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Obras na avenida João César de Oliveira 
continuam a todo vapor

A primeira etapa das obras da 
avenida João César de Oliveira, que 
vai da praça Paulo Pinheiro Chagas 
até o Centro de Consultas Especializa-
das Iria Diniz, terá ritmo normalizado 
a partir do dia 7 de janeiro de 2008. 
A informação é do coordenador da 
intervenção e superintendente da 
Transcon, Hermiton Quirino. As obras 
foram redirecionadas antes do Natal 
para não prejudicar o comércio local.

 “Mesmo com a interrupção 
de alguns dias, estamos dentro do 
prazo”, explicou Hermiton Quirino. 
Com investimentos da ordem de 
R$14,5 milhões, as obras começaram 
em junho deste ano e deverão ser 
concluídas até o final de 2008. A se-
gunda etapa, que compreende o tre-
cho do Iria Diniz até a Praça do Itaú, 

já foi iniciada. As intervenções nas 
praças do Iria Diniz e a Paulo Pinheiro 
Chagas não sofreram interrupções.  

Hermiton Quirino se disse satis-
feito com o andamento das obras e, 
principalmente, com a mudança das 
palmeiras. “As palmeiras estão bro-
tando e renovaram o visual arquite-
tônico da Paulo Pinheiro Chagas, cuja 
obra interna já está concluída”, disse. 
Ainda segundo ele, a circulação de 
veículos na rua Londres, entre a rua 
Haia e a João César, será modificada, 
passando a ter mão inglesa.

Quanto à reforma na praça do Iria 
Diniz, o cronograma da obra prevê 
que o espaço esteja disponível à po-
pulação no início de março de 2008. 
A revitalização da João César de 
Oliveira está sendo considerada um 

marco na vida da cidade, significando 
uma “correção de rumos” para uma 
localidade que não foi preparada 
para as mudanças ocorridas ao longo 
de mais de três décadas.

O projeto teve seu conceito baliza-
do nos vetores mobilidade, conforto 
e acessibilidade para humanizar o uso 
da avenida no trecho de maior fluxo 
de pedestres e veículos. As calçadas já 
serão unificadas, no primeiro trecho, 
evitando-se sobressaltos e reduzindo 
a zero a possibilidade de colocação 
de obstáculos aos pedestres, como 
o estacionamento de veículos. Além 
disto, os passeios irão compor a pai-
sagem da avenida, com canteiros de 
plantas que promoverão o embeleza-
mento e darão maior segurança aos 
pedestres. 

No item acessibilidade, a interven-
ção também será total. Serão reduzi-
das as dimensões do canteiro central, 
a João César passará a ter três pistas, 
sendo uma com dedicação exclusiva 
ao transporte coletivo. Os pontos 
de táxis serão redistribuídos e será 
implantado o sistema faixa azul para 
o estacionamento de veículos particu-
lares, democratizando os acessos.

Com uma tendência futurista, os 
pontos de ônibus terão estruturas tu-
bulares em aço inox para abrigos dos 
usuários, bem como fachadas com 
visual semelhante, lixeiras e outros 
equipamentos de uso da população. 
Em algumas áreas o piso será tátil, 
facilitando a identificação de porta-
dores de deficiência visual quanto à 
localização de orelhões e travessias.

Intervenções terão ritmo normalizado a 
partir do próximo dia 7
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Lei

Atos do Executivo

LEI nº 4.135, de 28 de dezembro de 2007

Dispõe sobre a criação da Fundação Municipal de Parques 

e Áreas Verdes de Contagem – ConParq e dá outras 

providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu 

sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Fica criada a Fundação Municipal de Parques 

e Áreas Verdes de Contagem – ConParq, dotada de 

personalidade jurídica de direito público, com sede e foro 

no Município de Contagem, vinculada ao Gabinete do 

Prefeito, com prazo de duração indeterminado.

§1º A Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes 

integra a administração pública indireta do Poder Execu-

tivo Municipal, com autonomia orçamentária, financeira, 

patrimonial e auto-organizacional, dentro dos limites 

previstos nesta Lei.

§2º Para os efeitos de aplicação desta Lei a expressão 

“Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes”, “Fun-

dação” e “ ConParq” se equivalem.

Art. 2º A Fundação reger-se-á pelas disposições da presen-

te Lei, pelo seu Regimento Interno, a ser aprovado por 

Decreto, e pelas demais normas de direito aplicáveis.

Art. 3º A Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes 

de Contagem tem como objetivo preservar e desenvolver 

parques, unidades de conservação, áreas verdes e de 

preservação ambiental municipais, assegurar a funcionali-

dade e o bom aspecto de praças e jardins em logradouros 

públicos, visando à melhoria da qualidade de vida dos 

cidadãos no Município.

Art. 4º Compete à Fundação:

I -  coordenar o planejamento, a gestão e a manuten-

ção de parques, unidades de conservação, áreas verdes e 

de preservação ambiental do Município;

II -  coordenar o planejamento, a gestão e a manuten-

ção de praças, jardins, canteiros e arborização urbana em 

logradouros públicos municipais;

III -  promover atividades sistemáticas de conscientiza-

ção da comunidade voltadas para a proteção e valoriza-

ção dos recursos florísticos e faunísticos;

IV -  executar a promoção, autorização e organização 

de atividades de lazer e recreação em áreas sob sua 

gestão;

V -  coordenar a articulação com entidades públicas, 

privadas e com a comunidade visando o aprimoramento 

de seus recursos técnicos e operacionais.

VI -  desenvolver, coordenar e avaliar projetos relativos 

ao aprimoramento dos parques, unidades de conservação 

e áreas verdes e de preservação ambiental no Município;

VII -  planejar e executar obras e serviços de implantação 

e manutenção de parques, unidades de conservação, 

áreas verdes e de preservação ambiental;

VIII -  promover, autorizar e organizar a realização de 

eventos em parques e outras áreas sob sua gestão, em 

consonância com os órgãos responsáveis por seu licencia-

mento;

IX -  fiscalizar a arborização urbana e autorizar o plan-

tio de espécimes arbóreos nas áreas de domínio público, 

bem como autorizar a poda, transplante e supressão de 

espécimes arbóreos existentes no território municipal;

X -  conceder autorização a terceiros, garantido o 

interesse público, para implantação, reforma e adoção 

de parques, áreas verdes, praças, jardins e canteiros em 

logradouros públicos;

XI -  receber, registrar, zelar e utilizar adequadamente 

insumos e materiais adquiridos ou doados por terceiros e 

os oriundos de compensações ambientais;

XII -  promover a captação de recursos junto a fontes 

de financiamentos públicas e privadas, como também 

firmar acordos e convênios de cooperação técnica e/ou 

financeira para o desenvolvimento de pesquisas, estudos, 

planos, programas e projetos em sua área de atuação;

XIII -  promover intercâmbio com centros de pesquisas 

e documentação, assegurando o livre e amplo acesso às 

informações básicas em sua área de atuação, divulgando-

as sistematicamente;

XIV -  promover as articulações necessárias com comu-

nidades, órgãos e entidades envolvidos nos programas 

dos parques, unidades de conservação e áreas verdes e 

de preservação ambiental municipais, visando ao bom 

desempenho de seus objetivos;

XV -  propor a criação de novos parques, unidades de 

conservação, áreas verdes e praças;

XVI -  coordenar a execução de suas atividades adminis-

trativas e financeiras;

XVII -  firmar convênios com órgãos e entidades públicos 

ou privados, nas esferas municipal, estadual e federal, 

visando à prestação de seus serviços;

XVIII -  definir políticas de capacitação dos recursos 

humanos da Fundação, visando à melhoria da qualidade 

dos serviços prestados por seus servidores;

XIX -  promover a preservação dos bens, instalações, 

equipamentos e serviços que integram o patrimônio da 

Fundação ou o patrimônio público municipal que estejam 

sob sua responsabilidade;

XX -  exercer atividades de fiscalização, como atividades 

de polícia administrativa, no controle e preservação dos 

parques e áreas verdes municipais, na execução das ações 

de vigilância em articulação com os demais órgãos e 

entidades governamentais, com observância do devido 

processo legal.

XXI -  exercer outras atividades correlatas.

Art. 5º A autonomia administrativa, orçamentária, 

financeira e patrimonial da Fundação, bem como as 

prerrogativas e os direitos inerentes à sua personalidade 

jurídica de ente público descentralizado serão exercidas, 

especialmente, pela capacidade de:

I - gestão administrativa: 

a) organizar o quadro de pessoal com qualificação profis-

sional adequada ao pleno desempenho das atribuições da 

Fundação, de acordo com seus recursos orçamentários, de 

forma a garantir a qualidade de seus serviços e ações;

b) normatizar a gestão de recursos humanos, definindo 

critérios e condições de admissão e contratação perma-

nente ou não de pessoal, observada a legislação vigente;

c) instituir políticas permanentes de formação e desenvol-

vimento de seu quadro de pessoal;

d) zelar pelo cumprimento das normas disciplinares e, se 

for necessário, encaminhar à Corregedoria Municipal os 

casos a serem apurados;

e) estabelecer a política de organização interna de servi-

ços e sua modernização;

f) realizar os procedimentos referentes a compras, licita-

ção e contratos administrativos;

g) estabelecer sua própria política de aquisição, utilização 

e manutenção de materiais, serviços e equipamentos.

II - gestão orçamentária, financeira e patrimonial: 

a) elaborar a proposta orçamentária, discriminando 

receitas e despesas com base na estimativa da produção 

de serviços de seu Plano Anual de Trabalho;

b) administrar os recursos financeiros, os bens móveis e 

imóveis que estejam sob sua responsabilidade por força 

de lei, convênio, consórcio, delegação ou qualquer outro 

instrumento congênere;

c) controlar a execução orçamentária e a aplicação das 

dotações e recursos financeiros, bem como estabelecer 

normas internas de execução e controle do orçamento 

e remanejamento de verbas, sem prejuízo dos demais 

controles e/ou tutelas administrativas exercidos pela 

administração direta do Poder Executivo Municipal.

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 6º A Fundação é constituída pelos órgãos integrantes 

de sua estrutura organizacional, sujeitos à subordina-

ção hierárquica, submetidos à direção superior de seu 

dirigente.

Art. 7º A Estrutura da Fundação compreende a Presidên-

cia e os níveis hierárquicos previstos nesta Lei e regula-

mentados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

Parágrafo Único. Os órgãos da Fundação obedecerão ao 

seguinte escalonamento hierárquico:

I - 1º grau hierárquico: Presidência

II - 2º grau hierárquico: Coordenadoria

III - 3º grau hierárquico: Diretoria

IV - 4º grau hierárquico: Gerência

Art. 8º São atribuições do cargo de Presidente dirigir e 

responsabilizar-se pelas atividades da Fundação.

Art. 9º Compete ao Presidente da Fundação: 

I -  exercer a orientação, coordenação e supervisão dos 

órgãos sob sua vinculação;

II -  representar a Fundação ativa e passivamente, em 

juízo e fora dele;

III -  ordenar as despesas da Fundação;

IV -  planejar, normatizar, implantar, coordenar e 

avaliar o sistema de gerenciamento do patrimônio;

V -  aprovar a proposta de orçamento anual da Funda-

ção;

VI -  planejar, normatizar, implantar, coordenar e 

avaliar o sistema de gerenciamento do patrimônio da 

Fundação;

VII -  praticar atos de administração de pessoal no âmbi-

to da Fundação, aplicar a penalidade disciplinar relativa a 

advertência e encaminhar a Corregedoria Municipal para 

conhecimento e providências cabíveis;

VIII -  indicar os ocupantes de cargo ou função de con-

fiança da Fundação, cuja nomeação dar-se-á por ato do 

Chefe do Poder Executivo Municipal;

IX -  assinar convênios, contratos, demais acordos e seus 

respectivos aditamentos;

X -  expedir atos normativos referentes a assuntos de 

sua competência;

XI -  apresentar ao Chefe do Executivo Municipal relató-

rio anual de sua gestão

XII -  executar outras tarefas que lhe forem delegadas 

pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 10 Fica criado o Conselho Fiscal, cujos membros 

serão designados pelo Presidente da Fundação, e será 

composto por:

I - 01 (um) representante da Administração Pública 

Municipal;

II - 01 (um) representante da sociedade civil; 

III-01 (um) representantes da Câmara Municipal de 

Contagem.

§1º O Conselho Fiscal será presidido por um dos Conse-

lheiros, eleito entre os próprios membros.

§2º Os Conselheiros terão mandatos de 02 (dois) anos, 

permitida a recondução.

§3º O mandato de Conselheiro é considerado serviço 

público relevante, exercido gratuitamente.

§4º Haverá um suplente para cada Conselheiro, que o 

substituirá em seus impedimentos e ausências ocasionais, 

obedecida a mesma representação e critério de escolha, 

tendo as mesmas atribuições do Conselheiro que estiver 

substituindo.

§5º O Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente 01 (uma) 

vez por trimestre e extraordinariamente, por convo-

cação do Presidente do Conselho ou do Presidente da 

Fundação.

§6º Os Conselheiros e suplentes deverão ter curso supe-

rior e atender aos demais requisitos para a posse, confor-

me disposto no Regimento Interno, que estabelecerá os 

casos de impedimentos, de dispensa ou de vacância.

CAPÍTULO III

DO PATRIMÔNIO E RECEITAS PRÓPRIAS

Art. 11 O patrimônio da Fundação será formado:

I – pelos bens móveis a serem transferidos por ato do 

Chefe do Poder Executivo;

II – pela “Área Institucional nº 01”, medindo 4.471,65 m2 

(quatro mil, quatrocentos e setenta e um metros quadra-

dos e sessenta e cinco decímetros quadrados), localizada 

no Bairro Residencial Vale das Orquídeas, aprovado pelo 

Decreto nº 689, de 12 de junho de 2007;

§1° Os bens e direitos da Fundação serão utilizados e 

aplicados exclusivamente na consecução de seus objetivos 

e finalidades.

