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Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Urbano e Habitação 

Gerência de Fiscalização de Obras Particulares
Fiscal: Geraldo Majela Correa – Mat. 1199621
AUTO DE INFRAÇÃO Nº 00086/2019 - Processo: 00551/2019-03A

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano NOTIFICA Granja Ouro Branco Minas Ltda ME, proprietário do Lote 04 da quadra  03 do Granja Ouro Branco, local-
izado na Rua Alameda das Amaziles nº 564, inscrito no cadastro imobiliário municipal sob o nº 1088504000000, por execução de obra em desacordo com o projeto 
aprovado, com base nos artigos 19 da Lei Complementar nº 055/2008 e 1º da Lei Complementar nº 082/2010. Pelo presente, fi ca arbitrada a multa de R$ 2.000,00 
(Dois mil reais) devendo o notifi cado paralisar imediatamente a obra e providenciar a sua regularização. O não-atendimento, aos termos desta notifi cação, sujeitará o 
notifi cado a sanções administrativas e judiciais.

Superintendente de Fiscalização Urbana
Alexson T. C. Rodrigues – Matricula 150.933-4
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Secretaria Municipal 
de Saúde

ASSINATURA DIGITAL
Diário Oficial do Município de Contagem

Órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo

Prefeito Municipal: Alexis José Ferreira de Freitas

Projeto editorial e produção: 

Jornalistas: Diúde Campos,  Carolina Melo Cunha, 

Noême Ramos e Vanessa Trotta

Diagramação: Caio Junqueira e Wanderson 

Magalhães

Distribuição: Protocolo Geral.

Prefeitura Municipal de Contagem: 

Praça Presidente Tancredo Neves, 200, bairro 

Camilo Alves - MG

CEP 32.017-900.  /  Telefone: (31) 3352-5000

Assinatura Digital:

Camila Xavier Silva - Matricula: 35.754-5
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Portaria nº 206, de 26 de Março de 2019

Recomposição da Comissão Especial de Seleção do Chamamento Público nº 001/2019 que tem como objeto selecionar Organização de Sociedade Civil e ou Sociedades 
Cooperativas.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM/MG, no exercício de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, 
e suas alterações; Lei Municipal nº 4.910/2017, pelo Decreto Municipal nº 30/2017 e demais normativos aplicáveis dispostos no citado Chamamento Público.

DECRETA:
Art. 1º Fica recomposta a Comissão Especial de Seleção – CES com a fi nalidade de receber, realizar a avaliação e julgamento dos documentos e propostas apresentadas 
no âmbito do Chamamento Público nº 001/2019 que tem como objeto a qualifi cação de uma Organização de Sociedade Civil e/ou Sociedades Cooperativas interessadas 
em fi rmar com a Secretaria Municipal de Saúde TERMO DE COLABORAÇÃO, conforme lei 13.019 de 31 de julho de 2014, para desenvolvimento e manutenção das ações 
necessárias aos Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs) de Contagem, contratando mão de obra qualifi cada para o desenvolvimento do programa, supervisionando o 
trabalho executado, assim como, oferecendo suporte permanente à infra-estrutura das moradias e ao funcionamento do serviço ofertado, podendo ser formalizado a 
partir da data de sua homologação, conforme interesse da Administração Pública         

Art. 2º Ficam designados para compor a referida Comissão, os servidores abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro:

 I - Rafael Coelho Kalil – matrícula 204208;
          II - Reila Rezende - matrícula nº 150071-7;
          III - Carla Patrícia D. F. de P. Santos - matrícula nº 82.045;
          IV - Patrícia Chompré de Andrade- matrícula nº 202.883; 
          V - Flávio Luiz dos Santos – matrícula nº 202684

Art. 3° Na condução dos seus trabalhos, a Comissão Especial de Seleção deverá observar rigorosamente as disposições legais atinentes ao Processo de Chamamento 
Público, em especial na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e suas alterações; Lei Municipal nº 4.910/2017, pelo Decreto Municipal nº 30/2017 e demais normativos 
aplicáveis dispostos no citado Chamamento.
Art. 4º Os membros da Comissão Especial de Seleção e Habilitação responderão solidariamente por todos os atos praticados pela Comissão, salvo se posição individual 
divergente estiver fundamentada e registrada em Ata lavrada na reunião, em que tiver sido tomada a decisão.
Art. 5º A Comissão nomeada dedicará o tempo necessário ao fi el cumprimento das atribuições decorrentes desta Portaria, sem prejuízo de suas atividades habituais, 
podendo a qualquer momento no transcorrer dos procedimentos, solicitar pareceres técnicos.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Contagem, 10 de Julho de 2019

Cleber de Faria Silva
Secretário Municipal de Saúde

Atos do Executivo

DECRETO Nº 1.118, DE 10 DE JULHO DE 2019

Autoriza baixa patrimonial dos bens móveis que menciona.

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

Art.1º  Fica autorizada a baixa patrimonial, por furto, roubo e extravio, dos bens móveis abaixo relacionados:

Patrimônio Descrição Valor Atual Processo Administrativo Parecer Corregedoria

1491228 MAQUINA DIGITAL R$ 450,00

PA 01/103/2017 061/2017

1506468 PROJETOR MULTIMÍDIA (DATA SHOW) R$ 1.999,00

1511080 NOTEBOOK R$ 344,18

1511085 NOTEBOOK R$ 344,18

1511086 NOTEBOOK R$ 344,18

1511091 NOTEBOOK R$ 344,18

4201981 RADIO GRAVADOR CD R$ 169,98

4202283 RADIO GRAVADOR BRITA BS180 R$ 207,00

4202898 VIDEO CASSETE ESTEREO MARCA PANASONIC R$ 455,55

4202932 TELEVISOR A CORES 29 MARCA CINERAL R$ 906,68

4203383 APARELHO DE SOM MICROSISTEM PORTATIL MARCA CCE R$ 452,25

4204436 MICRO SYSTEM R$ 199,00

4204437 MICRO SYSTEM R$ 199,00

4292050 MICROFONE COM FIO R$ 146,06

4300419 ESTABILIZADOR R$ 35,00

4301971 ESTABILIZADOR R$ 39,00

4301976 ESTABILIZADOR R$ 39,00

5600200 CORNETA LONGO R$ 270,00

5600202 CORNETA LONGA R$ 270,00

5600203 CORNETA LONGA R$ 270,00

5600204 CORNETA LONGA R$ 270,00
Art.2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio do Registro, em Contagem, 10 de julho de 2019.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

LUÍS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 1.119, DE 10 DE JULHO DE 2019

Altera o Decreto nº 5.592, de 14 de julho de 1992.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica retifi cado, para todos os efeitos legais, o nome da servidora disposto no artigo 1º do Decreto nº 5.592, de 14 de julho de 1992, da seguinte forma:
Onde se lê: Alzinir Mendes da Silva.
Leia-se: Alzinir Mendes. 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de julho de 2019.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

LUÍS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração
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DECRETO Nº 1.120, DE 10 DE JULHO DE 2019

Altera o Decreto s/nº, de 23 de outubro de 1990.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica retifi cado, para todos os efeitos legais, o nome da servidora disposto no artigo 1º do Decreto s/nº, de 23 de outubro de 1990, da seguinte forma:
Onde se lê: Mary Gomes Dornelas de Souza.
Leia-se: Mary Gomes Dornela de Souza. 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de julho de 2019.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

LUÍS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 1.121, DE 10 DE JULHO DE 2019

Altera o Decreto nº 8.471, de 30 de setembro de 1993.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica retifi cado, para todos os efeitos legais, o nome da servidora disposto no artigo 1º do Decreto nº 8.471, de 30 de setembro de 1993, da seguinte forma:
Onde se lê: Vanilda Penha Moreira.
Leia-se: Vanilda Penha Moreira de Carvalho. 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de julho de 2019.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

LUÍS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 14, DE 10 DE JULHO DE 2019

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica retifi cado, para todos os efeitos legais, o nome da servidora disposto na Portaria FAMUC nº 0167, de 20 de abril de 2001 da seguinte forma:
Onde se lê: Leonar Ramos dos Santos.
Leia-se: Leonar Ramos Santos Barbosa. 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de julho de 2019.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

LUÍS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração
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Controladoria Geral 
do Município

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Portaria COR/CGM – Nº 055, de 04 de julho 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 02/013/2018, através da Portaria Nº 041 de 04 de maio de 2018, para apuração de irregularidades supostamen-
te cometidas pelo servidor ALAN EUSTÁQUIO DE JESUS OLIVEIRA, matrícula n° 134083, Auxiliar de Enfermagem;

II – O Relatório Final da Comissão Disciplinar;

RESOLVE:

Art. 1º – Determinar no PAD 02/013/2018, a SUSPENSÃO de 60(sessenta) dias do servidor ALAN EUSTÁQUIO DE JESUS OLIVEIRA, matrícula n° 134083, Auxiliar de Enfer-
magem, 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 04 de julho de 2019.

WEBER DIAS OLIVEIRA
Controlador Geral do Município

Secretaria Municipal 
de Administração

ERRATA

Portaria SEAD N.º 018/2019, publicada no Diário Ofi cial do Município de Contagem no dia 09/07/2019.

Onde se lê:

ANEXO I

TERMO DE ADESÃO
PESSOA JURÍDICA EMPRESA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Solicito à Diretoria de Serviços Funerários do Município de Contagem/MG- o credenciamento como Autorizatário, pessoa Jurídica Empresa, para prestação de serviços 
funerários conforme PORTARIA SEAD Nº 018/2019.

