuou cadastrada no MEC. Já na terça-feira, dia 11 de novembro, a Câmara de Vereadores votou, em 
primeiro turno, projeto de lei 038/2018 que revogou o inciso IV, do artigo 1º, da Lei 4.920, de autoria do Poder Executivo. Aprovado o projeto-lei, a Antônio Carlos 
Lemos voltará a ser, legalmente uma escola. Sebastiana informou ainda que Turmas de EJA serão abertas, utilizando salas da Antônio Carlos. A Sra. Ludmilla Soares 
disse que o processo que ocorre na Antônio Carlos Lemos segue dois eixos. Um primeiro, é a construção do modelo a ser implementado. Há aspectos híbridos com 
características de escola especial e centro de referência. Pretende-se utilizar o espaço para o  Atendimento Educacional Especializado – AEE para a Educação Infantil. 
Para isso, será necessário, estruturar um serviço de transporte escolar que promova o deslocamento dos estudantes, dispersos pelas CEMEIS (Centros Municipais de 
Educação Infantil), até o local de atendimento. A primeira infância é a base da formação Humana, é essencial os estímulos nessa faixa etária. Hoje o município de 
Contagem conta com 1276 matrículas de estudantes com defi ciência – 50% deles acessam o AEE. O  importante nessa construção é a parceria Escola / Família. Já a 
ampliação da EJA / Diurna depende da demanda. É necessário a inscrição de 20 matrículas para abertura de turmas. Como informado por Sebastiana, a SEDUC enviou 
ofício ao CEMEC no intuito de possibilitar a regulamentação da Escola Antônio Carlos Lemos. Esse é o outro eixo, que compreende a parte da legalização. Essa parte 
agora está na Câmara de Vereadores. Todo esse processo será publicado no Diário Ofi cial. Ressaltou a necessidade de parcerias com a Saúde, Assistência Social / CRAS, 
e, Direitos Humanos. Esclareceu ao Sr. Maurício Peçanha que o Esporte terá um papel essencial. Pretende atuar em 3 nortes: o desenvolvimento das práticas corporais; a 
busca das atividades lúdicas através das brincadeiras, e, a atividade esportiva com o objetivo de rendimento. Tem buscado identifi car e mapear os locais com acessibili-
dade para a prática do esporte. Já identifi cou um professor de referência para isso e está atenta a este processo. A Sra. Sebastiana Rangel, lembrou que a Escola Vasco 
Pinto, tem piscina que pode ser utilizada. O Sr. Maurício Peçanha, colocou a experiência da ADC, na prática de esportes para PCD, à disposição. No prosseguimento dos 
informes, a Sra. Valdete solicitou um esclarecimento. Perguntou se o Cartão Ótimo / Gratuidade PCD continua não sendo aceito no Metrô de Contagem. O Sr. Célio 
Soares descreveu conquistas no setor de transporte coletivo. Esclareceu que o metrô é área de operação de outra empresa e não soube precisar a informação. Disse que 
nesse momento, o movimento PCD reivindica o Cartão Único. A Sra. Renata Schettino, esclareceu ao Sr. Maurício Peçanha que o CER IV não atende consultas clínicas de 
especialistas. Ele é um centro de reabilitação, para ter acesso, a porta de entrada é o Posto de Saúde. Em seguida a Equipe do NASF avalia e, caso necessário, faz o 
encaminhamento. Isso depende da aprovação do CEAPS (Centro de Autorização de Procedimentos em Saúde). A reabilitação se baseia nos critérios da CIF (Classifi cação 
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde). Na Reabilitação, a equipe profi ssional não é da área médica. Os médicos especialistas são acionados se houver 
a necessidade. Informou ao Sr. José Maia, que existe uma lista de espera na reabilitação. Os pacientes listados, já estão sendo chamados. Prosseguindo a reunião, o Sr. 
Maurício Peçanha convidou os presentes, para a Festa de Natal da Associação dos Defi cientes de Contagem. Acontecerá no sábado, dia 15, a partir das 13h. O Sr. Célio 
Soares participou de Fórum de Transporte, em Belo Horizonte. Descreveu que é necessário trazer para Contagem, vários avanços que existem em Belo Horizonte (SIU 
Mobile, Semáfaros, etc). No segundo ponto de pauta, a plenária aprovou a Ata da 119ª reunião ordinária do CMDPD. O terceiro ponto da pauta trataria da questão da 
Antônio Carlos Lemos. Contudo, como as falas anteriores abordaram o tema, a plenária entendeu que o assunto foi contemplado. O quarto ponto debateu a questão 
dos estagiários de Estudantes PCD, nas Escolas da Rede Pública de Contagem. O Sr. Maurício Peçanha alertou que esse assunto sempre retorna e não apresenta uma 
solução a contento. Reforçou seu apoio ao modelo de Educação Inclusiva. A Sra. Dayse Lima demonstrou a preocupação das mães, em especial, as do grupo AMAIS. 
Estão angustiadas, temendo o inadequado atendimento a seus fi lhos, referentes a oferta de estagiários. A Sra. Ludmilla Soares ponderou que o Grupo AMAIS poderia 
ter procurado por ela na SEDUC. Sempre se mostrou receptiva as demandas do grupo e dos pais. Porém, não vê difi culdades do assunto ter sido pautado na reunião do 