§2° Em caso de extinção, os bens e direitos da Fundação 

serão incorporados ao patrimônio do Município.

Art. 12 Constituem receitas da Fundação:

I -  receitas de capital;

II -  transferências consignadas na Lei Orçamentária 

Anual do Município e as advindas de créditos adicionais.

III -  rendas provenientes de convênios, contratos, 

acordos e outros ajustes;

IV -  transferências de receitas, subvenções, doações, 

legados, contribuições, auxílios e repasses de pessoas 

físicas ou jurídicas, de direito público ou privado;

V -  rendimentos e juros provenientes de aplicações 

financeiras;

VI -  renda resultante da remuneração de serviços 

prestados;

VII -  renda patrimonial, inclusive a proveniente de 

concessão e permissão de uso de bens imóveis;

VIII -  subvenção ou auxílio de órgão ou entidade pública 

ou privada, nacional, estrangeira ou internacional;

IX -  recurso proveniente de incentivo fiscal;

X -  contribuição e donativos em geral;

XI -  empréstimos;

XII -  outras receitas, legalmente constituídas.

Parágrafo Único. As receitas de que trata este artigo 

deverão ser aplicadas para o desempenho dos objetivos e 

finalidades da Fundação.

CAPÍTULO IV

DO QUADRO DE PESSOAL

Art. 13 O Quadro de Pessoal da Fundação será constitu-

ído:

I - de servidores detentores de cargo de provimento efeti-

vo, cujo ingresso far-se-á mediante concurso público;

II - de servidores ocupantes de cargos de provimento em 

comissão;

III - de contratados temporários por excepcional interesse 

público, nos termos da legislação vigente.

Parágrafo Único. Poderão desempenhar função na Fun-

dação servidores públicos cedidos por órgão ou entidade 

de administração municipal, estadual ou federal, por 

tempo determinado, mediante celebração de convênio.

Art. 14. O quantitativo de cargos de provimento efetivo 

da Fundação são os constantes do Anexo I desta Lei.

Art. 15 O quantitativo de cargos de provimento em 

comissão da Fundação são os constantes do Anexo II 

desta Lei.

Art. 16 Os cargos em comissão da Fundação são de recru-

tamento amplo e o provimento de competência do Chefe 

do Poder Executivo Municipal.

Art. 17 Lei especifica estabelecerá o Plano de Cargos, 

Carreiras e Vencimentos dos Servidores da Fundação, com 

base nas seguintes diretrizes:

I - critérios para ingresso, ocupação de cargos, movi-

mentação, promoção e desenvolvimento educacional, 

técnico-profissional e cultural de seus servidores, objeti-

vando atender às peculiaridades ou especificidades das 

atividades executadas, em função do pleno cumprimento 

das finalidades da Fundação;

II - instituição de um sistema de incentivo à qualidade 

das ações, dos serviços e do trabalho em equipe, ao 

cumprimento de metas de atendimento e ao uso a plena 

capacidade instalada;

III - adoção de procedimentos de avaliação de desempe-

nho dos servidores e da entidade.

Art. 18 Os servidores do Quadro de Pessoal da Fundação 

serão regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos do 

Município de Contagem e legislação complementar.

Art. 19 Os vencimentos dos cargos de provimento efetivo 

e em comissão da Fundação são aqueles constantes dos 

Anexos I e III, respectivamente, desta Lei.

Art. 20 Os servidores lotados na Fundação, titulares dos 

cargos de provimento efetivo de Inspetor de Preservação 

de Áreas Verdes e em exercício farão jus a Gratificação 

por Desempenho de Atividade Fiscal – GAF, nos termos 

da lei específica.

Art. 21 A jornada de trabalho dos cargos de provimento 

efetivo da Fundação será definida no Plano de Cargos, 

Carreiras e Vencimentos – PCCV, observado o limite de 44 

(quarenta e quatro) horas semanais.

Parágrafo Único. Além do cumprimento do estabelecido 

no caput deste artigo, o exercício de cargo em comissão 

ou de função de confiança exigirá de seu ocupante inte-

gral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre 

que houver interesse da Administração Municipal.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 22 A fundação manterá quadro de estagiários bol-

sistas com a finalidade de complementar a sua educação 

acadêmica nos cargos científicos correlatos.

Art. 23 A Fundação poderá ser extinta:

I - mediante lei;

II - mediante decisão judicial;

Art. 24 Os direitos, obrigações, contratos, convênios, 

processos e procedimentos administrativos, entre outros 

expedientes decorrentes do exercício das atividades da 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente, no que tange os serviços de administração e 

manutenção de parques, praças e jardins em logradouros, 

públicos serão assumidos pela Fundação, a partir da data 
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de publicação desta Lei.

Art. 25 Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conferir à Fundação, diretamente ou através de estabelecimento 

oficial de crédito, garantia do Município de Contagem em operações de crédito e financiamento.

Art. 26 Para atender às despesas decorrentes da criação desta Fundação, fica o Poder Executivo autorizado a remanejar 

os saldos de dotações orçamentárias, em consonância com a legislação vigente, limitada aos recursos alocados nas 

dotações aprovadas, mediante abertura de créditos adicionais.

Art. 27 Fica a Fundação autorizada a adotar as medidas preliminares atinentes à sua organização e funcionamento, 

observado o disposto nesta Lei. 

Art. 28 O Poder Executivo Municipal regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

publicação.

Art. 29 Os procedimentos administrativos, contábeis, orçamentários e financeiros da Fundação continuarão a cargo da 

Administração Direta até 31 de dezembro de 2008 ou até a data em que estiverem concluídas as medidas preliminares 

de que trata esta Lei.

Art. 30 As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas 

se necessário. 

Art. 31 Revogam-se o art. 3º da Lei 3095, de 01 de setembro de 1998, o art. 3º da Lei nº 3.634, de 26 de dezembro de 

2002, os incisos I e II do art. 29 da Lei n° 3.789, de 23 de dezembro de 2003, o inciso IX e XI do art. 32, o inciso III do art. 

34 e os incisos IV e V do art. 38, da Lei Complementar nº 040, de 12 de julho de 2007.

Art. 32 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 28 de dezembro de 2007.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

LEI nº 4.135, de 28 de dezembro de 2007

ANEXO I

Classe de Cargos de Provimento Efetivo

OR-

DEM

CARGO 

EFETIVO

NÍVEL 

DO 

CAR-

GO

OBJETIVO GERAL DO CARGO

NÚ-

MERO 

DE 

CAR-

GO

VENCIMENTO 

INICIAL

FORMAÇÃO 

ESCOLAR

1

ASSISTENTE 

ADMINIS-

TRATIVO

I

Prestar serviços técnicos de natureza 

administrativa, garantindo bom nível de 

organização, controle e interação com os 

usuários internos e externos, através da 

realização de atendimentos e execução de 

serviços burocráticos de caráter rotineiro.

20
580,00 40 horas 

semanais

Ensino Médio 

Completo

2

INSPETOR 

DE PRE-

SERVAÇÃO 

DE ÁREAS 

VERDES

I

Exercer ação fiscalizadora, efetuar 

inspeções e vistoriar nos parques e nas 

áreas verdes, fazendo cumprir as normas 

contidas na legislação de proteção, pre-

servação e melhoria do meio ambiente e 

demais normas aplicáveis.

4
580,00 40 horas 

semanais

Ensino Médio, 

Com habilitação 

para motocicleta 

e automóvel, 

categoria A e B

3
ADMINIS-

TRADOR
II

Exercer atividades profissionais de nível 

superior, no campo da Administração, por 

meio de realização de pesquisas e estudos 

relacionados à sua área específica de 

atuação, planejamento e implantação de 

projetos de trabalho, coordenação técnica 

de atividades de outras pessoas, organi-

zação, estruturação, condução e liderança 

de atividades administrativas.

3
1.800,00 30 

horas semanais

Curso superior 

em Administra-

ção de Empresas, 

devidamente 

reconhecido 

pelo MEC, com 

habilitação legal 

para o exercício 

da profissão.

4
ADVOGA-

DO
II

Desenvolver e acompanhar atividades 

jurídicas de interesse da Fundação no 

âmbito administrativo, cível, trabalhista 

e comercial; elaborar convênios, acordos, 

contratos e similares; apresentar recursos 

em qualquer das instâncias; emitir pare-

ceres para subsidiar decisões executivas; 

executar outras tarefas correlatas.

2
1.800,00 30 

horas semanais

Ensino Superior 

em Direito, 

devidamente 

reconhecido 

pelo MEC, com 

habilitação legal 

para o exercício 

da advocacia.

5
ANALISTA 

DE TI
II

Projetar, analisar, executar e implantar 

projetos e sistemas estruturados nas di-

versas áreas da computação, desenvolver 

aplicações de software e realizar manu-

tenção de hardware, além de realizar 

outras atividades correlatas, pertinentes à 

área de atuação.

2
1.800,00 30 

horas semanais

Curso Superior 

de Ciência da 

Computação, ou 

Curso de Nível 

Superior espe-

cífico da área 

de Computação 

(redes, análise 

de sistemas, 

manutenção de 

hardware)

6 ARQUITETO II

Exercer atividade profissional de nível 

superior, no campo da Arquitetura, 

através do desenvolvimento de estudos, 

projetos, pareceres e planos destinados à 

realização de atividades de obras públicas, 

planejamento e desenvolvimento urbano 

do município, segurança do trabalho, 

meio ambiente e outras, e particular de 

elaboração de normas na sua área de 

atuação.

4
1.800,00 30 

horas semanais

Curso superior 

de Arquitetura, 

devidamente 

reconhecido 

pelo MEC, com 

habilitação legal 

para o exercício 

da profissão.

7 BIÓLOGO II

Exercer a atividade profissional de nível 

superior no campo da Biologia, emitindo 

pareceres técnicos, coordenando projetos 

e técnicos na área de preservação e 

conservação dos recursos e de arborização 

urbana e realizando outras atividades 

correlatas.

3
1.800,00 30 

horas semanais

Bacharelado 

em Biologia, 

devidamente 

reconhecido pelo 

MEC, com regis-

tro no Conselho 

Profissional.

8 CONTADOR II

Exercer atividade profissional de nível su-

perior, no campo das Ciências Contábeis., 

emitindo pareceres técnicos, realizando 

projetos e atividades correlatas em sua 

área de atuação.

2
1.800,00 30 

horas semanais

Ensino Superior 

em Ciências 

Contábeis, 

devidamente 

reconhecido pelo 

MEC, com regis-

tro no Conselho 

Profissional.

9
ENGENHEI-

RO
II

Exercer atividade profissional de nível 

superior, no campo da Engenharia, 

através do desenvolvimento de estudos, 

projetos, pareceres e planos destinados à 

realização de atividades de obras públicas, 

planejamento e desenvolvimento urbano, 

segurança do trabalho, meio ambiente 

e outras, e particular de elaboração de 

normas na sua área de atuação.

4
1.800,00 30 

horas semanais

Ensino Superior 

em Engenharia 

(Civil, Mecânica, 

Elétrica, de 

Agrimensura, de 

Segurança do 

Trabalho, etc.), 

devidamente 

reconhecido 

pelo MEC, com 

habilitação 

profissional para 

o exercício da 

profissão.

10 GEOGRÁFO II

Exercer atividade profissional de nível 

superior, no campo da Geografia, organi-

zando e executando atividades e projetos 

no campo de planejamento urbano e 

recuperação de áreas degradadas do 

espaço físico territorial municipal, ela-

borando base cartográfica, contribuindo 

com projetos pedagógicos de educação 

ambiental, além de realizar outras ativida-

des correlatas.

2
1.800,00 30 

horas semanais

Bacharelado 

em Geografia, 

devidamente 

reconhecido 

pelo MEC, com 

registro para o 

exercício legal da 

profissão.

11
JORNA-

LISTA
II

Exercer atividade de nível superior, no 

campo do Jornalismo, através da produ-

ção de reportagens e notícias de interesse 

público e institucional, da coordenação e 

realização de pesquisas de opinião públi-

ca, desenvolvimento e acompanhamento 

das atividades de proteção da imagem da 

instituição junto aos públicos internos e 

externos, bem como promoção do relacio-

namento da instituição com a imprensa.

2
1.800,00 30 

horas semanais

Curso superior 

em Comuni-

cação Social, 

com ênfase em 

Jornalismo, 

devidamente 

reconhecido 

pelo MEC, com 

registro para o 

exercício legal da 

profissão.

12
PUBLICITÁ-

RIO
II

Exercer atividade profissional de nível su-

perior, no campo da Publicidade, através 

do planejamento, promoção e coordena-

ção da publicidade de interesse da insti-

tuição, além de executar outras atividades 

correlatas, pertinentes ao cargo.

2
1.800,00 30 

horas semanais

Curso superior 

em Comunicação 

Social com ênfa-

se em Publicida-

de, devidamente 

reconhecido 

pelo MEC, com 

registro para o 

exercício legal da 

profissão.

13

TÉCNICO 

EM AGRO-

NOMIA

III

Exercer atividade profissional de nível 

médio, no campo da Agronomia, através 

da realização de estudos, pesquisas, vis-

torias e projetos de média complexidade, 

verificando o cumprimento dos padrões 

técnicos e das normas vigentes, além de 

executar outras atividades correlatas, 

pertinentes ao cargo.