DADOS DO(A) SOLICITANTE

EMPRESA

CNPJ
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ENDEREÇO (RUA, AV) N.º COMPLEMENTO

BAIRRO CEP CIDADE

FONES E-MAIL

REPRESENTANTE LEGAL

FONES CI CPF E-MAIL

DOCUMENTOS ANEXOS
(TODAS AS CÓPIAS DEVEM SER AUTENTICADAS)

Contrato social e última alteração existente registrados na Junta Comercial ou estatuto registrado em Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou declaração de 
Firma Individual, cujo objeto seja a prestação de serviço de transporte escolar;
Alvará de Localização e Funcionamento de Atividades em Contagem;
Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
Certifi cado de regularidade jurídica fi scal perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal;
Certidão negativa de distribuição de feitos trabalhistas da comarca de Contagem;
Certidão negativa de débitos junto ao INSS;
Certidão negativa de débitos referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;
Declaração do LICITANTE de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, na observância das vedações estabelecidas no artigo 7°, inciso 
XXXIII, da Constituição Federal, quais sejam, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de catorze anos
Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, por meio da 
apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, em nome da LICITANTE, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, ou por órgão de regulação e/
ou de fi scalização.
Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida em prazo não superior a 90 (noventa) dias da data de apresentação da 
documentação.
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis e apresentados na forma da lei, incluindo a sua aprovação pelos acionistas ou 
quotistas registrada no Registro de Comércio, que comprovem a boa situação fi nanceira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisóri-
os; no caso de sociedade anônima aberta ou de grande porte, nos termos do art. 3º da Lei Federal no 11.368/07, observadas as exceções legais, além da publicação na 
imprensa ofi cial do balanço e demonstrações contábeis, deverá ser apresentado o parecer do auditor independente; Quando não houver a obrigatoriedade de publica-
ção do balanço patrimonial e demonstrações contábeis, deverão ser apresentadas, pela empresa, cópias legíveis e autenticadas das páginas do Livro Diário no qual os 
mesmos foram transcritos, devidamente assinados pelo contador responsável e pelos administradores da empresa, bem como dos termos de abertura e encerramento 
do Livro Diário, registrado na junta comercial ou no cartório de registro civil de pessoas jurídicas.
Para comprovação de sua idoneidade fi nanceira, cada empresa deverá alcançar os índices defi nidos a seguir, apurados a partir dos dados expressos no último balanço 
patrimonial e demonstrações fi nanceiras:
· Índice de Liquidez Geral {(AC+RLP) / (PC+ELP)}, maior ou igual a: 1.
· Índice de Liquidez Corrente (AC/PC), maior ou igual a: 1.
Onde:
AC = Ativo Circulante;
RLP = Realizável a Longo Prazo;
PC = Passivo Circulante;
ELP = Exigível a Longo Prazo;
As memórias de cálculo de cada índice devem ser anexadas junto ao Balanço Patrimonial, devendo ser assinadas pelo representante legal da empresa

Declaro, sob as penas da lei, que as informações prestadas são expressão da verdade.
Contagem, ________de ________________de ________   Assinatura do(a) Representante Legal: _______________________________________________

SITUAÇÃO

APROVADO REPROVADO

Contagem,___de _____de ______

Assinatura e matrícula do representante da Diretoria de Serviços Funerários: 

________________________________________

Assinatura e matricula do Secretário 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, 10 de julho de 2019 Página 11 de 27 Diário Oficial de Contagem - Edição 4617

Motivo da reprovação: _________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Em anexo documento de ciência do indeferimento. 

Assinatura e matrícula do representante da DIRETORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS: ___________________________________________________________________________
__________

TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO

Declaro ter ciência inequívoca de que a Autorização é um ato administrativo unilateral, discricionário, precário e se rege pelo DECRETO Nº 936/2019 que trata do 
Serviço Público Funerário do Município de Contagem e me comprometo a respeitar e cumprir todas as normas pertinentes.

Contagem, ____de ______________de _____  
Assinatura do(a) Autorizatário(a):_____________________________________________

TERMO DE ADESÃO

A Secretaria Municipal de Administração de Contagem/MG - SEAD, por seu Secretário, outorga à requerente autorização para a prestação de Serviço Funerário no 
município de Contagem e registra com o número _________________.

Contagem, ____de ____de______
Assinatura do Secretário ____________________________________

Portaria SEAD ____________________

Publicada no DOC em _____ / ______ / ______

LEIA-SE: 

ANEXO I

TERMO DE ADESÃO
PESSOA JURÍDICA EMPRESA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Solicito à Diretoria de Serviços Funerários do Município de Contagem/MG- o credenciamento como Autorizatário, pessoa Jurídica Empresa, para prestação de serviços 
funerários conforme PORTARIA SEAD Nº 018/2019.

DADOS DO(A) SOLICITANTE

EMPRESA

CNPJ

ENDEREÇO (RUA, AV) N.º COMPLEMENTO

BAIRRO CEP CIDADE

FONES E-MAIL

REPRESENTANTE LEGAL

FONES CI CPF E-MAIL

DOCUMENTOS ANEXOS
(TODAS AS CÓPIAS DEVEM SER AUTENTICADAS)
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Contrato social e última alteração existente registrados na Junta Comercial ou estatuto registrado em Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou declaração de 
Firma Individual, cujo objeto seja a prestação de serviços funerários.
Alvará de Localização e Funcionamento de Atividades em Contagem;
Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
Certifi cado de regularidade jurídica fi scal perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal;
Certidão negativa de distribuição de feitos trabalhistas da comarca de Contagem;
Certidão negativa de débitos junto ao INSS;
Certidão negativa de débitos referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;
Declaração da empresa de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, na observância das vedações estabelecidas no artigo 7°, inciso 
XXXIII, da Constituição Federal, quais sejam, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de catorze anos
Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto contratado, por meio da 
apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, ou por órgão de regulação e/
ou de fi scalização.
Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida em prazo não superior a 90 (noventa) dias da data de apresentação da 
documentação.
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis e apresentados na forma da lei, incluindo a sua aprovação pelos acionistas ou 
quotistas registrada no Registro de Comércio, que comprovem a boa situação fi nanceira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisóri-
os; no caso de sociedade anônima aberta ou de grande porte, nos termos do art. 3º da Lei Federal no 11.368/07, observadas as exceções legais, além da publicação na 
imprensa ofi cial do balanço e demonstrações contábeis, deverá ser apresentado o parecer do auditor independente; Quando não houver a obrigatoriedade de publica-
ção do balanço patrimonial e demonstrações contábeis, deverão ser apresentadas, pela empresa, cópias legíveis e autenticadas das páginas do Livro Diário no qual os 
mesmos foram transcritos, devidamente assinados pelo contador responsável e pelos administradores da empresa, bem como dos termos de abertura e encerramento 
do Livro Diário, registrado na junta comercial ou no cartório de registro civil de pessoas jurídicas.
Para comprovação de sua idoneidade fi nanceira, cada empresa deverá alcançar os índices defi nidos a seguir, apurados a partir dos dados expressos no último balanço 
patrimonial e demonstrações fi nanceiras:
· Índice de Liquidez Geral {(AC+RLP) / (PC+ELP)}, maior ou igual a: 1.
· Índice de Liquidez Corrente (AC/PC), maior ou igual a: 1.
Onde:
AC = Ativo Circulante;
RLP = Realizável a Longo Prazo;
PC = Passivo Circulante;
ELP = Exigível a Longo Prazo;
As memórias de cálculo de cada índice devem ser anexadas junto ao Balanço Patrimonial, devendo ser assinadas pelo representante legal da empresa

Declaro, sob as penas da lei, que as informações prestadas são expressão da verdade.
Contagem, ________de ________________de ________   Assinatura do(a) Representante Legal: _______________________________________________

SITUAÇÃO

APROVADO REPROVADO

Contagem,___de _____de ______

Assinatura e matrícula do representante da Diretoria de Serviços Funerários: 

________________________________________

Assinatura e matricula do Secretário de Administração:
 
_________________________________________

Motivo da reprovação: _________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Em anexo documento de ciência do indeferimento. 

Assinatura e matrícula do representante da DIRETORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS: ___________________________________________________________________________
__________

TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO

Declaro ter ciência inequívoca de que a Autorização é um ato administrativo unilateral, discricionário, precário e se rege pelo DECRETO Nº 936/2019 que trata do 
Serviço Público Funerário do Município de Contagem e me comprometo a respeitar e cumprir todas as normas pertinentes.

Contagem, ____de ______________de _____  
Assinatura do(a) Autorizatário(a):_____________________________________________

TERMO DE ADESÃO
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A Secretaria Municipal de Administração de Contagem/MG - SEAD, por seu Secretário, outorga à requerente autorização para a prestação de Serviço Funerário no 
município de Contagem e registra com o número _________________.

Contagem, ____de ____de______
Assinatura do Secretário ____________________________________

Portaria SEAD ____________________

Publicada no DOC em _____ / ______ / ______

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CONTAGEM E O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA CESSÃO DE SERVIDOR.
OBJETO: A COOPERAÇÃO ENTRE OS CONVENENTES, COM A FINALIDADE DE CESSÃO DE SERVIDORA EFETIVA ENTRE O MUNICÍPIO DE CONTAGEM E O ESTADO DE 
MINAS GERAIS.
FUNDAMENTAÇÃO: LEI FEDERAL Nº. 8666/1993, LEI MUNICIPAL Nº 2.160/1990, DECRETO MUNICIPAL Nº. 1839/2012 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 255/2018.
VIGÊNCIA: 06 (SEIS) MESES A PARTIR DE 10/06/2019 A 31//12/2019.
PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS: 30- SÁBADO, 06 DE JULHO DE 2019. 

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.507
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a dele-
gação de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; e nos termos dos Artigos 79, 80 e 90, da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro 
de 1990; e nos despachos exarados no Processo nº 06800/2019-01A; PRORROGA LICENÇA SEM VENCIMENTO PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES, concedida 
por meio do Ato Administrativo nº. 20.013, de 20 de junho de 2017, pelo período de 1º(primeiro) de agosto de 2019 à 31 de julho de 2021, à servidora LILIAN GOES 
SANTOS DE OLIVEIRA, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica – PEB2, Nível XIIIA, Padrão “P-4”, matrícula nº. 1458848, lotada na Secre-
taria Municipal de Educação; e deverá recolher a contribuição previdenciária nos termos do Artigo 16 da Lei Complementar nº. 005 de 12 de julho de 2005, através de 
documento de arrecadação de contribuição previdenciária, a ser disponibilizado pelo Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Contagem.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 17 de junho de 2019.
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS 
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.615
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, o disposto no artigo 42, §7º da Lei Complementar nº 90, de 30 de julho de 
2010, com a redação dada pela Lei Complementar n° 180, de 15 de dezembro de 2014, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 522, de 15 de junho de 2015; 
REVOGA autorização para FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO AMPLIADA da servidora abaixo relacionada, com base nos despachos exarados nos Ofícios nº. 
1004/2019/GAB/SEDUC, conforme descrito abaixo:

Servidor (a) Matrícula Unidade Escolar A partir de:

WANIA RIBEIRO REZENDE ONOFRE 1130770 Escola Municipal Joaquim Teixeira Camargos 24/06/2019
Palácio do Registro, em Contagem, aos 05 de julho de 2019.
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS 
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.616
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, o disposto no artigo 42, §7º da Lei Complementar nº 90, de 30 de julho de 
2010, com a redação dada pela Lei Complementar n° 180, de 15 de dezembro de 2014, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 522, de 15 de junho de 2015;
Art.1º Concede autorização para FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO AMPLIADA aos servidores abaixo relacionados, no horário, no período e no local, a seguir 
especifi cados, com base nos despachos exarados no Ofício nº 1003/2019/GAB/SEDUC:

Servidor (a) Matrícula 
Unidade Escolar de Flexibili-
zação

Período

Turno de Flexibilização 
(Horário)Início Término 

JACQUELINE PERES DE BRITO 1158682 UMEI Água Branca 13/06/19 27/06/19 13h às 17h30min
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MARCIA ESPINDOLA ROCHA 1304271
Escola Municipal Professora 
Maria Olintha 25/06/19 10/08/19 13h às 17h30min

MARIA APARECIDA LIMA DOS 
SANTOS NEGREIROS 1317977 UMEI Água Branca 26/06/19 29/06/19 13h às 17h30min

MARIA DAS GRAÇAS COSTA 21081540
UMEI Professora Juverci Maria 
de Freitas 27/06/19 29/06/19 13h às 17h30min

MARIA MACEDO CARNEIRO 1232734
Escola Municipal Professor 
Domingos Diniz 24/06/19 08/07/9 13h às 17h30min