CMDPD. A Sra. Ilza Lima esclareceu que procurou a SEDUC e foi atendida pelas Sras. Jéssica e Maíse, agora no fi nal de novembro. Elas não souberam informar, com 
exatidão, como fi caria a questão dos estagiários. A Sra. Ludmilla esclareceu que assumiu depois de julho / 2018. Esclareceu que os Profi ssionais de Apoio engloba os 
Intérpretes de LIBRAS, cuidadores e estagiários. Há cerca de 78 cuidadores. Eles realizam a higienização e cuidados pessoais quando necessários aos estudantes com 
defi ciência. Os Estagiários dão o apoio pedagógico, também quando existe a necessidade. A política de Inclusão incentiva a autonomia dos estudantes com defi ciência. 
Assim, não será todo estudante com defi ciência que contará com um estagiário; somente aqueles que necessitam. A SEDUC segue o estabelecido na Lei Brasileira de 
Inclusão – LBI.  A Sra. Ludmilla esclareceu que os estagiários são para casos relacionados ao apoio a Educação Inclusiva. As escolas, em outras situações, acabam requisi-
tando, mas não podem ser atendidas e são esclarecidas sobre isso. A Educação Infantil, não apresenta os componentes curriculares (disciplinas) e acaba requisitando 
mais a questão dos cuidadores. As crianças são atendidas nas UMEIS, nas idades de 3, 4 e 5 anos e nas creches de zero a três anos. A Sra. Dayse Lima ponderou que 
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Antônio Carlos Lemos  auxiliará nesse processo. A Sra. Silênia Silva, mãe da estudante Bruna, informou que esteve na SEDUC também. Sua fi lha tem microcefalia e 
autismo. Ela não está no processo de alfabetização. Ficou um mês sem frequentar a Escola. Soube de casos, dos cuidadores assumirem a regência e outros que não 
havia os estagiários. A Sra. Ludmilla disse que o modelo de atendimento é uma construção. A Educação é um processo e é importante a participação dos pais / mães. A 
SEDUC debate a proposta do Cuidador de 8h / diária na escola. Sua Coordenadoria assumiu a contratação dos estagiários. Duzentos serão dispensados e outros 200 
recontratados. A seleção e formação passará pelo seu setor agora. A Sra. Dayse Lima mostrou sua preocupação com o processo de Inclusão. Se dependesse da vontade 
dela, promoveria a Educação de seu fi lho em sua residência. A Sra. Silênia Silva colocou sua insatisfação também. A Sra. Ludmilla Soares disse que o modelo de Inclusão 
deve atender a 3 expectativas e uma série de questões. Uma delas é a formação dos professores. Quanto às  expectativas, existem as advindas da escola / SEDUC, da 
família e a dos próprios estudantes. O Sr. Maurício Peçanha agradeceu os esclarecimentos prestados pela Sra. Ludmilla. Destacou que o importante é avançarmos nesse 
processo de Educação Inclusiva. Na sequência da reunião, a palavra foi passada para a Sra. Andreia de Cassia Moura que se apresentou. Disse ser Arquiteta especial-
izada em Acessibilidade. Sobre a Educação Inclusiva, alertou para a necessidade de conscientizar as famílias. Muitas delas, não estão preparadas para educar uma 
criança com defi ciência. Sobre a Acessibilidade, disse ser importante cobrar do poder público. Mas reconheceu que é uma situação complexa. Lembrou de obras 
recentes como o novo Fórum e a nova UNA, nos quais à acessibilidade não preencheu todos os requisitos. O quinto ponto da pauta, promoveu refl exões sobre a 
normatização de aposentadorias de Funcionários Públicos com Defi ciência da Prefeitura de Contagem. Segundo o Sr. Maurício Peçanha as aposentadorias seguem os 
padrões das aposentadorias especiais. A questão mais desafi adora é defi nir os critérios para serem utilizados nas perícias médicas. A defi ciência leve, requer contri-
buição de 33 anos para homens e 28 anos para mulheres; a defi ciência moderada exige 29 anos de contribuição para os homens e 24 anos para as mulheres; e, a 
defi ciência grave, obriga a 25 anos de contribuição para homens e 20 anos para as mulheres. Em todas as condições é exigido o tempo mínimo de trabalho de 180 
meses. Esclareceu a Sra. Valdete, que independente de concordamos com os critérios de perícia é o que está estabelecido na lei o que vale. O Sr. Antônio Loures 
ponderou que poderá haver regras especiais para o funcionalismo público. Porém, não sabe confi rmar essa possibilidade. O Sr. Maurício Peçanha, propôs aprofundar 
esse debate, trazendo alguém do INSS para essa fi nalidade. Devido ao avançado da hora, o sexto ponto da pauta não foi debatido. Faria uma avaliação do ano de 2018 
e projeções para o ano de 2019. O Sr. Maurício Peçanha desejou um feliz natal e uma passagem de ano proveitosa a todos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada ata 
desse encontro, a qual será lida e aprovada pelos participantes da 121ª Plenária e assinada pelos presentes da 120ª reunião.