3
1.100,00 40 

horas semanais

Ensino Médio 

Completo com 

conhecimentos 

específicos na 

área de Agro-

nomia

14

TÉCNICO 

EM ENGE-

NHARIA

III

Exercer atividade profissional de nível mé-

dio, no campo da Engenharia e/ou Arqui-

tetura, através da realização de estudos, 

pesquisas, vistorias e projetos de média 

complexidade, verificando o cumprimento 

dos padrões técnicos e das normas vigen-

tes, além de executar outras atividades 

correlatas, pertinentes ao cargo.

3
1.100,00 40 

horas semanais

Ensino Médio 

Completo com 

conhecimentos 

específicos 

na área de 

engenharia e/ou 

arquitetura.

LEI nº 4.135, de 28 de dezembro de 2007

ANEXO II

Quadro Quantitativo Geral de Cargos de Provimento em Comissão

QUANT. CARGO NÍVEL

CÓDIGO 

DE PRO-

VIMENTO 

EM CO-

MISSÃO 

- CPC

FORMA 

DE PRO-

VIMENTO

REQUISITO PARA 

PROVIMENTO
ATRIBUIÇÕES

04
Encarre-

gado
I 1 a 6 Amplo

Preferencialmen-

te Ensino Médio 

Completo

Auxiliar em atividades administrativas ou 

técnicas de baixa complexidade.

03

Oficial 

de Gabi-

nete

II 7 a 9 Amplo
Ensino Médio 

Completo

Auxiliar o gabinete em atividades administrati-

vas de média e alta complexidade.

02

Assessor 

Opera-

cional

II 10 a 12 Amplo

Preferencialmen-

te Ensino Médio 

Completo

Assessoramento aos órgãos de segundo e 

terceiro graus hierárquicos na consecução dos 

projetos e atividades concernentes às áreas 

operacionais.

01

Secre-

tária de 

Gabi-

nete

III 13 Amplo

Preferencialmen-

te Ensino Supe-

rior completo

Planejar, organizar, dirigir e executar os 

serviços típicos de uma secretária de gabinete 

da Presidência.
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01

Assessor 

Adminis-

trativo

III 14 e 15 Amplo

Preferencialmen-

te Ensino Supe-

rior completo

Assessoramento aos órgãos de segundo e 

terceiro graus hierárquicos na consecução dos 

projetos e atividades concernentes às respecti-

vas áreas de atuação.

07 Gerente III 16 a 22 Amplo

Preferencialmen-

te Ensino Supe-

rior completo

Gerenciamento da execução dos projetos e 

atividades do órgão a que se vincule.

01
Assessor 

Técnico
IV 23 a 25 Amplo

Preferencialmen-

te Ensino Supe-

rior completo

Assessoramento técnico aos órgãos de segundo 

e terceiro graus hierárquicos na elaboração dos 

projetos e condução das atividades concernen-

tes às respectivas áreas de atuação.

03 Diretor IV 26 a 28 Amplo

Preferencialmen-

te Ensino Supe-

rior completo

Direção das atividades do órgão a que se 

vincule.

03
Coorde-

nador
V 29 a 31 Amplo

Preferencialmen-

te Ensino Supe-

rior completo

Coordenar os projetos e atividades da Coor-

denadoria.

01
Assessor 

Jurídico
V 32 Amplo

Bacharelado 

em Direito, com 

habilitação legal 

para o exercício 

da profissão.

Assessoramento jurídico ao Presidente e aos 

órgãos da Fundação.

01

Asses-

sor de 

Comuni-

cação

V 33 Amplo
Nível Superior de 

Escolaridade

Assessoramento ao Presidente e aos órgãos da 

Fundação na formulação das políticas e elabo-

ração e condução dos projetos concernentes às 

áreas de comunicação social.

01
Presi-

dente

Nível 

Espe-

cial

34 Amplo
Nível Superior de 

Escolaridade
Direção superior da Fundação.

LEI nº 4.135, de 28 de dezembro de 2007

ANEXO III

Tabela de Vencimento

Cargos de Provimento em Comissão

Nível Vencimento
I 560,19
II 1.038,24
III 1.685,92
IV 2.495,18
V 3.692,87

LEI nº 4.136, de 28 de dezembro de 2007

Dispõe sobre desafetação e doação do bem público que menciona, e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica desafetado o bem público constituído pela área institucional, medindo 78.437,50 m² (setenta e oito mil, 

quatrocentos e trinta e sete metros e cinqüenta decímetros quadrados), situada no Bairro do Cabral, neste Município, 

registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Contagem sob a Matricula nº 95464.

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar as anotações e as averbações que se fizerem necessárias em decor-

rência da presente desafetação.

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a doar a área de que trata o art. 1º desta Lei, com as benfeitorias nela 

existentes, para o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerias – CEFET/MG, autarquia de regime especial, 

vinculada ao Ministério da Educação e Cultura, CNPJ nº 17.220.203/0001-96.

Parágrafo único. A área descrita no caput do art. 1º destina-se exclusivamente à instalação de unidade da Donatária.

Art. 4º O Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerias – CEFET/MG deverá iniciar a construção da estrutura 

predial necessária para a finalidade a que se destina o imóvel, no prazo de 02 (dois) anos, contados da data da publi-

cação desta Lei.

Parágrafo único. O não cumprimento do disposto neste artigo importará reversão do imóvel ao patrimônio do Municí-

pio, sem direito a qualquer indenização pelas benfeitorias porventura realizadas.

Art. 5º Constarão da escritura pública de doação do imóvel descrito no art. 1º desta Lei as cláusulas de inalienabilidade 

e impenhorabilidade, sob pena de nulidade do ato.

Art. 6º A Donatária arcará com os ônus decorrentes da lavratura do instrumento público de doação e respectivo 

registro.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

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

Palácio do Registro, em Contagem, 28 de dezembro de 2007.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

LEI nº 4.137, de 28 de dezembro de 2007

Autoriza o Poder Executivo a participar do Consórcio Intermunicipal da Bacia do Médio Paraopeba e dá outras provi-

dências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica ratificada a Quarta Alteração Estatutária Consolidada do Consórcio Intermunicipal da Bacia do Médio 

Paraopeba - CISMEP, Anexo I desta Lei.

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado contribuir com o CISMEP, de acordo com o determinado por este consórcio 

público, respeitando o disposto na legislação aplicável.

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais ao orçamento vigente para atender ao disposto 

nesta Lei, podendo ser reaberto no exercício financeiro seguinte, no limite de seus saldos, nos termos dos arts 40 a 43, 

45 e 46 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

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

Palácio do Registro, em Contagem, 28 de dezembro de 2007.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

Quarta Alteração Estatutária Consolidada

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraopeba

CNPJ 05.802.877/0001-10

Quarta alteração, em conformidade com a Lei Federal n° 10.406, de 06 de abril de 2002 e com o Decreto Federal n° 

6.017, de 17 de janeiro de 2007, do ato constitutivo de Pessoa Jurídica de Direito Privado, com fins não econômicos, 

destinada a desenvolver, em conjunto, as ações e serviços de saúde dos Municípios consorciados, nos termos do inciso 

VII, do artigo 30 da Constituição Federal, do artigo 10 e seu Parágrafo 1º da Lei nº 8.080, de 19/09/90, do disposto na 

Lei 8.142, de 28/12/90, Lei nº 11.107, de 06/04/2005, Lei nº 11.127, de 28 de Junho de 2.005 e Decreto Federal n° 6.017 

de 17 de janeiro de 2007. 

CAPÍTULO I – DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

Art. 1º O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio 

Paraopeba, podendo ser denominado simplesmente 

CISMEP, constituído pelos Municípios de Betim, Bonfim, 

Brumadinho, Esmeraldas, Igarapé, Juatuba, Mário 

Campos, Mateus Leme, Rio Manso, São Joaquim de Bicas 

e Sarzedo, tem personalidade jurídica de Direito Privado, 

com natureza jurídica de associação pública, sem fins 

econômicos, com prazo de duração indeterminado.

CAPÍTULO II – DA CONSTITUIÇÃO DO CISMEP

Art. 2º Considerar-se-á constituído o CISMEP tão logo 

tenha subscrito o presente instrumento, pelo número 

mínimo de 11 (onze) Municípios, representados por seus 

Prefeitos, formalmente autorizados pelas respectivas 

Câmaras Municipais.

Art. 3º É facultado o ingresso de novo(s) Consorciado(s) 

no CISMEP a qualquer momento, por decisão unânime 

do Conselho de Prefeitos, o que se fará por termo aditivo 

firmado pelo seu Presidente e pelo(s) Prefeitos(s) do(s) 

Município(s) que desejar(em) consorciar-se, do qual 

constará a Lei Municipal autorizativa, obedecendo aos 

seguintes critérios:

I - Apresentação do Município com seu respectivo 

território;

II - Concordar com o presente estatuto, e expressar em 

sua atuação na Entidade e fora dela, os princípios nele 

definidos;

III - Ter idoneidade e reputação ilibada.

CAPÍTULO III – DA SEDE, FORO, JURISDIÇÃO E DURAÇÃO 

DO CISMEP

Art. 4º O CISMEP tem sede e foro no Município de Betim, 

e jurisdição sobre toda a área do conjunto dos respectivos 

territórios dos Municípios consorciados, respeitada a au-

tonomia Municipal prevista na Constituição da República 

de 1988.

Art. 5º O CISMEP tem sua duração por prazo indetermi-

nado.

CAPÍTULO IV – DO REGIME JURÍDICO DO CISMEP

Art. 6º O CISMEP tem personalidade jurídica de direito 

privado, devidamente registrado no Registro Civil de Pes-

soas Jurídicas, será regido pelo presente Estatuto, pelas 

normas que vier adotar e pelas disposições legais que lhe 

forem aplicadas.

CAPÍTULO V – DOS OBJETIVOS

Art. 7º O CISMEP tem como objetivos o desenvolvimento 

em conjunto, nos Municípios do Médio Paraopeba que 

aderirem ao consórcio, de ações e serviços de saúde, de 

caráter complementar ao Sistema Único de Saúde – SUS, 

inseridos no contexto da regionalização, da programação 

pactuada e integrada, da otimização dos recursos e da 

priorização de utilização dos mesmos de acordo com as 

necessidades locais, demandas reprimidas, insuficiência 

ou ausência de oferta de serviços e/ou ações de saúde na 

região, de acordo com o perfil sócio demográfico, epide-

miológico regional, efetivando tudo isto com economia 

de escala.

Parágrafo único. Estas ações e serviços de saúde estarão 

em consonância com as normatizações estabelecidas pela 

Portaria 373 de 27 de fevereiro de 2002, que aprova a 

Norma Operacional da Assistência à Saúde/ SUS- NOAS 

SUS 01/02, os princípios, as diretrizes e os pactos firmados 

na Programação Pactuada e Integrada - PPI MG 2003, 

aprovados na Deliberação CIB MG N° 031/2003, bem 

como as demais diretrizes básicas do Sistema Único de 

Saúde, previstas na Lei 8.080 de 19/09/90 e nos artigos 

196, 197, 198 e 200 da Constituição da República de 1988.

Art. 8º Os objetivos do CISMEP para a microrregião de 

saúde do Médio Paraopeba compreendem:

I – implantar, implementar e desenvolver serviços assis-

tenciais de abrangência microrregional;

II – implantar, implementar e desenvolver ações e serviços 

assistenciais ambulatoriais de média complexidade 2 e 3 e 

de média complexidade hospitalar;

III – inserir-se no sistema de regulação da microrregião de 

Betim, respeitando os fluxos operacionais, assistenciais e 

protocolos pré-estabelecidos;

IV – integrar-se à Central de Regulação Microrregional, 

à(s) Central(is) de Internações Hospitalares, à(s) Central(is) 

de Marcação de Consultas e de Exames Especializados e 

aos Módulos Municipais de Regulação, de Marcação de 

Consultas e de Exames Especializados;

V – implantar/implementar serviços ambulatoriais e hospi-

talares, desde que constatado sua necessidade (demanda 

reprimida, insuficiência ou ausência de oferta na região) 

e comprovada a sua necessidade epidemiológica e sua 

viabilidade de operacionalização, devendo tal ato ser 

aprovado em assembléia ordinária do CISMEP;

VI – proceder à implantação de quaisquer novos serviços 

e ações de saúde após realização de estudos demográfi-

cos e epidemiológicos, estudos de viabilidade devidamen-

te parametrizados, com economia de escala.

Parágrafo único. O CISMEP através do seu caráter comple-

mentar ao SUS deve estar compreendido e inserido com 

capacidade instalada do(s) Município(s) de implantação/

implementação de Serviços, acatando as diretrizes de 

controle, regulação, avaliação e auditoria, respeitando 

assim, os fluxos operacionais, assistenciais e pactos oficiais 

da PPI MG/2003.

Art. 9° Para o cumprimento de seus objetivos o CISMEP 

poderá:

I - Firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natu-

reza, receber auxílios, contribuições e subvenções sociais 

ou econômicas de outras entidades e órgãos do governo;

II – Ser contratado pela administração direta ou indireta 

dos entes da Federação consorciados, dispensada a 

licitação; e

III – Celebrar contrato de Gestão com entes da Adminis-

tração Pública, Autarquia e fundação qualificada como 

Agência Executiva, por meio do qual se estabeleçam 

como objetivos e metas a realização de ações e serviços 

de saúde, de caráter complementar ao Sistema Único de 

Saúde – SUS.

CAPÍTULO VI – DA ÁREA DE ATUAÇÃO

Art. 10 Considera-se como área de atuação do CISMEP 

a que corresponde à soma, das áreas dos territórios dos 

Municípios consorciados.