ROGERIA DE SOUZA PEREIRA 
FREIRIS 1418633

Escola Municipal Eli Horta 
Costa 24/06/19 04/07/19 07h às 11h30min

TANIA TORQUETTI DOS SANTOS 1386081 UMEI Mundo Maior 25/06/19 27/06/19 7h às 11h30min

WANIA RIBEIRO REZENDE 
ONOFRE 1130770

Escola Municipal Ivan Diniz 
Macedo 24/06/19 20/12/19 13h às 17h30min

Art.2º Os servidores relacionados no Artigo 1º, deste Ato Administrativo, em fl exibilização de jornada de trabalho ampliada perceberão o percentual de ampliação sobre 
o valor correspondente ao seu padrão de carreira, constante na tabela de vencimento, garantindo, nos termos do Artigo 42 da Lei Complementar nº 90/2010, com a 
redação dada pela Lei Complementar nº 180/2014:
I - o pagamento das férias regulamentares coletivas em janeiro;
II - a incidência sobre 1/3 (um terço) de férias;
III - o abono natalino ou décimo terceiro, proporcionalmente ao período de exercício de jornada ampliada.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 05 de julho de 2019.
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS 
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.617
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, o disposto no artigo 1º, Lei Complementar nº 170, de 30 de junho de 2014, 
devidamente regulamentada pelo Decreto nº 414, de 07 de novembro de 2014; RESOLVE:
Art.1º REVOGAR autorização para receber Gratifi cação de Dedicação Exclusiva do Magistério – GDEM, para atuar no programa AEE – Atendimento Educacional Especial-
izado, nos termos do do Artigo 18 da Lei Complementar nº 203, de 04 de abril de 2016, a servidora abaixo relacionada, conforme descrito:

SERVIDOR (A) MATRÍCULA A PARTIR DE:

NIVEA CRISTINA DE ARAUJO VIANA 1353868 25/06/2019
Art.2º CONCEDER autorização para receber Gratifi cação de Dedicação Exclusiva do Magistério – GDEM, para atuar no programa abaixo especifi cado, nos termos do 
Artigo 18 da Lei Complementar nº 203, de 04 de abril de 2016, a servidora relacionada, conforme descrito, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo;

SERVIDOR (A) MATRÍCULA PROGRAMA

ELIZETH GOMES DA SILVA MENDONÇA 1334766 AEE – Atendimento Educacional Especializado
Palácio do Registro, em Contagem, aos 05 de julho de 2019.
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS 
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.619
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, o disposto no artigo 42, §7º da Lei Complementar nº 90, de 30 de julho de 
2010, com a redação dada pela Lei Complementar n° 180, de 15 de dezembro de 2014, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 522, de 15 de junho de 2015; 
TORNA SEM EFEITO no Ato Administrativo nº 23.335, datado de 22 de maio de 2019 a revogação da autorização para FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO 
AMPLIADA da servidora abaixo relacionada, com base nos despachos exarados nos Ofícios nº. 1033/2019/GAB/SEDUC, conforme descrito:

Servidor (a) Matrícula Unidade Escolar A partir de:

ROBERTA FERNANDES DA SILVA 21379883 Escola Municipal Maria do Carmo Orechio 13/05/2019
Palácio do Registro, em Contagem, aos 05 de julho de 2019.
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS 
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.620
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a delega-
ção de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; RETIFICA o Ato Administrativo nº 23.607, datado de 03 de julho de 2019, no tocante à 
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data de concessão de Afastamento Preliminar da servidora DAISY MARY DO NASCIMENTO MARQUES, matricula 1075256, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 
conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] a partir de 04 de julho de 2017 [...]”.
Leia-se: “[...] a partir de 04 de julho de 2019 [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 05 de julho de 2019.
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Defesa Social

PORTARIA N° 057 GAB/COMANDO/GCC, DE 10 DE JULHO DE 2019.
Dispõe sobre a homologação do Ato de Resultado Final da 1ª e 2ª Turma do Curso de Formação Para o Porte de Armamento Letal.

O COMANDANTE DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM e o COORDENADOR DO CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM, no exercício de 
suas atribuições legais; 
CONSIDERANDO o artigo 12 da Lei n° 13.022, de 08 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais;
CONSIDERANDO o artigo 29 do Decreto n° 9.847, de 25 de junho de 2019, que regulamenta a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para dispor sobre a aqui-
sição, o cadastro, o registro, o porte e a comercialização de armas de fogo e de munição e sobre o Sistema Nacional de Armas e o Sistema de Gerenciamento Militar de 
Armas;
CONSIDERANDO o Decreto n° 510, de 22 de maio de 2015, que regulamenta o uso de arma de fogo de calibre permitido pelo Guarda Municipal de Contagem e dá 
outras providências;

CONSIDERANDO o artigo 1º do Decreto nº 1.070, de 16 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a criação do Centro de Formação e Capacitação da Guarda Municipal 
de Contagem e dá outras providências.
CONSIDERANDO o OF/SEDSCON/GAB/Nº 984/2017, de 13 de setembro de 2017, relativo à solicitação de ministração do Curso de Formação de Armamento Letal e a 
posterior aprovação exarada no respectivo documento.

RESOLVEM:

Homologar o Ato de Resultado Final da 1ª e 2ª Turma do Curso de Formação Para o Porte de Armamento Letal/2019.

ATO DE RESULTADO FINAL 
1ª E 2ª TURMA DO CURSO DE FORMAÇÃO 
PARA O PORTE DE ARMAMENTO LETAL/2019

N° GUARDA CIVIL MATRÍCULA RESULTADO

01 GCC ANDRE DIAS TOMAZ 42.291-6 APROVADO

02 GCC DAVID ANDRE DE CARPINI 42.826-4 APROVADO

03 GCC ERIKA CRISTINA MARIANO COELHO 42.400-5 APROVADO

04 GCC EZEQUIEL MORAIS MARTIMIANO 44.688-2 APROVADO

05 GCC FABIO RAMON GOMES GARCIA 42.317-3 APROVADO

06 GCC GERSON FERNANDES FONSECA 36.240-9 APROVADO

07 GCC JAQUELINE DE ASSIS CASTRO 36.251-4 APROVADO

08 GCC JEFERSON DENIS ESTEVES 42.328-9 APROVADO

09 GCC JOSE ROBERTO DA COSTA 36.254-9 APROVADO

10 GCC JUNIO VINICIUS DOS SANTOS 42.337-8 APROVADO

11 GCC RENATA NUNES DE JESUS RIBEIRO 36.298-0 APROVADO

12 GCC ROZILENE DE OLIVEIRA SILVA 36.305-7 APROVADO

13 GCC SIRLENE APARECIDA DE OLIVEIRA 36.312-0 APROVADO

14 GCC WELLINGTON PEREIRA XAVIER 42.375-0 APROVADO

15 GCC GEDEON PIRES PEREIRA 42.323-8 APROVADO

16 GCC ADRIANO DE SOUZA RODRIGUES 39.754-7 APROVADO

17 GCC ALAN NEVES RAMOS DA SILVA 50.233-4 APROVADO

18 GCC LUCAS REZENDE DE SÁ CATRINQUE 42.346-7 APROVADO

19 GCC ALEXANDRE LUCAS DA SILVA 45.221-1 APROVADO

20 GCC MARISTANE NOGUEIRA CAMPOS 36.288-3 APROVADO

21 GCC DANIEL LOBATO GARCIA 42.300-9 APROVADO
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22 GCC ANDRÉ LUIZ GONÇALVES 36.219-0 APROVADO

23 GCC FERNANDO LOPES MACIEL 42.319-0 APROVADO

24 GCC GUILHERME A. MARQUES LACORTE 42.411-0 APROVADO

25 GCC HARLISSON DE OLIVEIRA SOUZA 44.654-8 APROVADO

26 GCC WEUBER LEANDRO JEREMIAS DA SILVA 42.458-7 APROVADO

27 GCC LUCIANO RODRIGUES LEANDRO RAAD 42.347-5 APROVADO

28 GCC PAULO CESAR LISANDRO A. DE FREITAS 42.543-5 APROVADO

29 GCC LEONARDO DA SILVA LEITÃO 42.425-0 APROVADO

30 GCC WANDERSON ANTÔNIO MACHADO 36.321-9 APROVADO

LEVI DE SOUSA SAMPAIO 
Comandante da Guarda Civil de Contagem 

EDIVALDO CÂNDIDO DE JESUS JÚNIOR
Centro de Formação e Capacitação da Guarda Civil de Contagem

PORTARIA N° 058 GAB/COMANDO/GCC, DE 10 DE JULHO DE 2019.
Dispõe sobre a convocação de Guardas Civis para a participação na formação para o porte de armamento letal.

O COMANDANTE DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM e o COORDENADOR DO CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM, no exercício de 
suas atribuições legais; 
CONSIDERANDO o artigo 12 da Lei n° 13.022, de 08 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais;
CONSIDERANDO o Decreto n° 510, de 22 de maio de 2015, que regulamenta o uso de arma de fogo de calibre permitido pelo Guarda Municipal de Contagem e dá 
outras providências;
CONSIDERANDO o artigo 1º do Decreto nº 1.070, de 16 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a criação do Centro de Formação e Capacitação da Guarda Municipal 
de Contagem e dá outras providências.
RESOLVEM:
Artigo 1° - Convocar os servidores relacionados no Anexo I desta Portaria para participarem da formação para o porte de armamento letal, no período de 15 a 19 de 
julho de 2019, das 08h00 as 17h00, no Centro Integrado de Defesa Social – CIDS. Endereço: Rua Vereador David de Oliveira da Costa, n° 14, Fonte Grande, Contagem-
-MG.
Artigo 2°- Os convocados deverão apresentar as documentações, constantes no Anexo II, em versões impressa e digitalizada, impreterivelmente, até o dia 17 de julho 
de 2019, na Gerência de Controle de Materiais e Equipamentos, em envelope pardo constando nome e matrícula.

Artigo 3°- O não comparecimento injustifi cado acarretará nas providências administrativas pertinentes. 
LEVI DE SOUSA SAMPAIO
Comandante da Guarda Civil de Contagem

EDIVALDO CÂNDIDO DE JESUS JÚNIOR
Centro de Formação e Capacitação da Guarda Civil de Contagem

PORTARIA N° 058 GAB/COMANDO/GCC, DE 10 DE JULHO DE 2019.