Comic

RESOLUÇÃO Nº 004 de 14 de Fevereiro de 2019.

Dispõe sobre a criação da Comissão Eleitoral para escolha dos representantes da Sociedade Civil, para o biênio 2019 a 2021.

O Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Contagem – COMIC, conforme Reunião Ordinária no dia 14 de fevereiro de 2019, resolve:

Art. 1º – Constituir Comissão Eleitoral para a escolha dos representantes da Sociedade Civil no Conselho Municipal do Idoso de Contagem – COMIC, para o biênio 2019 
a 2021.

Art. 2º – A Comissão será constituída por:

I – Representantes do Governo:
Célio Pereira Soares – Transcon
Marcos Wellerson Pereira – Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania
Carlos Rojelo Menezes – Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude

II  - Representantes da Sociedade Civil:
Ellen Carine Muniz Oliveira – Instituto CeasaMinas
Ildeu Ribeiro dos Santos – Grupo Gente Nova Vida Nova
Joaquim Gomes de Fátima – Lar Maria Clara

III – Colaboradores:
      a) Luzia Lima Moreira
      b) Véritas Maria Batista
c) Lúcelia de Paula Gonçalves Silva

IV – Equipe Técnica do Comic:
      a) Daniel Gomes de Oliveira
      b) Míriam Paula Soares Simões
      c) Vânia Conceição Ferreira

Art.3º – Esta Comissão organizará e coordenará o processo de escolha dos representantes da Sociedade Civil, de acordo com os critérios estabelecidos no Edital de 
Convocação.

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

Contagem, 14 de Fevereiro de 2019
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Joaquim Gomes de Fátima
Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Contagem

Previcon.

ATO ADMINISTRATIVO DE PENSÃO JUDICIAL Nº. 468

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, com fundamento no art. 40, § 7º, inciso II da Constituição da República, com redação atualizada, DETERMINA O 
PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE da segurada ANDREA ALVES AMARAL, matricula nº 01.09609-1, CPF 723.604.706-63, servidora efetiva no cargo de Professor de 
Educação Básica Peb-1-I, Nível XIIA, Padrão “P5”, à autora ERMELINDA SILVERIA DO AMARAL, CPF 718.115.246-72, conforme determinação judicial, em sede de Tutela 
de Urgência na Ação Ordinária nº 5034444-64.2018.8.13.0079, a partir de 13 de fevereiro de 2019, data do recebimento da intimação. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 15 de fevereiro de 2019.

MARIUS FERNANDO CUNHA DE CARVALHO
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS
NPSR./
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