CAPÍTULO VII – DOS DIREITOS E DEVERES DOS CONSOR-

CIADOS

Art. 11 O consorciado adimplente tem o direito de exigir 

dos demais consorciados o cumprimento das obrigações 

previstas no presente Estatuto.

Art. 12 Compreendem deveres dos Consorciados: 

I - cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto;

II - respeitar e cumprir as decisões da Assembléia Geral;

III - zelar pelo bom nome do CISMEP;

IV - defender o patrimônio e os interesses do CISMEP;

V - cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno;

VI - comparecer por ocasião das eleições;

VII – votar por ocasião das eleições;

VIII - denunciar qualquer irregularidade observada para 

que a Assembléia Geral tome providências.

Parágrafo único. É dever do Município Consorciado hon-

rar pontualmente com as contribuições associativas. 

CAPÍTULO VIII – DOS PODERES DE REPRESENTAÇÃO

Art. 13 Nos assuntos de interesse comum, assim com-

preendidos aqueles constantes do CAPÍTULO V, deste 

estatuto e observadas as competências constitucionais e 

legais, terá o CISMEP poderes para representar os entes 

da Federação consorciados perante outras esferas de 

governo e entidades privadas de qualquer natureza.

CAPÍTULO IX - DAS FONTES DE RECURSOS PARA SUA 

MANUTENÇÃO

Art. 14 O acervo patrimonial do CISMEP será constituído 

por:

I - direitos sobre bens móveis e imóveis cedidos pelos 

Municípios consorciados, na forma dos respectivos 

instrumentos:

a) bens havidos por doação dos poderes públicos e/ou de 

terceiros;

b) bens e direitos que vierem a ser adquiridos a qualquer 

título.

Art. 15 Constituem recursos financeiros do CISMEP: 

I – recursos entregues pelos entes consorciados ao consór-

cio público mediante contrato de rateio que será formali-

zado em cada exercício financeiro e seu prazo de vigência 

não será superior ao das dotações que suportam;

II - a quota extraordinária para a aquisição de bens de 

consumo, equipamentos e material permanente, com 

previsão legal no exercício anterior, que terá como parâ-

metro o repasse mensal (per capita);

III - remuneração por serviços de assistência técnica pres-

tados fora do âmbito do consórcio;

IV - auxílios, contribuições e subvenções concedidas por 

entidades fora do âmbito do consórcio;

V - rendas de seu patrimônio;

VI - doações e legados recebidos;

VII - saldo de exercício financeiro;

VIII - produto da alienação de bens, nos termos da Seção 

VI, artigos 17, 18 e 19 da Lei Federal de nº 8.666, de 

21.06.93, com suas alterações posteriores, aprovada em 

Assembléia Geral, nos Termo do §4° do Art. 17, deste 

Estatuto;

IX - produto de operação de crédito;

X - rendas eventuais.

§1º Para movimentação dos recursos financeiros do 

CISMEP, deverão ser abertas contas correntes específicas 

em bancos situados em quaisquer dos Municípios Con-

sorciados.

§2º Para movimentação da conta corrente específica, 

dependerá da assinatura, em conjunto, do Presidente do 

Conselho de Prefeitos e do Secretário Executivo.

§3º Os recursos deverão ser repassados, mediante autori-

zação legislativa, diretamente ao Consórcio, nas datas dos 

repasses mensais, através de depósitos automáticos em 

conta vinculada do Consórcio.

§4º Será constituída a Comissão de Licitação de Compras 

do CISMEP pelos Secretários Municipais de Saúde, sendo 

que, suas ações e responsabilidades, serão regulamenta-

das pela Lei 8.666/93.

§5º A Comissão de Licitação será nomeada através de Por-
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taria de nomeação, assinado pelo Presidente do CISMEP 

e terá um presidente e 4 (quatro) membros, devendo a 

mesma ser renovada anualmente nos termos do Art. 51, 

§4° da Lei 8.666/93.

CAPÍTULO X – DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO 

CONSÓRCIO

Art. 16 O CISMEP terá a seguinte estrutura administrativa:

I – Assembléia Geral, constituído pelos representantes 

dos Municípios consorciados, que será o órgão máximo 

de deliberação;

II - Conselho de Secretários Municipais, constituído pelos 

Secretários de Saúde dos Municípios consorciados, com 

poderes delegados pelos respectivos prefeitos;

III - Diretoria Administrativa, constituída por um Secre-

tário Executivo, por um Assessor Técnico e um Assessor 

Jurídico;

IV - Conselho fiscal, constituído por Secretários Municipais 

de Saúde de 03 (três) Municípios consorciados;

CAPÍTULO XI – DA ASSEMBLÉIA GERAL

Art. 17 A Assembléia Geral é a instância máxima de deli-

beração do CONSÓRCIO e é constituída por representan-

tes de todos os Municípios consorciados.

§1° Compete privativamente à Assembléia Geral:

I – Eleger e Destituir o Secretário Executivo;

II – Alterar o estatuto;

III – Eleger e destituir os membros do Conselho Fiscal.

IV – Aprovar as contas;

V – Decidir sobre a dissolução do Consórcio;

VI – Rever os atos dos membros do Conselho de Secre-

tários, do Secretário Executivo, do Conselho Fiscal e da 

Diretoria Administrativa;

VII – Julgar recursos que versem sobre a exclusão de 

consorciados.

§2° A Assembléia Geral reunir-se-á, ordinariamente, no 

mês de Fevereiro de cada ano e, extraordinariamente, 

quando for convocada pela Diretoria Administrativa ou 

por, 1/5 (um quinto) dos consorciados.

§3° A Assembléia Geral, ordinária ou extraordinária, reu-

nir-se-á, em primeira convocação, com a presença de 2/3 

(dois terços), no mínimo, dos consorciados e, em segunda 

convocação, meia hora depois, com qualquer número.

§4° As deliberações da Assembléia Geral serão tomadas 

pela maioria absoluta, ou seja, 3/5 (três quintos) dos votos 

de seus membros presentes.

§5° A convocação da Assembléia Geral será feita através 

da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, ou jornal 

de grande circulação ou mediante comunicação pessoal 

dos representantes de cada ente consorciado, com ante-

cedência mínima de 30 (trinta) dias;

§6° Cada ente consorciado terá direito a um voto e as 

decisões da Assembléia Geral serão tomadas obrigatoria-

mente por aclamação.

CAPÍTULO XII – DO REPRESENTANTE LEGAL DO CON-

SÓRCIO

Art. 18 O Presidente do Consórcio será o seu represen-

tante legal e será eleito em Assembléia Geral, sendo 

obrigatoriamente o Chefe do Poder Executivo de um 

dos entes consorciados e terá mandato de 02 (dois) anos, 

permitida a reeleição.

Art. 19 São atribuições do Representante legal do 

Consórcio:

I - representar o Consórcio ativa e passivamente, judicial e 

extrajudicialmente;

II - promover a articulação permanente entre os Municí-

pios consorciados;

III - referendar a programação conjunta;

IV – contratar o Secretário Executivo, previamente esco-

lhido pela Assembléia Geral;

V – contratar o Assessor Técnico e o Assessor Jurídico, pre-

viamente escolhido pelo Conselho de Secretários;

VI - homologar o resultado de seleção prévia para a con-

tratação de pessoal técnico e administrativo do CISMEP;

VII – contratar, em conjunto com o Secretário Executivo, 

pessoal técnico e administrativo para o CISMEP;

VIII - homologar as licitações realizadas pelo Consórcio;

IX - movimentar os fundos do CISMEP, em conjunto com 

o Secretário Executivo;

X - firmar convênios, contratos e acordos de interesse do 

CISMEP, mediante deliberação da Assembléia Geral;

XI - encaminhar as prestações de contas;

XII - presidir as reuniões da Assembléia Geral;

XIII – convocar reuniões periódicas, se necessário;

XIV - delegar outras atribuições, ouvidos os seus pares.

CAPÍTULO XIII – DO CONSELHO DE SECRETÁRIOS

Art. 20 O Conselho de Secretários Municipais será 

constituído pelos Secretários de Saúde dos Municípios 

consorciados, com poderes delegados pelos prefeitos.

§1° Compete ao Conselho de Secretários:

I – Eleger e Destituir os representantes da Comissão de 

Licitação;

II – Aprovar a contratação e a Demissão do Assessor 

Técnico e do Assessor Jurídico indicados pelo presidente 

do CISMEP;

III – Aprovar a contratação e a Demissão dos Coorde-

nadores e dos Supervisores indicados pelo Secretário 

Executivo;

IV – Discutir as prioridades do Consórcio;

V – Discutir, aprovar e deliberar sobre o andamento do 

CISMEP;

VI – Aprovar as atas, em conjunto com o Conselho Fiscal;

VII - Promover articulação permanente com os Municípios 

consorciados;

VIII – Participar de eventos que possam contribuir para o 

crescimento do Consórcio;

IX – Exercer o controle de gestão e de finalidades do 

Consórcio.

X - referendar a programação conjunta;

XI - emitir parecer sobre proposta de alteração do Estatu-

to e do Regimento Interno;

XII – representar o prefeito de seu Município em seus 

impedimentos, exceto em eleição para a presidência do 

Consórcio.

CAPÍTULO XIV – DO CONSELHO FISCAL

Art. 21 O Conselho Fiscal será escolhido em fevereiro de 

cada ano, sendo Órgão máximo de fiscalização.

§1° O Conselho Fiscal terá um Presidente, um Vice-

Presidente e um Secretário escolhido entre os pares do 

Conselho de Secretários, com o mandato de 02 (dois) 

anos, permitida a reeleição.

§2° Compete, também, ao Conselho Fiscal convocar a 

Assembléia Geral sempre que verificar irregularidades 

na escrituração contábil, nos atos de gestão financeira 

e patrimonial, bem como na inobservância das normas 

legais, estatuárias e regimentais.

CAPÍTULO XV – DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Art. 22 A Diretoria Administrativa será constituída pelo 

Secretário Executivo, pelo Assessor Técnico e pelo Asses-

sor Jurídico, sob a gerência do primeiro.

§1° Compete ao Secretário Executivo:

I – Praticar os atos administrativos necessários ao bom 

funcionamento do Consórcio, de acordo com as diretrizes 

e objetivos do mesmo, da Presidência e da Assembléia 

Geral;

II - coordenar a programação conjunta dos Municípios 

consorciados;

III - encaminhar proposições para deliberação da Assem-

bléia Geral;

IV - executar as decisões da Assembléia Geral;

V - elaborar o relatório físico - financeiro;

VI - apresentar a escrituração contábil, balancete e balan-

ços a entidades;

VII - publicar o balanço anual da entidade;

VIII - prestar contas;

IX - autenticar livros da entidade;

X - movimentar os fundos do CISMEP, em conjunto com o 

Presidente do Consórcio;

XI – contratar e demitir, junto com o Presidente do 

CISMEP, pessoal técnico e administrativo;

XII – autorizar a abertura de Processo Administrativo de 

Compras solicitado pela Coordenadoria de Logística.

§2° Compete ao Assessor Técnico:

I - formular e coordenar a política Saúde do CISMEP e 

supervisionar sua execução nos órgãos que compõem a 

estrutura operacional;

II – formular planos e programas em sua área de compe-

tência, observadas as determinações governamentais, em 

articulação com as Secretarias Municipais de Saúde dos 

entes Consorciados;

III - gerenciar, coordenar, controlar e avaliar o Sistema de 

atendimento médico no CISMEP;

IV – estabelecer normas, em caráter suplementar, para 

o controle e avaliação das ações e serviços de saúde no 

CISMEP;

V – formular normas e estabelecer padrões, em caráter 

suplementar, de procedimentos de controle de qualidade 

dos serviços prestados pelo CISMEP;

VI – solicitar ao Secretário Executivo que se promova 

a formação e o aperfeiçoamento dos profissionais do 

CISMEP;

VII – exercer outras atividades correlatas.

§3° Compete ao Assessor Jurídico:

I - prestar consultoria e assessoramento jurídico ao 

CISMEP;

II - representar o CISMEP em qualquer juízo ou tribunal, 

atuando nos feitos de qualquer natureza em que tenha 

interesse, mediante procuração específica para esse fim;

III - preparar e aprovar a redação de resolução e portaria;

IV - examinar e emitir parecer em processo administra-

tivo;

V - examinar e emitir parecer em processo de licitação;

VI - examinar, emitir parecer e aprovar edital de licitação, 

bem como contrato, convênio, acordo, ajuste e outros 

instrumentos congêneres;

IV - emitir parecer sobre dispensa e inexigibilidade de 

licitação;

V - exercer outras atribuições que lhe forem delegadas 

pelo Presidente do Consórcio e/ou Secretário Executivo.

§4° O Assessor Jurídico poderá, excepcionalmente, ser 

orientado por Advogado efetivo componente do serviço 

jurídico ou Procuradoria do Município do qual o Presiden-

te do CISMEP for Prefeito, sem remuneração adicional ao escolhido.

CAPÍTULO XVI – DOS RECURSOS HUMANOS

Art. 23 Para a execução de suas atividades disporá o CISMEP de quadro de pessoal composto de, no máximo, 25 (vinte 

e cinco) empregados públicos.

§1° A contratação de pessoal se dará por concurso público, excetuados os casos de empregos de confiança previstos 

claramente nos termos do §2° e os de contratação temporária para atender a excepcional interesse público, e se regerá 

pelos ditames constantes da Consolidação das Lei do Trabalho – CLT.

§2° Ficam criados os seguintes empregos de confiança, de provimento em comissão:

I – 01 (um) Secretário Executivo;

II – 01 (um) Assessor Jurídico;

III – 01 (um) Assessor Técnico;

IV – 03 (três) Coordenadores;

V – 03 (três) Supervisores.