ANEXO I

TURMA 04/2019

GUARDAS CIVIS

NOME MATRÍCULA

01 CHEFE DE GERENCIAMENTO INÁCIO ANTÔNIO DE ARAÚJO FILHO 33.787-0

02 CHG VALDECI SANTOS LEÃO 36.315-4

03 CHT THAMIRES AMÉRICA ASSIS SILVA PEREIRA 42.366-1

04 GCC KATIA GONÇALVES DE OLIVEIRA 42.339-4

05 GCC PAULO HENRIQUE DE DEUS MACHADO 44.663-7

06 GCC JÔNATAS SAMUEL DA SILVA DINIZ 42.329-7

07 GCC GABRIEL DA SILVA KRETLI 50.259-0

08 GCC NIDIANE APARECIDA BARBOSA 44.650-5

09 GCC LEONARDO DE PAULA MARINS 42.342-4
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10 GCC FLAVIO DAMIÃO DA SILVA 42.320-3

11 GCC FAUSTO BRUNO FREITAS DE ABREU 42.318-1

12 GCC DIEGO ALVES FLAURINDO 44.676-9

13 GCC KAMILA LUZIA DOXA SANTOS 42.338-6

14 GCC ÁLVARO PATRÍCIO TORRES SILVA 50.236-7

15 GCC PHILIPPE AUGUSTO LOPES FERREIRA 34.683-7

PORTARIA N° 058 GAB/COMANDO/GCC, DE 10 DE JULHO DE 2019.

ANEXO II

                                                       DOSSIÊ PARA PORTE DE ARMA DE FOGO

ITEM DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL

1 Foto colorida 3x4 – uniformizado Aluno

2 Requerimento do SINARM (preenchido e assinado) –Disponível no site: http://www.pf.gov.br/servicos-pf/armas/form-sinarm Aluno

3 Cópia da C.I. Aluno

4 Cópia da Identidade Funcional Aluno

5 Comprovante de residência (Água, Luz, Telefone) Aluno

6 Declaração de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal Aluno

7 Laudo Psicotécnico Capacitação

8 Laudo do Tiro .380 Capacitação

9 Laudo do Tiro .38 Capacitação

10 Certifi cado de Conclusão do Curso de Formação de Guarda Aluno

11 Certifi cado do Curso de Formação Policial Capacitação

12
Certidão Negativa Criminal da Justiça Federal                                                                                 Disponível no site: http://
www.jf.jus.br/cjf Aluno

13
Certidão Negativa Criminal da Justiça Eleitoral (Não confundir com Certidão de Quitação Eleitoral)                                                                       
Disponível no site: http://www.tse.jus.br/ Aluno

14
Certidão Negativa Criminal da Justiça Militar da União                                                                         Disponível no site: 
http://www.stm.jus.br/ Aluno

15
Certidão Negativa Criminal da Justiça Militar dos Estados 
Disponível no site: http://www.tjm.mg.gov.br/certidoes Aluno

16
Certidão Negativa Criminal da Justiça Estadual, incluindo Juizados Especiais Criminais (Distribuição e execução, onde houver)
Disponível no site: http://www8.tjmg.jus.br/certidaoJudicial/faces/emitirCertidao.xhtml Aluno

Secretaria Municipal 
de Educação

ATA DA 4ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CAE, REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2019.

Aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, na sala de reuniões da Regional Administrativa Eldorado, às nove horas e trinta minutos, reuniram os 
conselheiros do CAE/Contagem, conforme convocação publicada no Diário Ofi cial de Contagem - DOC, edição 4594, de 05/06/2019, p. 11. Estiveram presentes: 
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Representante do Poder Executivo: Senhora Andreia Cecília Braga, representante titular (SEDUC); Representante das Entidades de Trabalhadores da Educação e de 
Discentes: Adriana de Campos, representante titular; Representantes da Sociedade Civil Organizada: Senhora Maria Dolores Lima de Paiva (GETEC) e Senhor José William 
da Silva (CEI Pequeno Príncipe), representantes titulares e Representante de Pais de Alunos: Senhora Francis Aparecida dos Santos Catalão, representante titular. 
Também esteve presente a servidora do CAE/Contagem, Senhora Gislaine da Silva Santos, Secretaria Executiva. Este Conselho está aguardando a substituição de 02 
(duas) conselheiras, titular e suplente, do segmento representante de Pais de Alunos para complementação de mandato, conforme ofício nº 09/2019/CAE, de 16/04, 
encaminhado à Secretaria de Educação de Contagem - SEDUC. Dando início à 4ª Reunião Plenária – ordinária, de 2019, a senhora Maria Dolores deu boas vindas e agra-
deceu a presença de todos. Em seguida procedeu-se aos pontos de pauta: A) Apresentação do Projeto de Iniciação Científi ca Júnior (Pibic Jr.): Desperdício de Alimentos 
em duas unidades da FUNEC - Bolsa de convênio FUNEC/FAPEMIG/FUNDEP. Professores orientadores: Gleison Paulino Gonçalves (Unidade: Cruzeiro do Sul) e Cynthia 
Alessandra Bello (Unidade: CENTEC); estudante pesquisador: João Vitor Araújo Leão (Unidade: Cruzeiro do Sul). Nesta apresentação participaram, enquanto convidados, 
os senhores: Rosilene Alves de Souza, diretora da Unidade Cruzeiro do Sul (FUNEC); José Antônio Pereira Filho, diretor da Unidade CENTEC (FUNEC); Ana Paula Batista 
Pimenta, gerente da fi lial em Contagem da empresa NUTRIPLUS Alimentação; Tânia Suely de Sales, secretária executiva do Conselho Municipal de Segurança Alimentar 
Nutricional Sustentável - COMSAN, e Bárbara Luisa Crispim Ribeiro, estudante da Unidade Cruzeiro do Sul, além dos professores orientadores e estudante pesquisador 
supracitados. A apresentação do Projeto de iniciação científi ca foi realizada pelo estudante pesquisador João Vitor Araújo Leão. Após, abriu-se para os apontamentos e 
perguntas. A Presidente Maria Dolores agradeceu pela apresentação da proposta do Projeto deixando a sugestão para a ampliação do tempo de desenvolvimento 
deste, passando de 01 (um) para 02 (dois) anos.  Em seguida, a Sra. Maria Dolores fez alguns apontamentos sobre a possibilidade de doação da sobra limpa a 
instituições como, por exemplo, o Lar Maria Clara que está situado próximo ao CENTEC. Informou que ainda não existe no município de Contagem uma legislação 
vigente a respeito da doação da sobra limpa de alimentos para respaldar empresas do setor alimentício. Teve, sim, uma discussão no COMSAN com representantes da 
Câmara Municipal de Vereadores para elaboração de uma minuta referente à doação da sobra limpa que ainda não foi colocada para apreciação da Comissão da 
Câmara e votação em Plenário, o que foi referendado pelo conselheiro José William e pela secretária executiva do COMSAN, Sra. Tânia Suely de Sales. Foi pontuado que 
uma pessoa, já com a saúde debilitada, poderia consumir a sobra limpa doada e passar mal. Poderia pensar que esta alimentação provocou a reação negativa em seu 
organismo e então, devido a esse fato, abrir um processo contra a Prefeitura de Contagem ou contra qualquer estabelecimento que queira fazer a doação da sobra 
limpa. A gerente da fi lial em Contagem da empresa NUTRIPLUS Alimentação, Sra. Ana Paula Batista Pimenta, pontuou que para fazer a doação de alimentos deve-se 
levar em consideração alguns fatores como temperatura, manuseio e transporte para evitar a contaminação do produto a ser doado. Pontuou ainda que deve ser feito 
um trabalho interno nas unidades escolares para evitar o desperdício da alimentação escolar, neste sentido contando com o apoio dos dirigentes escolares, sendo seu 
apontamento referendado pela Conselheira Andréia Braga. A professora Cynthia Bello informou que os dirigentes já vêm fazendo um trabalho nas unidades escolares 
para evitar o desperdício da alimentação como, por exemplo, contagem de estudantes para realizar o preparo desta. Ainda com relação ao transporte da sobra limpa 
foi informado que a Prefeitura de Contagem não tem caminhão adequado para realizar esse transporte, além de ser necessária a disponibilização de recurso fi nanceiro, 
sendo pontuado que a falta de recurso fi nanceiro ou caminhão adequado não deve ser usado como justifi cativa para a não realização da ação. O diretor da unidade 
CENTEC, Sr. José Antônio disse que a comida desperdiçada em sua unidade escolar poderia ser doada para o Lar Maria Clara uma vez que esta instituição está localizada 
próximo ao CENTEC. Informou que não seriam gastos 15 (quinze) minutos de tempo do transporte da sobra limpa entre o CENTEC e o Lar Maria Clara. Falou ainda 
sobre a quantidade de comida que é desperdiçada no país enquanto muitos estão passando fome. A secretária executiva do COMSAN, Sra. Tânia Sales, deu algumas 
informações, citando dados, sobre o desperdício de alimentos no Brasil. A Sra. Tânia Sales pontuou que o  restaurante do Serviço Social da Indústria (SESI) também 
descarta no lixo uma quantidade considerável de sobra limpa por ainda no município de Contagem não existir uma lei municipal que os ampare para a realização da 
doação deste alimento. Foi informado pela Sra. Tânia Sales que o COMSAN já fez várias reuniões com os órgãos envolvidos como a Vigilância Sanitária (VISA municipal), 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Secretaria de Governo (SEGOV) e Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais (CIEMG) para que a minuta do Projeto 
de lei que regulamenta a doação de sobras limpas seja referendado pelas secretarias para que possa ser passado nas comissões da Câmara, aprovado pelo Plenário do 
Legislativo e sancionado pelo Prefeito Alex de Freitas. A estudante Bárbara Ribeiro pontuou a necessidade de uma ação no interior das escolas para a conscientização 
dos estudantes uma vez que estes podem disseminar o conhecimento para além dos muros da escola.  Ante ao exposto, a Sra. Gislaine Santos pontuou que este 
trabalho já vem sendo feito nas unidades da rede municipal de ensino através apresentação de peças teatrais, em parceria com a Secretaria de Saúde, nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental e da realização de palestras, em parceria com a Secretaria de Educação de Contagem - SEDUC, e a empresa NUTRIPLUS Alimentação, nos anos 
fi nais do Ensino Fundamental. Pontuou ainda que este trabalho poderia ser estendido às unidades da FUNEC. Os diretores presentes e demais conselheiros também 
fi zeram seus apontamentos. Foi sugerida a apresentação do Projeto de Iniciação Científi ca Júnior (Pibic Jr.) - Desperdício de Alimentos em duas unidades da FUNEC, à 
Secretaria de Educação desta municipalidade. Após apontamentos e considerações, a Presidente deste Conselho, Sra. Maria Dolores, agradeceu a presença de todos 
dando, assim, por encerrada a participação dos convidados na primeira parte desta reunião Plenária. B) Leitura e aprovação da ata da 3ª Reunião Plenária - ordinária, 
realizada no dia 14/05/2019. Ata aprovada e assinada pelos conselheiros presentes à referida reunião. C) Informes Gerais. 1) Curso: Boas Práticas para Serviços de 
Alimentação - RDC nº 216/2004: Vigilância Sanitária/Secretaria de Saúde - 23/05. A Presidente Maria Dolores informou que a capacitação foi destinada às instituições 
privadas que ofertam a alimentação como, por exemplo, creches e lares para idosos, como também a demais profi ssionais que atuam nesta área. Maria Dolores 
informou ainda que o curso teve por objetivo auxiliar os profi ssionais que preparam a alimentação apresentando técnicas de manipulação, preparação e armazenamen-
to dos gêneros alimentícios para que estes possam ser consumidos de forma adequada, higiênica e segura. Disse que também foi apresentada na formação como 
proceder com a rotulagem dos alimentos a serem consumidos, sendo demonstrado ainda como proceder com a leitura dos rótulos para saber se o alimento é ou não 
adequado para consumo conforme as necessidades nutricionais do indivíduo. Foi informado pela Presidente Maria Dolores que é atribuição da Vigilância Sanitária 
intervir nos problemas decorrentes da produção de alimentos. Foi informado ainda que um dos grandes problemas de saúde mundial são as elevadas taxas de doenças 
crônicas não transmissíveis, como a obesidade, por exemplo, sendo que os hábitos alimentares estão relacionados diretamente aos fatores de risco associados a essas 
doenças. 2) Lançamento do encarte "Plantas Medicinais" pelo CMAUF - 30/05. A servidora Gislaine Santos informou que o encarte “Plantas Medicinais” foi lançado no 
Centro Municipal de Agricultura Urbana e Familiar no dia 30/05. O evento contou com a participação da Secretária de Desenvolvimento Social, Sra. Luzia Ferreira. Foi 
servido um café da manhã aos participantes e todos puderam conhecer a horta. Foi informado que durante o evento houve um questionamento com relação aos 
professores não puderem consumir a  alimentação escolar distribuída aos estudantes das escolas municipais sendo informado pela Conselheira Adriana de Campos que 
os professores sabem da existência da lei federal que trata a alimentação escolar como sendo destinada exclusivamente aos estudantes [Lei Federal nº 11.947/2009 
- Art. 3º: A alimentação escolar é um direito dos alunos da educação básica pública (...)]. 3) Ofício nº 12/2019/CAE, de 30/05, encaminhado à Secretária de Educação 
- Sra. Sueli Baliza, referente ao envio do Plano de Ação do CAE para as devidas providências. Foi informado que o Plano de Ação deste Conselho foi encaminhado para a 
Secretaria de Educação, sendo que qualquer alteração a ser feita neste documento será devidamente comunicada à SEDUC para viabilizar a atividade programada. 4) 
Ofício nº 13/2019/CAE, de 30/05, encaminhado à Secretária de Educação - Sra. Sueli Baliza, referente à solicitação de documentos para análise da prestação de contas 
do PNAE, ano: 2018. A Presidente do CAE, Sra. Maria Dolores, procedeu com a leitura do ofício nº 13/2019/CAE  encaminhado para a SEDUC solicitando os seguintes 
documentos: Relação diária de pagamento de todas as despesas do Plano Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, com histórico, referente ao ano de 2018, incluindo 
os gastos com os gêneros alimentícios adquiridos da Agricultura Urbana Familiar; planilhas referentes ao faturamento da merenda escolar/2018 e cópia do último 
contrato celebrado com a empresa Nutriplus, incluindo os aditivos. 5) Ofício nº 0885/2019/GAB/SEDUC, de 04/06: Envio de documentos da Prestação de Contas do 
PNAE à sede do CAE - 05/06. Foi informado pela Presidente Maria Dolores que os documentos solicitados à SEDUC já se encontram na sede do CAE para a análise da 
Comissão Temática Provisória "Prestação de Contas e Alimentação Escolar". 6) Envio de documentos ao FNDE/PNAE. Foi informado aos Conselheiros que a Secretaria de 
Educação encaminhou os documentos referentes a recomposição de mandato  dos conselheiros do CAE do segmento "Pais de Alunos" à Coordenação Geral do 
Programa de Alimentação Escolar - PNAE/ FNDE, em Brasília, no dia 15 de maio. 7) Eleição para Vice-Presidente do CAE. Foi deliberada pelos Conselheiros a realização, 
nesta data, da eleição para Vice-Presidente recompondo, assim, a Mesa Diretora deste Conselho. Foi colocado para votação o nome do Conselheiro José William da Silva 
como candidato a Vice-Presidente do CAE. Como este Conselheiro estava ocupando o cargo de Secretário deste Conselho também foi colocado para votação o cargo de 
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Secretário, sendo desta maneira se apresentando como candidata a Conselheira Andréia Cecília Braga. A Conselheira Andréia Braga solicitou que fosse feita a leitura das 
atribuições do Vice-Presidente e Secretário. Ante ao exposto a servidora Gislaine Santos procedeu com a leitura das atribuições do Vice-Presidente e Secretário. Após 
leitura, os nomes apresentados foram aprovados por unanimidade. 8) Outros informes. Foi informado pela Presidente Maria Dolores que a empresa NUTRIPLUS 
Alimentação entregou na sede deste Conselho, nesta data, os testes de aceitabilidade do fl apê de goiaba e da farofa de ovos com couve, cenoura e cebolinha, 
realizados respectivamente nos dias 21/03 e 26/04 do corrente ano. Foi repassado aos Conselheiros que no período de 19 a 26 de junho será realizada a Semana de 
Enfrentamento e Prevenção ao Uso/Abuso de Álcool e outras Drogas promovido pelo Conselho Municipal de Política sobre Álcool e Outras Drogas - COMADC. Foi 
informado aos conselheiros que a servidora Gislaine Santos participou no dia 05/06 de uma reunião com o Assessor da Vigilância Sanitária, Sr. Alcino Araújo Ferreira, na 
Secretaria de Saúde, para tratar sobre a realização de uma palestra para os conselheiros do CAE, através do Núcleo de Educação Permanente - NEP Saúde. Esta teria por 
tema: Vigilância Sanitária - Normas aplicadas à alimentação servida nos espaços públicos e privados de Contagem, com base na RDC 216/2004 -  Regulamento Técnico 
de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, tendo o objetivo de promover a capacitação dos conselheiros para que possam atuar de forma efetiva no que se refere a 
fi scalização dos ambientes nos quais são preparadas a alimentação escolar para estudantes e as refeições para a população de Contagem. Esta ação envolveria também 
os conselheiros do COMSAN. A servidora Gislaine Santos informou que foi solicitada à Vigilância Sanitária um curso de 08 horas para as merendeiras das creches 
conveniadas sobre boas práticas alimentares abordando manuseio, preparo e etiquetagem dos insumos utilizados na alimentação escolar com base na RDC 216/2004 
-  Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação. Foi informado pela Sra. Gislaine Santos que o CAE recebeu da Vigilância Sanitária a doação de 
06 (seis) exemplares da Cartilha sobre Boas Práticas para Serviços de Alimentação. A Conselheira Adriana de Campos solicitou que fossem verifi cadas com os senhores 
Jacqueline Assis Correia de Moura Costa e Rodrigo Horta de Souza, conselheiros suplentes do segmento “Entidades de Trabalhadores da Educação e de Discentes”, as 
respectivas permanências neste Conselho enquanto representantes do referido segmento. D) Apresentação de relatório de visita: UMEI Darcy Ribeiro (Regional Vargem 
das Flores), visita realizada no dia 21/05/2019 - Conselheiros responsáveis: Maria Dolores Lima de Paiva e José William da Silva; Escola Municipal José Silvino Diniz 
(Regional Petrolândia), visita realizada no dia 21/05/2019 - Conselheira responsável: Andréia Cecília Braga; Creche Conveniada: CEI Lago Azul (Regional Industrial), visita 
realizada no dia 22/05/2019 - Conselheiros responsáveis: Maria Dolores Lima de Paiva e José William da Silva e Empresa NUTRIPLUS Alimentação, visita realizada no dia 
31/05/2019 - Conselheiros responsáveis: Maria Dolores Lima de Paiva e José William da Silva. Os conselheiros fi zeram um breve relato acerca das visitas técnicas 
realizadas, sendo os relatórios apreciados por todos durante esta reunião. Ficou deliberado que todos os relatórios serão padronizados por meio de roteiro. E) Análise 
de cardápios escolares referentes aos meses de junho a agosto. Os cardápios escolares foram aprovados com algumas ressalvas. A conselheira Adriana de Campos solici-
tou que alguns alimentos fossem substituídos: a margarina fosse substituída pela manteiga e o mingau de chocolate fosse acompanhado pela banana e não pela 
melancia como sobremesa. A solicitação foi referendada por esta Plenária. F) Plano de Ação/2019. 1) Defi nição de datas e unidades escolares para realização de visitas 
técnicas e outras atividades programadas para o mês de junho.  Foi deliberado que passarão por visita técnica as seguintes unidades/instituições de ensino: UMEI Cora 
Coralina (Regional Petrolândia), Escola Municipal Newton Amaral Franco (Regional Petrolândia) e FUNEC – Unidade CENTEC (Regional Sede)  – responsável: Conselheira 
Andréia Braga, sendo acompanhada pela servidora Gislaine Santos; Creche Conveniada CEI Maria de Lourdes Gonçalves, Creche Conveniada CEI João Paulo II, Escola 
Municipal Vírgilio de Melo Franco (Regional Industrial) e FUNEC – Unidade Cruzeiro do Sul (Regional Eldorado) – Responsáveis: Conselheiros Maria Dolores e José 
William e Escola Municipal Isabel Nascimento de Mattos (Regional Petrolândia) - Responsáveis: Conselheiras Adriana de Campos e Salete Andrade. Também foi 
deliberada a supressão no Plano de Ação da seguinte atividade que seria realizada em junho: Ação Integrada CAE/COMSAN: Nutrição e Saúde -  Palestra sobre 
alimentação saudável a ser proferida pela Conselheira Andréia Braga. A Conselheira Francis Catalão informou que os estudantes estão utilizando como alimento o 
pirulito nas escolas. Foi deliberado o acompanhamento das lojinhas das unidades escolares da rede municipal e FUNEC durante os recreios, no momento das visitas 
técnicas, uma vez que existe um decreto referente à venda da merenda nos espaços escolares (Decreto Estadual nº 47.557/2018, de 10/12/2018, que regulamenta a Lei 
Estadual  nº 15.072/2004, que dispõe sobre a promoção da educação alimentar e nutricional nas escolas públicas e privadas do Estado de Minas Gerais). 2) Defi nição 
de data para a realização da análise da Prestação de Contas/PNAE pela Comissão Temática Provisória: Prestação de Contas da Alimentação Escolar. Foi deliberado por 
esta Plenária que a Comissão reunir-se-á no dia 17/06 (segunda-feira), às 13h00min., na sede deste Conselho, para proceder com a análise da Prestação de Contas do 
PNAE. Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos os conselheiros presentes. 

TERMO DE POSSE DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  - CAE CONTAGEM

Aos onze dias do mês de junho de 2019, na sede do Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CAE), situada à Avenida José Faria da Rocha, nº 1016 - 3º andar, Bairro 
Eldorado, Contagem, em cumprimento à Resolução FNDE/CD nº 26/2013, a senhora Maria Dolores Lima de Paiva, Presidente do Conselho Municipal de Alimentação 
Escolar de Contagem, deu posse aos seguintes Conselheiros para as funções: Vice-Presidente - senhor JOSÉ WILLIAM DA SILVA, conselheiro titular representante do seg-
mento "Sociedade Civil Organizada" e Secretária - senhora ANDREIA CECILIA BRAGA, conselheira titular representante do segmento "Poder Executivo", compondo desta 
maneira a Mesa Diretora do Conselho supracitado, até 04 de maio de 2021. Satisfeitas as exigências legais, os conselheiros assumem suas funções na presente data 
devendo este Termo de Posse ser assinado pela Presidente do Conselho Municipal de Alimentação Escolar – CAE Contagem, e pelos conselheiros empossados.   

Secretaria Municipal 
de Fazenda

1ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA    

A Superintendência de Cobrança e Crédito/Diretoria de Crédito Tributário faz publicar as decisões abaixo indicadas :   

Nº do Processo Assunto Nome/Razão Social Decisão Nº da Decisão

25586/2017-02A RESTITUIÇÃO PAOLA DANIELI PEREIRA PROCEDENTE 18

04218/2018-02A RESTITUIÇÃO CHRISTIAN ADRIANO DINIZ PROCEDENTE 19
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03933/2019-02A RESTITUIÇÃO CONTAGEM IND. E COM. DE ESPUMAS E COLCHÕES LTDA PROCEDENTE 20

14442/2019-02A RESTITUIÇÃO INVESTIRE EMPREEND. IMOBILIÁRIOS LTDA PROCDEDENTE 21

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

CONSELHO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO DE CONTAGEM
CONTAC – 2ª INSTÂNCIA

A Secretaria do Conselho Tributário Administrativo de Contagem – CONTAC-  Segunda Instância Administrativa, primeira Câmara, no exercício das suas atribuições, faz 
publicar o(s) acórdão(s) abaixo indicado(s):

ACÓRDÃO Nº 457/2019

PROCESSO Nº 22515/2017-02A
RECORRENTE: ALCIDES JACINTO PEREIRA
ASSUNTO: Isenção de IPTU. Pendência de cadastramento por fração
RELATOR: Carlos Frederico Pinto e Netto
DATA DO JULGAMENTO: 09 de julho de 2019

IPTU – RECURSO VOLUNTÁRIO – pedido de isenção para aposentados e pensionistas – INdeferimento do pedido em primeira instância – recurso provido - DECISÃO 
REFORMADA – COMPROVAÇÃO OS REQUISITOS NOS AUTOS. Acompanhando o voto do relator, a Câmara, por unanimidade, reformou a decisão de primeira instância 
para dar provimento ao recurso do contribuinte para isenção do IPTU e TCRS para o exercício 2017 relativo ao imóvel de índice cadastral nº 07.214.0310.001, por ter 
o requerente comprovado a inexistência de pendência de cadastramento por fração do imóvel. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e 
Netto, o Sr. Rogério Silva Lisboa, o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura e o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo.

ACÓRDÃO Nº 458/2019

PROCESSO Nº 08413/2017-01A
RECORRENTE: MARIA GLEUSA SILVA DE OLIVEIRA
ASSUNTO: Isenção de IPTU. Pendência de cadastramento por fração
RELATOR: Carlos Frederico Pinto e Netto
DATA DO JULGAMENTO: 09 de julho de 2019

IPTU – RECURSO VOLUNTÁRIO – pedido de isenção para aposentados e pensionistas – INdeferimento do pedido em primeira instância – recurso provido - DECISÃO 
REFORMADA – COMPROVAÇÃO OS REQUISITOS NOS AUTOS. Acompanhando o voto do relator, a Câmara, por unanimidade, reformou a decisão de primeira instância 
para dar provimento ao recurso da contribuinte para isenção do IPTU e TCRS para o exercício 2017 relativo ao imóvel de índice cadastral nº 07.103.0315.001, por ter 
a requerente comprovado a inexistência de pendência de cadastramento por fração do imóvel. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e 
Netto, o Sr. Rogério Silva Lisboa, o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura e o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo.

ACÓRDÃO Nº 459/2019

PROCESSO Nº 19055/2017-02A
RECORRENTE: MARIA TEREZINHA LEÃO DA SILVA
ASSUNTO: Isenção de IPTU. Pendência de cadastramento por fração
RELATOR: Carlos Frederico Pinto e Netto
DATA DO JULGAMENTO: 09 de julho de 2019

IPTU – RECURSO VOLUNTÁRIO – pedido de isenção para aposentados e pensionistas – INdeferimento do pedido em primeira instância – recurso provido - DECISÃO 
REFORMADA – COMPROVAÇÃO OS REQUISITOS NOS AUTOS. Acompanhando o voto do relator, a Câmara, por unanimidade, reformou a decisão de primeira instância 
para dar provimento ao recurso da contribuinte para isenção do IPTU e TCRS para o exercício 2017 relativo ao imóvel de índice cadastral nº 04.354.0312.003, por ter 
a requerente comprovado a inexistência de pendência de cadastramento por fração do imóvel. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e 
Netto, o Sr. Rogério Silva Lisboa, o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura e o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo.

ACÓRDÃO Nº 460/2019

PROCESSO Nº 12642/2017-02A
RECORRENTE: MARIA JOSÉ BORGES
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ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas
RELATOR: Marcelo Rodrigues do Carmo
DATA DO JULGAMENTO: 09 de julho de 2019

IPTU – PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS – IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO – PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL 
–  NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – PEDIDO PROTOCOLADO EM TEMPO REGULAMENTAR -  DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompa-
nhando o Relator, a Câmara conheceu do recurso voluntário, e negou-lhe provimento para manter a decisão de primeira instância   de indeferimento do pedido de 
isenção de IPTU e TCRS do exercício 2017, relativo ao imóvel de índice cadastral nº 05.193.0319.002-0, por estar pendente o cadastramento  do imóvel com proprie-
dade por fração, não atendendo assim  aos requisitos  do artigo 50-C do Código Tributário Municipal de Contagem MG e §2º do artigo 2º do decreto  Nº 54/2017. 
Participaram do julgamento presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, o Sr. Rogério Silva Lisboa e o Sr. Mário Lúcio Gonçalves 
de Moura  .

ACÓRDÃO Nº 461/2019 

PROCESSO Nº 08948/2017-02A
RECORRENTE: SHIRLY BERNARDINI
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas
RELATOR: Marcelo Rodrigues do Carmo 
DATA DO JULGAMENTO: 09 de julho de 2019

IPTU – PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS – IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO – PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL 
– COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – PEDIDO PROTOCOLADO EM TEMPO REGULAMENTAR – DECISÃO REFORMADA. Por unanimidade de votos, acompanhando 
o Relator, a Câmara conheceu do recurso voluntário, e deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância   e deferir o pedido de isenção de IPTU e TCRS 
do exercício 2017, relativo ao imóvel de índice cadastral nº 07.317.0160.001-0, por ter fi cado comprovado nos autos que a Requerente atende todos os requisitos pre-
vistos no artigo 50-C do Código Tributário Municipal de Contagem MG e §2º do artigo 2º do decreto  Nº 54/2017. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. Carlos 
Frederico Pinto e Netto, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, o Sr. César Augusto de Barros e a Sra. Kênia Dutra Campos.

ACÓRDÃO Nº 462/2019

PROCESSO Nº: 08934/2017-02A
RECORRENTE: LEDA SOCORRO PANTA.
ASSUNTO: Isenção de IPTU
RELATOR: Rogério Silva Lisboa
DATA DO JULGAMENTO: 09 de julho de 2019.

ISENÇÃO IPTU- APOSENTADO E PENSIONISTA- ART.50-B E ART. 50-C DO CTMC- NÃO FICOU COMPROVADA A PROPRIEDADE PELA CONTRIBUINTE. Por unanimidade dos 
votos os relatores da Junta de Recursos Fiscais, conhecem do recurso voluntário e negam provimento, mantendo a decisão de primeira instância para julgar impro-
cedente o pedido de isenção para o IPTU 2017. Participaram do julgamento presidido pela Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, o Sr. Rogério Silva Lisboa, Sr. Marcelo 
Rodrigues do Carmo e a Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura.

ACÓRDÃO Nº 463/2019

PROCESSO Nº: 09512/2017-02A
RECORRENTE: MARIA FRANCISCA DA CRUZ.
ASSUNTO: Isenção de IPTU
RELATOR: Rogério Silva Lisboa
DATA DO JULGAMENTO: 09 de julho de 2019.

ISENÇÃO IPTU- APOSENTADO E PENSIONISTA- ART.50-B E ART. 50-C DO CTMC-  COMPROVADA A DIVISÃO PROPRIEDADE DO IMÓVEL POR FRAÇÃO IDEAL. Por unani-
midade dos votos os relatores da Junta de Recursos Fiscais, conhecem do recurso voluntário e dão provimento, reformando a decisão de primeira instância para julgar 
procedente o pedido de isenção para o IPTU 2017. Participaram do julgamento presidido pela Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, o Sr. Rogério Silva Lisboa, Sr. Marcelo 
Rodrigues do Carmo e a Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura.

Silma Lobato
Mat. 10028-5
CONTAC
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Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e
Desenvolvimento 
Sustentável

Retifi cação da publicação no Diário Ofi cial, Edição 4611, Data 2 de julho de 2019, Página 17. Onde se lê ORDINÁRIA,  leia-se EXTRAORDINÁRIA
O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC torna público e faz saber que foram concedida a seguinte Licença Ambiental em Reunião Ordinária do 
dia 18-06-2019:
CERTIFICADO LAC 1 Nº 010/19 - LICENÇA AMBIENTAL
O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC, no uso de suas atribuições e com base no artigo 5º, inciso II da Lei Municipal Nº 3.789 de 23/12/03, e 
tendo em vista a Deliberação Normativa Nº 01 de 19/07/00 do COMAC, concede ao empreendimento Indústria Mecânica Amaral Ltda., CNPJ: 00975.945/0001-29, Clas-
se 4, localizada na Rua Santiago Ballesteros, Nº 180, Bairro Cinco, Contagem – MG, Licença Ambiental Concomitante (LAC 1), com validade até 18/06/2029, para exercer 
atividade de fabricação de máquinas, equipamentos, e aparelhos para transporte e elevação de cargas, peças e acessórios. Processo Administrativo Nº 19557/2017-03A 
- 6387/01-2011. 
A empresa deverá manter disponíveis os projetos, licenças e outros documentos exigidos por lei para fi ns de fi scalização. Em caso de alteração ou aumento da produ-
ção, deverá comunicar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Contagem para promover a sua adequação no licenciamento am-
biental e, por fi m, a renovação de licenças ambientais deve ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, 
conforme dispõe o §4º, art. 14 da Lei Complementar nº 140/2011. Com condicionantes.

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social

A COMISSÃO PERMANENTE DE CREDENCIAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL – OSC, vem publicar a entidade cadastrada no mês de julho de 2019 no 
município de Contagem na condição de parceira pelo período de 12 meses, a contar da data de emissão do Certifi cado de Credenciamento.