§3° Empregos providos por Concurso Público:

I – 12 (doze) Assistentes Administrativos;

II – 04 (quatro) Auxiliares de Enfermagem.

§4° A remuneração observará os seguintes parâmetros:

PLANO DE EMPREGOS E VENCIMENTOS

Número Classe Códigos Vencimento

01 Secretário Executivo AA – 01 R$ 3.500,00

02 Assessor Jurídico BA – 01 R$1.665,00

03 Assessor Técnico BB – 01 R$1.665,00

04 Coordenador CA – 01 R$1.665,00

05 Supervisor DA - 01 R$1.365,00

06 Assistente Administrativo EA – 01 R$456,50

07 Assistente Administrativo EA - 02 R$556,50

08 Assistente Administrativo EA - 03 R$706,50

09 Auxiliar de Enfermagem FA – 01 R$556,50

§5° A remuneração a que se refere o §4° deste artigo poderá ser alterada por decisão da Assembléia Geral;

§6° Progressão é a elevação do funcionário ocupante de emprego da Tabela constante no §4°, ao código imediata-

mente superior na faixa de vencimentos do respectivo emprego;

§7° A progressão de que se trata o §6°, poderá ocorrer após a conclusão do estágio probatório, ou depois de transcor-

ridos 02 (dois) anos da última progressão, mediante condições individualmente adquiri das, apuradas pelo Coordena-

dor e pelo Secretário Executivo, limitada ao maior código da faixa de vencimento correspondente;

§8° Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

a) a contratação, pelo prazo de 12 (doze) meses, realizada para a substituição de empregado público demitido pelo 

CISMEP ou que tenha pedido de demissão;

b) admissão de pessoal para atender as ações e serviços públicos de saúde, de caráter temporário;

CAPÍTULO XVII – DA GESTÃO ASSOCIADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Art. 24 Fica o consórcio público autorizado a gerir os seguintes serviços, com as respectivas competências:

I – prestar serviços de saúde em especialidades médicas aprovadas pela Assembléia Geral;

II - promover o planejamento integrado, inserido na regionalização, com base sócio-demográfica e epidemiológica;

III - definir a sua política interna de recursos humanos, compatível com a realidade da microrregião;

IV - prestar assistência técnica e administrativa aos Municípios consorciados, sendo a natureza e o teor desta assistência 

pré-estipulada e aprovada em assembléia geral;

V – garantir a manutenção, conserto e substituição dos equipamentos médico-hospitalares que forem cedidos através 

de convênios, contratos e adquiridos pelo Consórcio;

VI - celebrar convênios, acordos ou ajustes;

VII - outras atribuições definidas pela Assembléia Geral.

Parágrafo Único. Em razão do que dispõe a Lei 8.080/90 e a Lei 11.107/05, especialmente no seu art.1°, §3°, não caberá 

ao Consórcio Público licitar ou outorgar concessão, permissão ou autorização da prestação dos serviços, bem como a 

possibilidade da cobrança de tarifa ou outros preços públicos.

CAPÍTULO XVIII – DA LICITAÇÃO OU OUTORGA DE CONCESSÃO, PERMISSÃO OU AUTORIZAÇÃO PARA SERVIÇOS 

PÚBLICOS

Art. 25 Em razão das disposições que regem o Sistema Único de Saúde, nos exatos termos da Lei 8.080/90 e, espe-

cificamente, do artigo 1°, §3°, da Lei 11.107/05, não caberá ao CISMEP licitar ou outorgar concessão, permissão ou 

autorização para serviços públicos.

CAPÍTULO XIX – DAS TARIFAS E PREÇOS PÚBLICOS

Art. 26 Em razão das disposições que regem o Sistema Único de Saúde, nos exatos termos da Lei 8.080/90 e, especifi-

camente, do artigo 1°, §3°, da Lei 11.107/05, não caberá ao CISMEP a cobrança de tarifas ou quaisquer outros preços 

públicos.

CAPÍTULO XX – DO CONTRATO DE PROGRAMA

Art. 27 Os entes consorciados, quando for o caso, celebrarão com o CISMEP contratos de programa para a execução de 

serviços públicos de comum interesse ou para a transferência total ou parcial de encargos, de serviços, de pessoal ou de 

bens necessários à continuidade dos serviços transferidos.

Parágrafo único. Nos contratos de programa a serem celebrados serão obrigatoriamente observados:

I – o atendimento à legislação da regulação dos serviços a serem prestados;

II – a previsão de procedimentos que garantam a transferência da gestão econômica e financeira de cada serviço em 

relação a cada um de seus titulares;

CAPÍTULO XXI – DA RETIRADA DO ENTE CONSORCIADO

Art. 28 A retirada de ente da Federação do consórcio público dependerá de ato formal de seu representante na assem-

bléia geral, desde que haja a comunicação prévia com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias, e o ato de 

retirada seja objeto de autorização legislativa, ou por deliberação de 2/3 do conselho de prefeitos.

§1° Os bens destinados ao consórcio público pelo consorciado que se retira somente serão revertidos ao seu patrimô-

nio no caso da extinção do consórcio público ou mediante aprovação da Assembléia Geral do CISMEP.

§2° A retirada ou a extinção do consórcio público não prejudicará as obrigações já constituídas, inclusive os contratos 

de programa, cuja extinção dependerá do prévio pagamento das indenizações eventualmente devidas. 

CAPÍTULO XXII - DISSOLUÇÃO DO CONSÓRCIO E EXCLUSÃO DE ENTE CONSORCIADO

Art. 29 O CISMEP só poderá ser dissolvido pelo voto de 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho de Prefeitos em 

reunião extraordinária, especialmente convocada para este fim.

Art. 30 Na mesma oportunidade, os conselhos decidirão sobre os encaminhamentos para a realização do ativo e 

liquidação do passivo.

Art. 31 Dissolvido o Consórcio os bens cedidos reverterão automaticamente ao patrimônio público dos órgãos ceden-

tes.

Art. 32 Dissolvido o consórcio, o remanescente do seu patrimônio líquido, depois de deduzidas, se for o caso, as quotas 

ou frações ideais, serão destinados à entidade de fins não econômicos designada por deliberação dos Consorciados, à 

instituição Municipal, Estadual ou Federal, de fins idênticos ou semelhantes. 

§1º Por deliberação dos Consorciados, podem estes, antes da destinação do remanescente referido neste artigo, rece-

ber em restituição, atualizado o respectivo valor, as contribuições que tiverem prestado ao patrimônio do consórcio.

§2º Não existindo no Município, no Estado, no Distrito Federal ou no Território, em que o consórcio tiver sede, institui-

ção nas condições indicadas neste artigo, o que remanescer do seu patrimônio se devolverá paritariamente aos entes 
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consorciados.

Art. 33 As disponibilidades financeiras serão aplicadas na 

compra de materiais e equipamentos médico-hospitalares 

dos consorciados.

Art. 34 Os bens móveis e imóveis adquiridos pelos con-

sorciados poderão ser adjudicados aos Consorciados, que 

assim o pretender, mediante o ressarcimento aos demais 

na proporção das respectivas inversões.

Parágrafo único. Não havendo acordo, os Consorciados 

poderão recorrer à arbitragem ou à decisão judicial.

Art. 35 Nas mesmas condições dos artigos anteriores, po-

derão os Consorciados deliberarem sobre o encerramento 

de uma ou mais atividades do Consórcio.

Art. 36 Será excluído do quadro social do Consórcio 

o membro que deixar de recolher, no período de 60 

(sessenta) dias, sem justificativa prévia, a sua cota aos 

fundos sociais, sem prejuízo de sua responsabilidade por 

perdas e danos.

Art. 37 Os Consorciados que se retirarem espontanea-

mente ou que forem excluídos do quadro social, somente 

participarão do rateio de bens e recursos quando da 

extinção do Consórcio ou do encerramento da atividade 

para a qual contribuiu.

CAPÍTULO XXIII - DISPOSIÇÃO GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 38 Este estatuto somente poderá ser alterado por 

deliberação mínima de 2/3 dos membros do Conselho de 

Prefeitos.

Art. 39 Ressalvadas as exceções, expressamente previstas 

neste estatuto, as deliberações do CISMEP serão tomadas 

pelo voto da maioria absoluta de seus membros.

Parágrafo único. Cada membro do Conselho de Prefeitos, 

terá direito a apenas 01 (um) voto, qualquer que seja a 

sua contribuição para o fundo social.

Art. 40 Os agentes públicos incumbidos da gestão do 

Consórcio não responderão pessoalmente pelas obriga-

ções contraídas pelo consórcio público, mas responderão 

pelos atos praticados em desconformidade com a lei ou 

com as disposições dos respectivos estatutos. 

Parágrafo único. Até que haja decisão que indique os 

responsáveis por cada obrigação, os entes consorciados 

responderão solidariamente pelas obrigações remanes-

centes, garantindo o direito de regresso em face dos 

entes beneficiados ou dos que deram causa à obrigação. 

Art. 41 Os consorciados se obrigam a cumprir fielmente o 

presente Estatuto.

Betim, 1° de Novembro 2007.

Carlaile Jesus Pedrosa 

Prefeito Municipal de Betim

Anderson Ferreira Alves

Prefeito Municipal de 

Mário Campos

Ermir Fonseca Moreira

Prefeito Municipal de 

Bonfim

Silvio César de Oliveira

Prefeito Municipal de 

Mateus Leme

Antônio do Carmo Neto

Prefeito Municipal de 

Brumadinho

Divino Roberto Ferreira

Prefeito Municipal de Rio 

Manso

Dalmo Vieira Leroy

Prefeito Municipal de 

Esmeraldas

Imar Glicério Pinto

Prefeito Municipal de São 

Joaquim de Bicas

Antônio Chaves de Oliveira

Prefeito Municipal de 

Igarapé

Marcelo Pinheiro do 

Amaral

Prefeito Municipal de 

Sarzedo

Pedro Firmino Magesty

Prefeito Municipal de 

Juatuba

DECRETO nº 852, de 28 de dezembro de 2007

Abre crédito 

adicional 

suplemen-

tar, anula 

dotações e 

dá outras 

providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas 

atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 7º, da 

Lei Municipal nº 4.060, de 20 de dezembro de 2006:

DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar às seguintes 

dotações orçamentárias:

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

 1.02.1.04.122.0004.2004.31900400.010000

                                                      

50,00 

 1.02.1.04.122.0004.2004.31901100.010000

                                                

13.195,73 

 1.03.1.04.122.0005.2005.33903600.010000

                                                

33.260,00 

 1.05.1.04.124.0035.2086.33904900.010000

                                                     

840,00 

 1.06.1.04.131.0012.2033.33904900.010000

                                                     

800,00 

 1.07.1.04.128.0045.2104.31901300.010000

                                              

416.050,85 

 1.07.1.04.128.0045.2104.31901600.010000

                                                  

3.752,00 

 1.07.1.04.128.0045.2104.31909400.010000

                                                

47.000,00 

 1.07.1.04.128.0045.2104.33903600.010000

                                                  

3.500,00 

 1.07.1.04.128.0045.2104.33903900.010000

                                                

77.000,00 

 1.07.2.09.272.0011.3030.33900100.011800

                                              

650.000,00 

 1.07.2.09.272.0011.3030.33900300.011800

                                                

15.500,00 

 1.07.2.10.272.0011.3031.33900100.010200

                                                

89.820,00 

 1.09.1.04.121.0030.2075.33904900.010000

                                                     

141,00 

 1.10.1.08.122.0013.2042.31901300.010000

                                                     

150,00 

 1.11.4.16.482.0010.2118.44905100.010000

                                                

45.914,18 

 1.12.2.12.122.0013.2115.31900400.010000

                                              

111.990,00 

 1.12.2.12.122.0013.2115.31901100.010000

                                              

322.425,00 

 1.12.2.12.122.0013.2115.31901300.010000

                                                

45.945,00 

 1.12.2.12.122.0013.2115.31901600.010000

                                                

14.500,00 

 1.13.1.10.122.0024.2051.31901300.010200

                                                  

1.200,00 

 1.13.1.10.122.0024.2051.31901600.010200

                                                  

2.800,00 

 1.13.1.10.122.0025.2054.33901400.015700

                                                     

500,00 

 1.13.2.10.122.0023.2048.31901100.010200

                                            

4.220.655,00 

 1.13.2.10.122.0023.2048.31901300.010200

                                                

29.332,00 

 1.15.1.18.452.0007.2016.33903900.010000

                                                  

9.800,05 

 1.03.1.04.122.0005.2005.31911300.010000

                                                

13.000,00 

 1.04.1.03.092.0006.2009.31911300.010000

                                                  

4.300,00 

 1.07.1.04.128.0045.2104.31911300.010000

                                                

28.000,00 

 1.08.1.04.123.0016.2040.31911300.010000

                                                

83.000,00 

 1.09.1.04.121.0030.2075.31911300.010000

                                                  

5.000,00 

 1.10.1.08.122.0013.2042.31911300.010000

                                                

12.316,31 

 1.11.1.15.122.0013.2014.31911300.010000

                                                

30.500,00 

 1.12.1.12.361.0037.2091.31911300.010800

                                              

200.000,00 

 1.12.1.12.365.0040.2096.31911300.010100

                                                  

2.180,00 

 1.12.1.27.812.0044.2102.31911300.010000

                                                  

1.600,00 

 1.12.2.12.122.0013.2115.31911300.010000

                                                

40.300,00 

 1.14.1.04.122.0013.2070.31911300.010000

                                                  

2.200,00 

 1.13.1.10.122.0024.2051.31911300.010200

                                                

52.100,00 

 1.15.1.15.122.0013.2012.31911300.010000

                                                     

700,00 

 1.16.2.15.122.0013.2071.31911300.010300

                                                  

1.000,00 

 1.08.1.28.843.0003.3068.33909300.010000

                                                

35.522,58 

 1.12.1.12.361.0039.2094.33903900.030901

                                              

420.000,00 

TOTAL 7.087.839,70

Art.2º. Para fazer face às suplementações constantes no art. 1º deste 

Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial 

das seguintes dotações orçamentárias:

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

 1.01.1.01.031.0002.2002.31901300.010000

                                                

63.394,78 

 1.01.1.01.031.0002.2002.31909400.010000

                                                  

8.312,09 

 1.01.1.01.031.0002.2002.33909300.010000

                                                

50.000,00 

 1.03.1.06.181.0005.1013.33903900.010000

                                                  

1.485,00 

 1.03.1.06.181.0005.2006.33903000.010000

                                                  

4.200,00 

 1.03.1.06.181.0005.2006.44905200.010000

                                                

27.528,00 

 1.06.1.04.131.0012.2033.33903000.010000

                                                

17.190,73 

 1.06.1.04.131.0012.2033.44905200.010000

                                                      

50,00 

 1.07.1.04.122.0046.2105.33903000.010000

                                                  

1.890,84 

 1.07.1.04.122.0047.2106.33903900.010000

                                                

42.730,38 

 1.07.1.04.122.0048.2107.33903000.010000

                                                     

555,10 

 1.07.1.04.122.0050.2109.33903000.010000

                                                  

2.982,56 

 1.07.1.04.122.0050.2109.33903900.010000

                                                  

9.668,60 

 1.07.1.04.128.0045.2104.33903000.010000

                                                  

1.500,00 

 1.07.1.04.128.0045.2104.44905200.010000

                                                

10.000,00 

 1.07.2.12.272.0011.3032.33900100.010100

                                                

45.600,20 

 1.08.1.04.129.0017.2041.33903900.010000

                                                

75.280,90 

 1.09.1.04.121.0030.2075.31901300.010000

                                              

110.000,00 

 1.09.1.04.126.0031.1122.33903000.010000

                                                  

4.659,27 

 1.10.2.08.243.0019.2044.33504300.010605

                                              

120.314,00 

 1.10.2.08.243.0019.2044.33504300.010706

                                                

19.700,66 

 1.10.2.08.243.0019.2044.33504300.310706

                                                  

3.671,54 

 1.10.5.11.333.0018.2043.33903900.011200

                                              

145.224,75 

 1.10.5.11.333.0018.2043.44905200.011200

                                                

32.838,00 

 1.12.1.12.122.0013.2087.31901300.010100

                                                

50.000,00 

 1.12.1.12.361.0037.2091.31901100.010100

                                              

650.284,98 

 1.12.1.12.361.0037.2091.31901300.010100

                                                  

1.068,29 

 1.12.1.12.361.0037.2091.31901300.010800

                                                

27.039,31 

 1.12.1.12.361.0037.2091.31909400.010800

                                                

70.077,03 

 1.12.1.12.361.0037.2091.33904900.010100

                                              

197.833,14 

 1.12.1.12.361.0038.2093.33903600.010908

                                            

1.392.100,00 

 1.12.1.13.391.0042.2099.33903000.010000

                                                  

1.742,00 

 1.12.1.13.392.0043.2100.33504100.010000

                                                

55.137,07 

 1.12.1.13.392.0043.2100.33903000.010000

                                                  

2.400,00 

 1.12.1.13.392.0043.2100.33903600.010000

                                                  

6.530,97 

 1.12.1.27.812.0044.1101.33903900.010000

                                                

13.860,62 

 1.12.1.27.812.0044.1101.44905100.010000

                                                

63.000,00 

 1.12.1.27.812.0044.2102.33504100.010000

                                                

59.203,10 

 1.12.1.27.812.0044.2102.33903000.010000

                                                     

114,35 

 1.12.1.27.812.0044.2102.33903900.010000

                                                  

1.188,00 

 1.12.1.27.812.0044.2102.33903900.011200

                                                

14.999,75 

 1.12.2.12.122.0013.2115.33903000.010000

                                                

38.566,89 

 1.12.2.12.122.0013.2115.33903200.010000

                                                  

3.530,00 

 1.12.2.12.122.0013.2115.33903500.010000

                                                

10.000,00 

 1.12.2.12.122.0013.2115.33904700.010000

                                                  

7.156,79 

 1.12.2.12.122.0013.2115.33904900.010000

                                                

98.478,00 

 1.12.2.12.362.0054.2114.33903000.010000

                                                

22.986,62 

 1.13.1.10.302.0027.1059.44905200.011000

                                                     

500,00 

 1.13.2.10.122.0023.2048.31901600.010200

                                              

309.955,31 

 1.13.2.10.122.0023.2048.33904900.010200

                                                

30.344,17 

 1.15.1.15.122.0013.2012.31901300.010000

                                                  

7.263,38 

 1.15.1.17.512.0008.1020.44905100.011200

                                              

393.711,42 

 1.15.1.17.512.0008.1020.44905100.311200

                                              

477.707,35 

 1.15.1.18.452.0007.1018.33903000.010000

                                                

24.598,87 

 1.15.1.18.452.0007.1018.44905100.010000

                                                

19.503,08 

 1.15.1.18.452.0007.2016.33903000.010000

                                                

12.789,00 

 1.15.1.18.541.0007.1017.33903900.010000

                                                

12.022,14 

 1.15.1.18.541.0007.1017.44905100.010000

                                              

336.359,02 

 1.15.1.18.541.0007.2085.33903000.010400

                                                

20.768,44 

 1.15.1.18.541.0007.2085.33903900.010400

                                                

21.906,44 

 1.16.2.15.122.0013.2071.31900400.010300

                                                

17.487,33 

 1.16.2.15.122.0013.2071.31900900.010300

                                                     

352,28 

 1.16.2.15.122.0013.2071.31901100.010300

                                                

22.300,99 

 1.16.2.15.122.0013.2071.31901600.010300

                                                     

602,88 

 1.16.2.15.122.0013.2071.31909400.010300

                                                

14.170,54 

 1.16.2.15.122.0013.2071.33901400.010300

                                                  

5.098,75 

 1.16.2.15.122.0013.2071.33903000.010300

                                                

12.598,57 

 1.16.2.15.122.0013.2071.33903600.010300

                                                  

8.308,82 

 1.16.2.15.122.0013.2071.33903700.010300

                                                  

1.865,38 

 1.16.2.15.122.0013.2071.33903900.010300

                                                

44.868,71 

 1.16.2.15.122.0013.2071.33909300.010300

                                                  

6.499,86 

 1.16.2.15.122.0013.2071.44905200.010300

                                                  

5.846,20 

 1.16.2.15.451.0021.1074.33903900.010300

                                                

50.526,77 

 1.16.2.15.451.0021.1074.33903900.015200

                                                

10.000,00 

 1.16.2.15.451.0021.2073.33903100.010300

                                                  

7.265,70 

 1.16.2.15.451.0021.2073.33903600.010300

                                                  

2.500,00 

 1.16.2.15.451.0021.2073.33903900.010300

                                                  

8.000,00 

 1.10.2.08.244.0033.2081.44905200.030708

                                                      

15,00 

 1.10.2.08.244.0019.2045.44905200.010606

                                                  

3.922,00 

 1.10.2.08.244.0034.2078.33903000.010702

                                                      

70,22 

 1.10.2.08.244.0033.2081.33909300.010708

                                                  

5.922,60 

 1.10.2.08.243.0019.2044.33909300.010701

                                                  

1.328,40 

 1.02.1.04.122.0004.2004.31911300.010000

                                              

330.000,00 

 1.05.1.04.124.0035.2086.31911300.010000

                                                

95.000,00 

 1.06.1.04.131.0012.2033.31911300.010000

                                                

60.000,00 

 1.07.1.04.122.0047.2106.31911300.010000

                                                

29.000,00 

 1.12.1.12.122.0013.2087.31911300.010100

                                              

220.000,00 

 1.12.1.12.361.0037.2091.31911300.010100

                                                

13.137,89 

 1.12.2.12.363.0052.2112.33903900.011223

                                              

230.375,32 

 1.12.1.12.365.0040.1095.44905100.030901

                                              

420.000,00 

 1.07.1.04.128.0045.2104.33901400.010000

                                                      

15,00 

 1.13.2.10.122.0023.2048.31911300.010200

                                                

60.183,01 

 1.08.1.04.129.0055.1127.44905200.010500

                                                

23.828,25 

 1.12.1.12.361.0038.2093.33903900.030908

                                                

18.084,55 

 1.16.2.15.451.0021.1074.44905100.010300

                                                  

5.317,50 

 1.12.2.12.122.0013.2115.33903000.020300

                                                

99.730,00 

 1.10.3.08.243.0019.2079.33903900.011301

                                                     

114,25 

TOTAL 7.087.839,70

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

publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 28 de dezembro 

de 2007.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

EUGÊNIA BOSSI FRAGA

Secretária Municipal de Planejamento e Coordenação Geral

DECRETO nº 853, de 28 de dezembro de 2007

 Abre crédito adicional suplementar, anula dota-

ções e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de 

suas atribuições legais e de conformidade com o disposto 

no art. 7º, da Lei Municipal nº 4.060, de 20 de dezembro 

de 2006;

DECRETA: 

Art.1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar às 

seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/

Fonte
VALORES R$

 1.07.1.04.128.0045.2104.31901300.010000 210.949,15

 1.08.1.28.846.0003.3069.33904700.010000 686.200,42

 1.09.1.04.126.0031.2076.33903900.010000 4.800,00

 1.12.1.12.361.0037.2091.33909300.010800 1.136,97

 1.07.2.12.272.0011.3032.33900100.011800 2.369.076,08

 1.07.2.12.272.0011.3032.33900300.011800 99.066,69

TOTAL 3.371.229,31

Art.2º. Para fazer face às suplementações constantes 

no art. 1º deste Decreto, serão utilizados recursos 

provenientes de anulação parcial das seguintes dotações 

orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza 

Despesa/Fonte
VALORES R$

 1.07.2.12.272.0011.3032.33900100.010100
                                            

2.369.076,08 

 1.07.2.12.272.0011.3032.33900300.010100
                                                

99.066,69 

 1.13.1.10.301.0026.2056.33903000.011000
                                                

12.635,11 

 1.13.1.10.301.0026.2056.33903600.011000
                                                     

549,12 
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 1.13.1.10.301.0026.2056.33903900.011000
                                                

68.481,35 

 1.13.1.10.302.0027.2058.33903000.011000
                                                

26.941,64 

 1.13.1.10.302.0027.2058.33903900.011000
                                              

165.279,96 

 1.13.1.10.302.0027.2058.44905200.011000
                                                  

2.600,00 

 1.13.1.10.305.0029.2062.33903000.011000
                                                     

469,40 

 1.15.1.17.512.0008.1020.44905100.011200
                                              

605.869,06 

 1.13.1.10.302.0027.2058.33903300.011000
                                                  

5.810,87 

 1.13.1.10.301.0026.2056.33909200.011000
                                                  

1.060,75 

 1.13.1.10.301.0029.2066.44905100.011000
                                                

13.389,28 

TOTAL 3.371.229,31

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

Palácio do Registro, em Contagem, 28 de dezembro de 2007. 

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

EUGÊNIA BOSSI FRAGA

Secretária Municipal de Planejamento e Coordenação Geral

DECRETO nº 854, de 28 de dezembro de 2007

 Abre crédito adicional suplementar, anula dotações e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 

7º, da Lei Municipal nº 4.060, de 20 de dezembro de 2006:

DECRETA: 

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

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES R$
 1.07.1.04.122.0047.2106.31911300.010000 1.200,00
 1.12.1.12.361.0037.2091.31911300.010800 51.648,00
 1.10.5.11.333.0018.2043.33909300.010716 136.500,00
TOTAL 189.348,00

Art.2º. Para fazer face às suplementações constantes no art. 1º deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de 

anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES R$
 1.10.5.11.333.0018.2043.33903900.011200 136.500,00
 1.15.1.17.512.0008.1020.44905100.311200 52.848,00
TOTAL 189.348,00

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

Palácio do Registro, em Contagem, 28 de dezembro de 2007. 

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

EUGÊNIA BOSSI FRAGA

Secretária Municipal de Planejamento e Coordenação 

Geral

EXTRATO

ATOS ADMINISTRATIVOS

ATOS DATA ASSUNTO

5.159 13/12/07

NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Gerente de Farmácia, Nível III, CPC 66, lotada 

na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, SOLANGE CRISTINA 

TEIXEIRA DE LIMA, a partir de 03 de dezembro de 2007.

5.160 13/12/07

NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Gerente de Laboratório, Nível III, CPC 63, lo-

tado na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, MAGNO BRANDÃO 

RIBEIRO, a partir de 03 de dezembro de 2007.(

5.190 20/12/07

RESOLVE designar a Servidora TELMA DE FREITAS, nomeada para o cargo de provimento em 

comissão de Secretária Executiva, Nível V, CPC 604, por meio do Ato Administrativo nº. 3.718 de 

12 de fevereiro de 2007, para responder interinamente pela Gerência de Medicina e Segurança do 

Trabalho, a partir de 05 de dezembro de 2007.

5.191 20/12/07

EXONERA, do cargo de provimento em comissão de Diretora de Funcionamento Escolar, Nível V, 

CPC 641, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, ADRIANA MILAGRES 

MARZANO EUZEBIO, a partir de 26 de dezembro de 2007.