RAZÃO SOCIAL CNPJ Nº C.C. DATA DE EMISSÃO SEGMENTO

ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE CONTAGEM 26.047.928/0001-15 02/2019 09/07/2019 À 08/07/2020 EDUCAÇÃO

GRUPO DE APOIO COMUNITÁRIO EM MOVI-
MENTO - GACOM 10.866.038/0001-03 14/2019 09/07/2019 À 08/07/2020 ASSISTÊNCIA SOCIAL

CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE 
CONTAGEM
(CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL IPÊ AMA-
RELO) 00.211.504/0004-01 25/2019 09/07/2019 À 08/07/2020 EDUCAÇÃO

CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE 
CONTAGEM 00.211.504/0001-50 26/2019 09/07/2019 À 08/07/2020 ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO

Contagem, 09 de julho de 2019. 

Soraya Aparecida Damasceno de Souza
Presidente da Comissão Permanente de Credenciamento

A COMISSÃO PERMANENTE DE CREDENCIAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL – OSC, vem publicar a entidade cadastrada no mês de julho no município 
de Contagem na condição de INAPTA para o recebimento do Certifi cado de Credenciamento.

RAZÃO SOCIAL CNPJ SEGMENTO

CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM 
(UNIDADE PRODUTIVA IPÊ AMARELO) 00.211.504/0005-84 Assistência Social

Contagem, 09 de julho de 2019. 
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Soraya Aparecida Damasceno de Souza
Presidente da Comissão Permanente de Credenciamento de Entidades

Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos 
e Cidadania

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 05/2019
EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DOS TRABALHADORES DO PROJETO
PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL

O Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, no uso de suas atribuições e considerando o Decreto 431, de, 03 de Dezembro de 2014 que estabelece nor-
mas para contratação de trabalhadores para o PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL
Resolve:
01 – Convocar os classifi cados para exercer as funções especifi cadas no PSS/Edital nº 01/2017 conforme quadro abaixo:

FUNÇÃO Nº de Vagas Classifi cação

COORDENADOR DE NÚCLEO 01 A partir de 1º - “PSS”/Edital nº 01/2017

02 – O candidato que não atender à convocação, por motivo de não comparecimento ao local, na data e hora determinadas no cronograma deste Edital perderá o 
direito ao contrato, nesta data. O candidato deverá comparecer à convocação munido de documento de identifi cação pessoal com foto (RG, CNH, IDENTIDADE FUNCIO-
NAL, ENTRE OUTROS).

03- Cronograma de Convocação Pública:

FUNÇÃO Data Horário Local do Atendimento

01) COORDENADOR DE NÚCLEO 15/07/2019

09:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
(NA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS)
Praça Presidente Tancredo Neves, 200, Camilo Alves, 
Contagem

SAL(SALA MULTI -USO/AUDITORIO)

04 – Informações: (31) 3398 – 8472 / (31) 3352 – 5058

05 – Importante: Para o candidato aprovado no PSS 01/2017, ser contratado, deve atender a Lei nº 4.288, de 30 de setembro de 2009, principalmente em atendimento 
ao Art.9º, alterado pela Lei N°4797, de 22 de dezembro de 2015 onde:

Art.9º É vedado ao pessoal contratado nos termos desta Lei:
I – receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato;
II – ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confi ança;
III – ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei, antes de decorridos vinte e quatro meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses 
previstas nos incisos I e II do artigo 2º desta Lei, e nos casos em que seja comprovada a aprovação em Processo Seletivo posterior, observada a vigência deste.

06 – O Decreto 431/2014 e Lei nº 4.288 que se encontra à disposição: http://www.contagem.mg.gov.br/arquivos/doc/3521doc-e.pdf.

ATENÇÃO!
CONVOCAÇÃO DIA 15/07/2019
( SEGUNDA - FEIRA)

Contagem, 10 de Julho de 2019.
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Previcon.

ATO ADMINISTRATIVO DE PENSÃO Nº.                 482

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, CONCEDE PENSÃO 
POR MORTE do segurado FLÁVIO ANTONIO DIVINO, matrícula nº 01.08064-0, CPF 596.268.446-04, servidor efetivo no cargo de FISCAL MEIO AMBIENTE II, NÍVEL V, 
GRAU “N”, aos benefi ciários na condição de dependentes, WALDIRENE HERCULANO DIVINO, CPF 871.767.506-53, cônjuge, no percentual de 25% (vinte e cinco por 
cento), PEDRO FLÁVIO DIVINO, CPF 155.357.986-06, fi lho menor, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), DANIEL FLÁVIO DIVINO, CPF 156.107.916-26, fi lho 
menor, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), e JONATHAN FLÁVIO DIVINO, CPF 156.107.656-25, fi lho menor, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), 
até que estes completem 21(vinte e um) anos de idade, a contar de 20 de janeiro de 2019, data do Óbito.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 09 de julho de 2019.

LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS 
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS
CHRS./ 

ATO ADMINISTRATIVO DE RETIFICAÇÃO Nº.                 480

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, TORNA SEM EFEITO o Ato Administrativo de Retifi cação n° 408, publicado no Diário Ofi cial de Contagem, edição n° 
4118, em 1º de junho de 2017, relativo à Pensão por Morte do segurado CARLOS RENATO DIAS, matrícula N°. 01.92262-5, CPF n° 221.856.316-91.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 04 de julho de 2019.

LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS 
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS
CHRS /.

ATO ADMINISTRATIVO DE RETIFICAÇÃO Nº.                 481

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, RETIFICA O ATO DE PENSÃO Nº. 251, de 11 de março de 2014, publicado no Diário Ofi cial de Contagem, Edição 
3347, em 24 de março de 2014, conforme abaixo descrito:       

ONDE SE LÊ: “[...] com fundamento no art. 40, § 7º da Constituição da República, com redação atualizada [...]”.
LEIA-SE: “[...] com fundamento no Art. 40, § 7º, inciso I da CR/88, com redação dada pela EC 41/2003, c/c Art. 3º parágrafo único da EC 47/2005 [...]”.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 04 de julho de 2019.

LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS 
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS
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"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.
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Transcon

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM – TRANSCON
REPUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº002/2019
A Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem/MG – TransCon, torna pública a abertura da Concorrência Nº 002/2019, tipo melhor técnica e preço – 
Processo Administrativo nº 039/2019, que tem por objeto contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia de apoio técnico, administrativo e geren-
cial para a supervisão e fi scalização das obras vinculadas ao SIM – Sistema Integrado de Mobilidade de Contagem-MG sob a responsabilidade da TransCon, conforme 
termo de referência e demais anexos constantes no edital. Entrega dos envelopes A e B: até as 09:00 (nove horas) do dia 03 de setembro de 2019. Sessão de Abertura 
dos Envelopes: 09:30 (nove horas e trinta minutos) do dia 03 de setembro de 2019. O Edital com seus anexos estarão disponíveis na Gerência de Aquisições e Patri-
mônio - TransCon, na Av. Maria da Glória Rocha, nº 100, Bairro Centro – Contagem/MG, tel.: (31) 3361-1066, nos horários de 8:30 as 12:00 e 13:00 às 16:00 horas. O 
edital estará à disposição dos interessados da seguinte maneira: - por meio digital, mediante apresentação de um DVD virgem e também no site http://www.contagem.
mg.gov.br/?se=licitacoes

Contagem, 10 de junho de 2019.

Gustavo Gomes Peixoto
Presidente - TransCon

PORTARIA TRANSCON nº. 036, de 09 de julho de 2019.
Designa membros para Comissão de Testes de avaliação de soluções tecnológicas em segurança, educação e gestão de trânsito para atender determinação do Edital de 
Licitação - Pregão Presencial nº 013/2018.

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - TRANSCON, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o Edital de Licitação, Pregão Presencial nº 013/2018 em curso, cujo objeto é Contratação de empresa para a prestação de serviços de Soluções Tecnoló-
gicas em Segurança, Educação e Gestão do Trânsito, de forma contínua, em conformidade e de acordo com as quantidades, especifi cações técnicas e demais condições 
expressas no instrumento convocatório e seus anexos;
CONSIDERANDO a determinação do referido Edital para a criação de Comissão de Testes de avaliação de soluções tecnológicas em segurança, educação e gestão de 
trânsito, que será responsável pelo acompanhamento permanente de toda a avaliação técnica, incluindo a aceitação dos equipamentos e sistemas a serem ofertados 
pela Licitante;
RESOLVE:
Art. 1º Instituir Comissão de Testes para atendimento ao disposto no Item 13.2 do Anexo I – Termo de Referência do Edital Pregão 013/2018, cujo objeto é Contratação 
de empresa para a prestação de serviços de Soluções tecnológicas em segurança, educação e gestão do trânsito, de forma contínua, em conformidade e de acordo com 
as quantidades, especifi cações técnicas e demais condições expressas no instrumento convocatório e seus anexos. 

Art. 2º Ficam designados para atuarem como membros da Comissão de Testes no processo de licitação, Pregão Presencial nº. 013/2018, os servidores:

I – Cláudio Vanderly de Souza - Matrícula nº 38762-2, Coordenador Geral; 
II – Christiane Simões de Almeida Cota – Matrícula nº 10218-3, Titular; 
III – Vagner Moreira - Matrícula nº 20903-1, Titular; 
IV – Renato Wender dos Reis – Matrícula nº 10029-7, Titular;
V – Fernando Lacerda Cardoso – Matrícula nº 10101-7, Titular;
VI – Alexander David da Silva – Matrícula nº 23214-9, Suplente;
VII – Robson da Costa Diniz – Matrícula nº 23957-7, Suplente.

Parágrafo único. A Comissão de Teste terá como Coordenador Geral o servidor Cláudio Vanderly de Souza. 

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

Gustavo Gomes Peixoto
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem
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Câmara Municipal