5.192 20/12/07

NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Diretora de Funcionamento Escolar, Nível V, 

CPC 641, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, ISABEL CORDELIA RODRI-

GUES CUNHA, a partir de 02 de janeiro de 2008. 

5.193 20/12/07

EXONERA do cargo de provimento em comissão de Gerente do Bloco Cirúrgico e da Central de 

Esterilização de Materiais – HMC, Nível III, CPC 75, lotada na Fundação de Assistência Médica e de 

Urgência de Contagem – FAMUC, FABIANA LEITE LARA, a partir de 1º (primeiro) de dezembro de 

2007

5.194 20/12/07

TRANSFERE a Servidora ROSECLEA SOUZA DE ALMEIDA, nomeada para o cargo de provimento em 

comissão de Secretária Executiva, Nível V, CPC 614, para Secretaria Municipal de Administração, a 

partir de 17 de dezembro de 2007.

5.195 20/12/07

RETIFICA o Ato Administrativo nº 5.153, de 13 de dezembro de 2007, no tocante ao nome do Servi-

dor exonerado do cargo de provimento em comissão de Assessor Técnico, Nível V, CPC 488, lotado 

na Secretaria Municipal de Fazenda:

Onde se lê: (...) JOACHIM KIENTIZ;

Leia-se:       (...) JOACHIM KIENITZ.

5.197 20/12/07

CANCELA, a disponibilidade da Servidora ADARLETE CARLA DO ROSARIO, titular do cargo de 

provimento efetivo de Pedagogo, Nível I, Grau “A” – PED1-IA, matrícula nº. 10568-6, cedida à 

Prefeitura do Município de Belo Horizonte, retornando a mesma às suas funções de origem, a 21 

de dezembro de 2007.

5.198 20/12/07

NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Oficial de Gabinete, Nível II, CPC 346, lotada 

na Administração Regional Vargem das Flores/Secretaria Municipal de Governo, LUCIA DOS SAN-

TOS DORNAS, a partir de 02 de janeiro de 2008.

5.199 20/12/07

NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Oficial de Gabinete, Nível II, CPC 347, lotado 

na Administração Regional Vargem das Flores/Secretaria Municipal de Governo, WALTECIR GON-

ÇALVES XAVIER, a partir de 02 de janeiro de 2008

5.200 21/12/07

DISPENSA da designação para o exercício da Função de Confiança de Assessor Educacional, Refer-

ência FC-7, CFC 153, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, MARGARET 

GOMES DA COSTA, matrícula nº. 08806-4, a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2008.

5.201 21/12/07

DISPENSA da designação para o exercício da Função Especial de Gerente Educacional – Núcleo Re-

gional de Educação Eldorado, Referência FE-1, CFE 26, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 

Esportes e Cultura, RAMIRO BARBOSA DE OLIVEIRA, matrícula nº. 27730-4, a partir de 1º (primeiro) 

de janeiro de 2008.

5.202 21/12/07

DISPENSA da designação para o exercício da Função de Confiança de Assessor Educacional/Ensino 

Fundamental, Referência FC-7, CFC 136, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Esportes e 

Cultura, REGIANE MARTINS COSTA RIBEIRO, matrícula nº. 21579-1, a partir de 1º (primeiro) de 

janeiro de 2008.

5.203 21/12/07

; DISPENSA da designação para o exercício da Função de Confiança de Assessor Educacional/Ensino 

Fundamental, Referência FC-7, CFC 149, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Esportes e 

Cultura, ROSINELE DA CRUZ, matrícula nº. 20301-7, a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2008.

5.204 21/12/07

DISPENSA da designação para o exercício da Função de Confiança de Assessor Educacional/Ensino 

Fundamental, Referência FC-7, CFC 154, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Esportes e 

Cultura, ELIZABETH LOURDES SILVA PAULA, matrícula nº. 16772-0, a partir de 1º (primeiro) de 

janeiro de 2008. 

5.206 21/12/07

NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Diretora de Proteção Especial, Nível V, CPC 

638, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social, VALQUIRIA EUGENIA 

ROSA, a partir de 02 de janeiro de 2008.

5.207 21/12/07

NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Diretora de Proteção Especial, Nível V, CPC 

638, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social, VALQUIRIA EUGENIA 

ROSA, a partir de 02 de janeiro de 2008

5.208 21/12/07

EXONERA, do cargo de provimento em comissão de Gerente de Programas, Projetos e Ensino da 

Guarda Municipal, Nível III, CPC 801, lotada na Secretaria Municipal de Governo, HELISLAINE GHE-

RARD DA SILVA, a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2008.

5.209 21/12/07

NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Secretária Executiva, Nível V, CPC 607, lotada 

na Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social, ELIANE ALVES, a partir de 02 de 

janeiro de 2008.

5.210 21/12/07

NOMEIA para o cargo de provimento em comissão Assessor Técnico, Nível V, CPC 487, lotado na 

Secretaria Municipal de Governo, NATANAEL CARLOS PEREIRA, a partir de 02 de janeiro de 2008.

5.212 21/12/07

EXONERA do cargo de provimento em comissão de Chefe de Unidade do Centro de Saúde Jardim 

Industrial, Nível II, CPC 98, lotado na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – 

FAMUC, ELINIMAR MARIA DE ARAUJO, a partir de 22 de dezembro de 2007.

5.213 21/12/07

EXONERA do cargo de provimento em comissão de Chefe de Unidade de Suprimentos, Nível II, CPC 

126, lotado na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, EDMILSON 

BARBOSA PACHECO, a partir de 18 de novembro de 2007.

5.214 21/12/07

EXONERA do cargo de provimento em comissão de Gestor de Urgência e Emergência, Nível VI, 

CPC 19, lotado na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, FELIPE 

TOLEDO ROCHA, a partir 12 de dezembro de 2007.

5.215 21/12/07

REVOGA o Ato Administrativo nº. 4.576, de 13 de agosto de 2007, que designa a Servidora 

LUCIANA CARLA ARAUJO PIMENTA, para responder pelas atribuições do cargo de provimento em 

comissão de Gerente de Linha de Cuidados da Criança, Nível IV, CPC 50, lotada na Fundação de 

Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, a partir de 1º (primeiro) de dezembro de 

2007.

5.216 21/12/07

EXONERA, do cargo de provimento em comissão de Agente de Gabinete, Nível I, CPC 19, lotado na 

Secretaria Municipal de Comunicação Social, ELIEZER SILVA DO VAL, a partir de 17 de dezembro 

de 2007.

5.218 21/12/07

DESIGNA para responder interinamente, durante o impedimento do titular, pelas atribuições do 

cargo de provimento em comissão de Diretora de Escola Municipal “Nossa Senhora Aparecida”, 

Nível IV, lotada na Secretaria Municipal de Educação Esportes e Cultura, a Servidora VIVIANE SILVA 

CARMO, matrícula nº. 28246-4, a partir de 06 de dezembro de 2007, com direito a gratificação nos 

termos do inciso II, do parágrafo único do art. 64, da Lei Complementar nº 040, de 12 de julho de 

2007.

5.219 21/12/07

TRANSFERE o Servidor MORIAN STALIN COSTA DUARTE, nomeado para o cargo de provimento 

em comissão de Oficial de Gabinete, Nível II, CPC 240, pelo Ato Administrativo nº 1.625, de 30 de 

setembro de 2005, para a Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social, a partir de 

17 de dezembro de 2007.

5.220 21/12/07

EXONERA, do cargo de provimento em comissão de Secretário Adjunto de Manutenção e Serviços 

Públicos, Nível VIII, CPC 740, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, NILTON 

EDUARDO NOVAIS DE SOUZA, a partir de 18 de dezembro de 2007.

5.221 21/12/07

EXONERA, do cargo de provimento em comissão de Coordenador de Operações, Nível VI, CPC 719, 

lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, LEONARDO BORGES CASTRO, a partir 

de 18 de dezembro de 2007.

5.222 21/12/07

NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Secretário Adjunto de Manutenção e 

Serviços Públicos, Nível VIII, CPC 740, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, 

LEONARDO BORGES CASTRO,  a partir de 18 de dezembro de 2007.

Secretaria Municipal 
de Administração
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5.223 21/12/07

EXONERA os Servidores abaixo relacionados, nos respectivos cargos de provimento em comissão, 

lotados na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC:

Fabiana Leite Lara

Renata Mafra Giffone

5.224 21/12/07

NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Gerente, Nível III, CPC 70, lotado na Funda-

ção de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, ISABEL MEIRELE BRANDÃO, 

retroagindo a 19 de novembro de 2007

5.225 21/12/07

EXONERA do cargo de provimento em comissão de Gerente, Nível III, CPC 70, lotado na Fundação 

de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, a Servidora ISABEL MEIRELES 

BRANDÃO, a partir de 14 de dezembro de 2007.

5.226 21/12/07

NOMEIA os Servidores abaixo relacionados, nos respectivos cargos de provimento em comissão, 

lotados na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC:

Servidor(a)Cargo NívelCPC

Nomeação a partir de

Juliano Tente de Almeida

Chefe de Unidade de Suprimentos

126

02/01/2008

Elônio Stefaneli Gomes

Encarregado

168

01/12/2007

Izabela Torquetti Borçari

Gerente

III

75

20/12/2007

PORTARIA Nº 189, de 20 de dezembro de 2007.

Designa pregoeiros e membros da Equipe de Apoio para atuarem nas licitações na modalidade pregão e dá outras 

providências.

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; considerando o 

disposto na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e nos termos dos Decretos Municipais nº 10.254, de 1o de 

setembro de 1999 e nº 11.172, de 08 de maio de 2003;

R E S O L V E:

Art.1º Designar para exercer a função de Pregoeiro os seguintes servidores: 

I – Luiz Adolfo Belém – matrícula nº 05535-2;

II – Wellington Augusto Verteiro – matrícula nº 34183-5;

III – Ronilda da Costa Diniz – matrícula nº 11572-0;

IV – Elio de Siqueira Valério Pinto – matrícula nº 31338-6;

V - Roberto Mauro Pereira– matrícula nº 08377-1.

Parágrafo único. O edital indicará o Pregoeiro para o certame e, no seu impedimento, será substituído por um servidor 

na ordem estabelecida no caput deste artigo.

Art.2º Designar os servidores que irão compor as Equipes de Apoio aos Pregoeiros: 

I – Wellington Augusto Verteiro – matrícula nº 34183-5;

II – Luiz Adolfo Belém – matrícula nº 05535-2;

III – Roberto Mauro Pereira – matrícula nº. 08377-1;

IV – Ronilda da Costa Diniz – matrícula nº 11572-0.

 

Art.3º Os Pregoeiros e a Equipe de Apoio, de que trata esta Portaria, atuarão nos processos de licitação na modalidade 

PREGÃO, de competência da Secretaria Municipal de Administração.

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

Art.5º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 089 de 04 de junho de 2007.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de dezembro de 2007.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS 

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 190, de 20 de dezembro de 2007.

Designa membros para compor a Comissão Permanente de Licitação e dá outras providências.

      A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; considerando 

o Decreto nº 10.221, de 27 de julho de 1999; e nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em especial 

o disposto no §4º, do Art.51, e com a consolidação determinada pelo artigo 3º, da Lei nº 8.883, de 08 de junho de 

1994;

R E S O L V E :

   Art.1o Designar os membros abaixo relacionados, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão 

Permanente de Licitação:

  I - Membros Efetivos:

a) LUIZ ADOLFO BELÉM – matrícula nº 05535-2;

b) WELLINGTON AUGUSTO VERTEIRO – matrícula nº 34183-5

c) ROBERTO MAURO PEREIRA – matrícula nº 08377-1;

d) RONILDA COSTA DINIZ. – matrícula nº 11572-0.

 II - Membros Suplentes:

a) MARIA DE FÁTIMA DO ROSÁRIO SILVA – matrícula nº 13753-7;

  Art.2o A alteração da composição da Comissão Permanente de Licitação, ora apresentada, não altera a validade e o 

andamento dos procedimentos em curso, que passam a ser dirigidos pela Comissão designada por esta Portaria.

  Art. 3º Na ausência ou impedimento do presidente, o segundo membro efetivo assumirá.

  Art.4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 17 de dezembro 

de 2007.

  Art.5o Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 090, de 05 de junho de 2007, da Secretaria 

Municipal de Administração.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de dezembro de 2007.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

        PORTARIA Nº 191, de 20 de dezembro de 2007.

         Designa Defensor Dativo

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, e a Corregedora Municipal Dra. Rosilene Aparecida Barbosa, no uso 

de suas atribuições legais; nos temos do § 2º do art. 158, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990;

RESOLVEM:

        Designar a Dra. Érica Pereira Viana Mendonça, OAB/MG 96.499, para, na condição de defensora dativa, acompa-

nhar os procedimentos disciplinares e adotar as providências que se tornarem necessárias em favor do (a) servidor (a) 

R.M.T.ALENCAR, Auxiliar Técnico de Biblioteca, matrícula nº. 28889-6, que responde ao Processo Administrativo Disci-

plinar nº. 01/051/2007, constituído nos termos da Portaria nº 163, de 13 de novembro de 2007, bem como acompanhar 

os demais atos processuais, nos termos da lei.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de dezembro de 2007.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

ROSILENE APARECIDA BARBOSA

Presidente da Comissão Processante

   PORTARIA Nº 192, de 20 de dezembro de 2007.