Ata da  21º Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem do ano dois mil e dezenove . Aos dois dias do mês de julho, realizou-se, neste Legislativo, no Plenário 
“Vereador José Custódio”, a vigésima primeira reunião ordinária com a presença de vinte e um vereadores. Havendo quórum regimental, o Presidente Vereador Daniel 
Flávio de Moura Carvalho solicitou que fosse registrada a presença de vereadores, estando todos presentes.   Em seguida, o Diretor Legislativo, Luiz Otávio   fez a leitura 
do Capítulo 8,  Versículos 23 a 28, narrado por São Mateus, da Bíblia Sagrada. Prosseguindo no projeto “Cultura na Câmara”, a Associação Cultural, Esportiva e Artística 
Circo de La Luna de Nova Contagem, apresentou-se no hall da Câmara, com números circenses, destacando-se o contorcionismo. O professor Ricardo que ministra 
aulas para as crianças e adolescentes dessa associação, recebeu  das mãos do presidente Daniel Carvalho e do 1º Secretário Cláudio Santos Fontes um certifi cado de 
participação no projeto “Cultura na Câmara”. Na sequência, foi votada e aprovada, sem ressalva, a ata da reunião anterior. Foram, ainda, lidas as correspondências 
recebidas e encaminhadas à Diretoria Legislativa para as providências de praxe. Logo após, o presidente Daniel Carvalho falou sobre a denúncia apresentada pelo 
Sindicato das Empresas Funerárias e Congêneres na prestação de serviços similares do Estado de Minas Gerais, na pessoa do senhor Emanuel de Paiva Braga, que teria 
relatado supostos fatos de crime de responsabilidade praticado pelo senhor prefeito Alexis de Freitas, fundamentada no Decreto 201/67. Em seguida, o presidente 
Daniel solicitou ao Procurador desta Casa, Silvério Cândido,  para que fi zesse a leitura, na íntegra, da referida denúncia. O que foi prontamente acatado pelo Procura-
dor, que logo após à leitura informou que esta denúncia estaria prejudicada, tendo em vista que não foi submetida à apreciação, em razão do pedido de retirada pelo 
próprio autor.  O Procurador ressaltou que já teria emitido parecer à referida denúncia.  Ressaltou, ainda, que por volta das 17h e 50min, teria chegado a esta Casa 
Legislativa uma outra denúncia, assinada pelo cidadão Frederico Lana dos Santos. Informou que tão logo essa denúncia for enviada aos vereadores, ela será submetida 
ao parecer e lida na próxima sessão. Acrescentou que essa nova denúncia não consta cópia de documentos e nem o título de eleitor para que seja administrada à 
legitimidade. Na sequência, foram lidos e encaminhados ao órgão competente para exame e parecer no prazo legal, os projetos, a saber: Projeto de Lei Complementar 
nº 015/2019 – “Dispõe sobre incentivos fi scais relacionados aos tributos municipais, altera a Lei nº 1.611, de 30 de dezembro de 1983, a Lei nº 3.789, de 23 de 
dezembro de 2003, a Lei nº 4.974, de 06 de novembro de 2018, a Lei Complementar nº 268, de 06 de novembro de 2018 e dá outras providências”, de autoria do 
Poder Executivo; Projeto de Lei nº 014/2019 – “Autoriza o município de Contagem a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A – BDMG, 
operações de crédito com outorga de garantia e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 015/2019 – “Altera  a Lei Municipal nº 4.288 
de 30 de setembro de 2009, que “dispõe sobre a contratação por tempo indeterminado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos 
termos do inciso IX, do artigo 37, da Constituição da República”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Resolução nº 032/2019 – “Concede o Título de Cidadania 
Honorária de Contagem ao Doutor André Luiz Otoni Soares”, de autoria do vereador José Antônio (do Hospital). Na sequência, foram votados e aprovados, por 
unanimidade, os Requerimentos nºs 611 a 639/2019; Indicações nºs 1126 a 1176/2019; Moções nºs 111 a 118/2019, apresentados pelos vereadores, inclusive as 
matérias destacadas, a saber:  Moção nº 111/2019 – “Parabenizo a UBS (Unidade Básica de Saúde), bairro Flamengo e as servidoras Saula Fernanda Naves Freire 
(Gerente da UBS do Flamengo), Raid Soares Chagas (Diretora do Distrito Riacho), e a Conselheira local Ângela Takahashi pelos relevantes serviços prestados à população 
contagense”, de autoria do vereador José Antônio (do Hosoital); Moção nº 116/2019 – “Votos de congratulações, parabéns e aplausos à Prefeitura Municipal de 
Contagem, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimentos Sustentável e seus funcionários que participaram do II Fórum Brasil de Gestão 
Ambiental ocorrido nos dias 26 a 28 de junho de 2019, município de Campinas, Estado de São Paulo no qual receberam o Prêmio Cidade Destaque, como referência em 
Gestão Ambiental Municipal”, de autoria do vereador José Antônio (Hospital); Moção nº 117/2019 – “Congratulações à Carolina Fernandes Leite, Juíza Carol e 
voluntários pela Ação Solidária “Sopão do Amor” que acontece nas proximidades da UPA/JK às noites de quarta-feira”, de autoria do vereador Arnaldo de Oliveira, 
também assinada pelos vereadores Alexandre (Xexeu), Cláudio Santos Fontes (Capitão Fontes) e Rubens Campos; Moção nº 118/2019 – “Moção de pesar pelo 
falecimento do jovem João Vitor, ocorrido no dia 26 de junho do corrente”, de autoria do vereador Alex Chiodi. Em seguida,os vereadores autores das matérias 
destacadas discorreram sobre elas, conforme consta nas notas taquigráfi cas. Logo após,  foi executado o hino da cidade de Contagem. Passando à discussão e votação 
de projetos, foram, votadas e aprovadas, no Parecer e em Primeiro Turno, por unanimidade,  as Emendas, de autoria do vereador Daniel (do Irineu)  ao Projeto de Lei nº 
004/2019, do Poder Executivo, com o seguinte teor: Emenda Substitutiva nº 001: “O Inciso IX do artigo 2º passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 2º - IX- ações de 
mobilidade urbana e modernização do transporte coletivo, com segurança no trânsito, conforto e redução de acidentes, minimizar os impactos ambientais com a 
implantação de ciclovias e a readequação de passeios públicos que garantam a ampla acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida; Emenda Substitutiva nº 002: 
“O Inciso III do artigo 2º passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 2º - III – ações de prevenção e combate à violência, com vistas a redução de crimes violentos, com 
foco nos jovens, adolescentes e o feminicídio, continuidade na implantação do programa de vídeo monitoramento da cidade em vias públicas e próprios públicos como 
forma de levar ao cidadão a percepção de melhoria na qualidade da segurança pública, desenvolvimento de ações de prevenção, tratamento reinserção social das 
pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogras;  Emenda Substitutiva nº 003: “O Inciso VII do artigo 2º passa a vigorar com a seguinte 
redação: Art. 2º - VII – aumento na geração do trabalho e renda, com incentivo aos micros e pequenos empreendimentos, estimular e ampliar os empreendimentos de 
economia solidária de modo a garantir no mínimo 1(um) empreendimento fi xo em cada administração regional da cidade e a promoção de cursos profi ssionalizantes;  
Emenda Substitutiva nº 004: “O inciso XIII do artigo 2º passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 2º - XIII – promoção, apoio e incentivo as atividades culturais, valo-
rização do patrimônio histórico e cultural, recuperação e revitalização de espaços públicos como casa de cacos, cine teatro e Casa de Cultura Nair Mendes, dentre 
outros;  Emenda Substitutiva nº 005: “O Inciso I do artigo 2º passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 2º - I – Efi ciência na gestão e melhoria na qualidade de vida 
dos serviços públicos de saúde, garantindo a oferta e ampliação de serviços, humanização do atendimento, fortalecimento da atenção básica e especializada, 
valorização dos profi ssionais de saúde, proporcionar aos usuários e servidores ambientes salubres com a manutenção das unidades existentes e construção de unidades 
básicas de saúde própria, ampliação da rede de urgência com ampliação de serviços e construção das novas unidades de pronto atendimento – UPA, Industrial, Ressaca 
e Petrolândia, e fomento às Organizações da Sociedade Civil – OSC do Município que atuam nas ações e serviços públicos da saúde, nos termos da Lei Federal nº 13.019 
de 31 de julho de 2014”. Nesse instante, o vereador Daniel (do Irineu) solicitou a retirada defi nitiva da Emenda nº 006 ao Projeto de Lei nº 004/2019 e explicou que no 
Segundo Turno será apresentada uma Emenda de Liderança a esse projeto. Na oportunidade, Daniel (do Irineu) parabenizou a Comissão de Finanças, Orçamento e 
Tomada de Contas, na pessoa do presidente José Carlos Carneiro, como também o vereador Rogério Marreco pelo debate que chamou de alto nível, quando chegaram 
à conclusão da necessidade da aprovação dessas emendas.   Na sequência, foi votado e aprovado, por unanimidade, no Parecer e em Primeiro Turno, com o acréscimo 
das Emendas acima mencionadas, o Projeto de Lei nº 004/2019, que “Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual – LOA de 2020 e 
dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo. Logo após, foi pedido vistas pelo vereador Vinícius Faria, ao Projeto de Lei nº 005/2019, que “Institui no 
Município de Contagem o Programa de Apoio e Incentivo à Preservação e Recuperação do Meio Ambiente”, de autoria do Poder Executivo. Foram, ainda, votados e 
aprovados, no Parecer e em Primeiro Turno, com a abstenção do vereador Daniel (do Irineu),  os seguintes projetos: Projeto de Lei nº 006/2019, que “Autoriza o 
Município de Contagem a associar-se a Associação Mineira de Município – AMM”, de autoria do Poder Executivo;  Projeto de Lei nº 007/2019, que “Autoriza o 
Município de Contagem a associar-se a Confederação Nacional dos Município – CNM”, de autoria do Poder Executivo;  Projeto de Lei nº 008/2019, que “Autoriza o 
Município de Contagem a associar-se a Frente Nacional de Prefeitos – FNP”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 012/2019, que “Autoriza o Município de 
Contagem a associar-se a Agência de Desenvolvimento Regional do Circuito Turísticos Veredas do Paraopeba”, de autoria do Poder Executivo. Em Segundo Turno e em 
Redação Final, foram votados e aprovados, os seguintes projetos: Emenda nº 001/2019, de autoria do Poder Executivo ao Projeto de Lei Complementar nº 023/2018, 
com a abstenção dos vereadores Alex Chiodi e Daniel (do Irineu);  Projeto de Lei Complementar nº 023/2018, que “Dispõe sobre o contencioso fi scal não tributário, 
institui a Junta de Julgamento de 1ª Instância e a Junta de Recursos de 2ª Instância e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo, com o acréscimo da 
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Emenda nº 001/2019 acima mencionada, com a abstenção dos vereadores Alex Chiodi e Daniel (do Irineu);  Projeto de Lei nº 009/2019, que “Autoriza o Município de 
Contagem a associar-se ao Governos Locais Pela Sustentabilidade – ICLEI”, de autoria do Poder Executivo, com a abstenção do vereador Daniel (do Irineu);  Projeto de 
Lei nº 010/2019, que “Autoriza o Município de Contagem a associar-se ao MERCOCIDADES”, de autoria do Poder Executivo, com a abstenção do vereador Daniel (do 
Irineu). No horário destinado ao Grande Expediente, o vereador José Antônio discorreu sobre as denúncias recebidas da população a respeito da Funerária de 
Contagem. José Antônio comentou sobre a prestação de serviço da Funerária Brasil e dos possíveis abusos cometidos no sepultamento dos nati-mortos. Ressaltou que 
esses nati mortos seriam sepultados em locais distantes da cidade. José Antonio ressaltou, ainda, que a população estaria reclamando, também, do serviço de 
tanatopraxia, serviço esse que prepara o corpo para o velório, que seria muito ruim. Manifestando indignação, José Antônio protestou dizendo ser um desrespeito com 
os familiares.  No ensejo, José Antônio solicitou ao presidente desta Casa que convoque os responsáveis por essa  funerária para prestar esclarecimentos a respeito 
dessas denúncias. Finalizando os trabalhos, foi convocada a 22ª Reunião Ordinária, prevista para o dia 9 de julho de 2019, às 9:00 horas, a fi m de deliberarem sobre 
matérias constantes da pauta.  Registrada a chamada fi nal, persistiu a mesma do início. Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a reunião e, para 
constar, eu, Cláudio Santos Fontes, 1º Secretário, solicitei fosse lavrada a presente ata que, sendo lida, discutida e, se aprovada, será por mim e pelo presidente, 
assinada. 
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