                 Instaura Processo Administrativo Disciplinar.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 138 e seguintes 

da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990, CONSIDERANDO:

a) os ofícios de nºs GSFN/090/2007 e GSFN/092/2007, oriundos da Gerência de Serviço Funerário e Necrópoles, que noti-

ciam a ocorrência de extravio de valor arrecadado no dia 04 de junho de 2007, relativo a taxa de serviços funerários.

b) há indícios de que o (a) servidor (a) A. M. S. tenha agido com negligência no exercício de suas atribuições podendo, 

sua conduta, ter acarretado dano ao erário municipal;

c) que é necessário o conhecimento das circunstâncias que envolveram o fato não apenas com vista à correção da 

servidora, mas, a fim de gerar providências por parte da Administração e que tenham por escopo impedir a repetição 

de fatos semelhantes, danosos ao patrimônio da Administração Pública Municipal;

d) finalmente, a necessidade de dar a maior transparência possível aos atos da Administração Pública, em atendimento 

aos cânones constitucionais.

RESOLVE:

Instaurar Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do (a) servidor (a) A. M. da Silva, matrícula 09768-3, Agente 

Funerário I, pela suposta prática das seguintes infrações: 

1 – não exercer com zelo e dedicação as atribuições de seu cargo;

2 - ser desleal com a instituição à qual serve; 

3 – proceder de forma desidiosa;

4 – apropriar-se de bem público – Art. 312 do Código Penal.

Assim, a servidora, supostamente, incorreu na violação aos deveres funcionais previstos no art. 112, incisos I e II, bem 

como ter praticado a proibição capitulada no art. 113, inciso XIII, ambos da Lei Municipal 2.160 de 20 de dezembro de 

1990. 

Estará a servidora sujeita às cominações legais prevista no artigo 123, inciso I, II ou III em possível conformidade com 

os artigos 125, 126 ou 127, inciso I e XIII, da Lei 2.160/90, caso restem provadas qualquer das transgressões funcionais a 

ela imputadas.

Em vista do exposto, DETERMINO:

 Art.1º A constituição de Comissão Disciplinar, integrada pelos membros abaixo relacionados, sob a presidência do 

primeiro, destinada à apuração das infrações supostamente cometidas:

I – Rosilene Aparecida Barbosa;

II – Cláudio Marcos da Silva;

III – Nélio Murilo Sanches;

Parágrafo Único. Designo para Relator do Processo Administrativo Disciplinar, o membro Nélio Murilo Sanches.

Art.2º Determino a citação da servidora acima referida para que responda a todos os termos do processo, devendo ser 

expedida a respectiva carta para tal finalidade.

Art.3º O Processo Administrativo Disciplinar deverá estar concluído no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de 

publicação desta portaria, podendo ser prorrogado por igual prazo uma única vez, conforme estipula o artigo 147 da 

Lei 2.160/90.

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

Registre-se e Publique-se.

Palácio do Registro em Contagem, aos 20 de dezembro de 2007.

CLEUDIRCE CORNÉLIO CAMARGOS

Secretária Municipal de Administração

RETIFICAÇÃO RESULTADO DOS APROVADOS - NEGROS E PARDOS - CARGOS 102-203-204-205  

CARGO INSC. NOME IDENTIDADE
ORGAO 

EMISSOR
DATA NASC.

NOTA 

TOTAL
CLAS.

AGENTE DE SERVICO 

ESCOLAR(ZELADOR)/LEI 

MUN.3829

453564
AGUINALDO PE-

REIRA ONOFRE
79403S0021MG MTMG 29/03/63 52,00 17

AGENTE DE SERVICO 

ESCOLAR(ZELADOR)/LEI 

MUN.3829

455115

CLAUDIA RENA-

TA BRAGANCA 

VIDAL

MG8280600 SSPMG 25/07/73 32,00 19

AGENTE DE SERVICO 

ESCOLAR(ZELADOR)/LEI 

MUN.3829

453538

CLAUDIANE 

FERREIRA DOS 

REIS

MG8000315 SSPMG 09/10/83 84,00 5

AGENTE DE SERVICO 

ESCOLAR(ZELADOR)/LEI 

MUN.3829

459160
CRISTINA TEO-

DORA MIRANDA
MG8184969 SSPMG 13/09/80 68,00 14

AGENTE DE SERVICO 

ESCOLAR(ZELADOR)/LEI 

MUN.3829

457685
DEMAIR SATUR-

NINO SABINO
599775 SSPMG 29/11/55 84,00 3

AGENTE DE SERVICO 

ESCOLAR(ZELADOR)/LEI 

MUN.3829

461506
DIANE DE SOU-

ZA EUSTAQUIO
MG13678840 SSPMG 06/05/85 84,00 6

AGENTE DE SERVICO 

ESCOLAR(ZELADOR)/LEI 

MUN.3829

455003

EDUVIRGENS 

DE OLIVEIRA 

RAMOS

M502687 SSPMG 20/07/62 64,00 16

AGENTE DE SERVICO 

ESCOLAR(ZELADOR)/LEI 

MUN.3829

417088
IVANI FARIA DE 

SOUZA PIRES
M4428864 SSPMG 08/02/70 76,00 8

AGENTE DE SERVICO 

ESCOLAR(ZELADOR)/LEI 

MUN.3829

418216
JOSE NASCIMEN-

TO DE JESUS
M2265680 SSPMG 16/04/55 68,00 11

AGENTE DE SERVICO 

ESCOLAR(ZELADOR)/LEI 

MUN.3829

416275

MARIA MADA-

LENA VITORIO 

PIMENTA

MG88411 SSPMG 28/07/52 76,00 7
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AGENTE DE SERVICO 

ESCOLAR(ZELADOR)/LEI 

MUN.3829

454664

MARIA REGINA 

DE OLIVEIRA 

JORGE

M5633043 SSPMG 19/01/72 68,00 13

AGENTE DE SERVICO 

ESCOLAR(ZELADOR)/LEI 

MUN.3829

461514

MARIO ALVES 

CAMPOS MA-

CENA

MG11271055 SSPMG 14/07/85 72,00 10

AGENTE DE SERVICO 

ESCOLAR(ZELADOR)/LEI 

MUN.3829

461571

MOZART 

MENDELSSOHN 

LOVISI

2844808 SSPMG 16/07/66 96,00 1

AGENTE DE SERVICO 

ESCOLAR(ZELADOR)/LEI 

MUN.3829

459308

NATHARA 

GABRIELA 

MARQUES DA 

CRUZ

MG12419297 SSPMG 15/10/88 68,00 15

AGENTE DE SERVICO 

ESCOLAR(ZELADOR)/LEI 

MUN.3829

461283

PAULO HENRI-

QUE MOREIRA 

SANTOS

MG12843700 SSPMG 05/09/87 44,00 18

AGENTE DE SERVICO 

ESCOLAR(ZELADOR)/LEI 

MUN.3829

460851

ROSELI APARECI-

DA ROQUE E 

SILVA

MG5533237 SSPMG 25/07/70 84,00 4

AGENTE DE SERVICO 

ESCOLAR(ZELADOR)/LEI 

MUN.3829

457811

ROSILENE 

DE OLIVEIRA 

ROMUALDO

M7113043 SSPMG 06/03/74 76,00 9

AGENTE DE SERVICO 

ESCOLAR(ZELADOR)/LEI 

MUN.3829

459247
SHEILA MARIA 

DA ROCHA
MG13471091 SSPMG 23/11/76 88,00 2

AGENTE DE SERVICO 

ESCOLAR(ZELADOR)/LEI 

MUN.3829

457574
TEREZINHA DE 

PAULA MOURA
MG2964096 SSPMG 01/07/62 68,00 12

AUX.DE BIBLIOTECA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
456882

ALEXANDRA 

ALVES DOS REIS
14331974 SSPMG 05/06/83 56,00 18

AUX.DE BIBLIOTECA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
458403

ANGELITA SILVA 

DE MORAIS
M3673921 SSPMG 04/03/66 64,00 12

AUX.DE BIBLIOTECA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
460128

CARMEN LUCIA 

APARECIDA 

ROSA

MG12589240 SSPMG 22/09/83 68,00 8

AUX.DE BIBLIOTECA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
461229

CLAODET MA-

RIA DOS SAN-

TOS MARTINS

MG5673540 SSPMG 11/05/71 76,00 2

AUX.DE BIBLIOTECA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
459482

CLARICE TEIXEI-

RA SUDARIO
3728232 PIR 28/08/60 48,00 26

AUX.DE BIBLIOTECA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
455786

CRISTINA SAN-

TOS PEREIRA
MG11654976 SSPMG 20/10/81 48,00 28

AUX.DE BIBLIOTECA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
455037

DAYANE MOREI-

RA ALVES DA 

SILVA

MG11685410 SSPMG 22/05/89 48,00 31

AUX.DE BIBLIOTECA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
461253

DENIS WILSON 

ARAUJO DE 

BARROS

10713713 SSPMG 05/11/79 48,00 27

AUX.DE BIBLIOTECA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
460151

EDILAINE APA-

RECIDA ROSA
M6972545 SSPMG 05/03/75 52,00 23

AUX.DE BIBLIOTECA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
460140

ELIZANGELA 

APARECIDA 

ROSA

MG12591957 SSPMG 17/09/81 68,00 7

AUX.DE BIBLIOTECA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
456548

ELLEN CRISTINA 

BELTRAO 

PEREIRA

MG12745767 SSPMG 30/10/88 68,00 9

AUX.DE BIBLIOTECA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
460916

FABIANA LAIS 

DE OLIVEIRA 

MIRANDA

MG14886622 SSPMG 20/11/88 52,00 25

AUX.DE BIBLIOTECA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
453560

FERNANDA 

APARECIDA DE 

OLIVEIRA

MG11156785 SSPMG 02/08/84 56,00 19

AUX.DE BIBLIOTECA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
461314

GABRIELA 

CORNELIO
M15862734 SSPMG 19/04/90 60,00 17

AUX.DE BIBLIOTECA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
416149

GRAYCE KELLY 

SILVA COSTA
M14434229 SSPMG 06/09/88 52,00 24

AUX.DE BIBLIOTECA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
462182

IDERNEIA DO 

PORTO COSTA
M6176476 SSPMG 10/04/69 68,00 5

AUX.DE BIBLIOTECA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
461737

JANAINA DE 

SOUZA E SILVA
5925599 SSPBA 13/02/79 60,00 16

AUX.DE BIBLIOTECA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
458766

JOALICE CARDO-

SO PEREIRA 

SIQUEIRA

MG1633954 SSPMG 12/05/55 52,00 21

AUX.DE BIBLIOTECA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
460837

JOSE RAIMUN-

DO MARTIR
3376177 SSPMG 27/05/63 68,00 4

AUX.DE BIBLIOTECA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
454084

KAROLINE 

RUBIA PEREIRA 

SANTOS

MG10803479 SSPMG 24/08/89 44,00 33

AUX.DE BIBLIOTECA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
456552

LIDIA MARA 

BONFIM MO-

REIRA

MG10579843 SSPMG 13/10/86 56,00 20

AUX.DE BIBLIOTECA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
455009

LILIAN OLIVEIRA 

PIRES RAMOS
MG13411923 SSPMG 15/08/87 64,00 13

AUX.DE BIBLIOTECA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
455236

MARCONI DE 

PAULA MO-

REIRA

MG4431192 SSPMG 22/02/70 80,00 1

AUX.DE BIBLIOTECA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
455368

MARIA DAS 

GRACAS FER-

NANDES

M2886559 SSPMG 14/08/50 60,00 15

AUX.DE BIBLIOTECA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
461336

MARIA HELENA 

DINIZ DE OLI-

VEIRA

M1681434 SSPMG 11/10/60 64,00 11

AUX.DE BIBLIOTECA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
416359

MARIA TERE-

SINHA GOMES 

SABINO

15166456 SSPMG 06/03/86 48,00 30

AUX.DE BIBLIOTECA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
453650

MARILENE RO-

DRIGUES GOMES
MG2482472 SSPMG 21/12/59 64,00 10

AUX.DE BIBLIOTECA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
453647

MARILIA 

RODRIGUES DE 

SOUZA

MG11871190 SSPMG 01/12/81 48,00 29

AUX.DE BIBLIOTECA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
418325

PATRICIA ISIS 

ARAUJO DE 

BARROS

M8834385 SSPMG 08/10/75 68,00 6

AUX.DE BIBLIOTECA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
455245

SIMONE CARDO-

SO SILVA BRAGA
MG10002485 SSPMG 29/07/75 72,00 3

AUX.DE BIBLIOTECA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
458307

TANIA CRISTINA 

APARECIDA DE 

CARVALHO

MG5688092 SSPMG 05/05/69 52,00 22

AUX.DE BIBLIOTECA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
461344

TATIANE DINIZ 

DE OLIVEIRA
M14778853 SSPMG 21/10/89 64,00 14

AUX.DE BIBLIOTECA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
460908

TELMA DIAS 

DOS SANTOS
M5010854 SSPMG 11/06/69 44,00 32

AUX.DE SECRETARIA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
458832

ADRIANA ALVES 

DA CUNHA 

FERNANDES

M5849214 SSPMG 23/05/72 80,00 1

AUX.DE SECRETARIA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
417417

ADRIANA ANGE-

LICA NONATO
M5638760 SSPMG 20/01/75 40,00 22

AUX.DE SECRETARIA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
457800

ALEXANDRA 

TEIXEIRA DE 

SOUZA

M8176096 SSPMG 13/09/75 44,00 21

AUX.DE SECRETARIA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
460399

ANA CAROLINA 

BRANT
M5462789 SSPMG 10/11/68 56,00 14

AUX.DE SECRETARIA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
417906

ANA MARIA OLI-

VEIRA MARTINS
MG13692932 SSPMG 05/02/87 60,00 12

AUX.DE SECRETARIA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
417496

ANA PAULA 

MOREIRA CAS-

TRO DE JESUS

MG15048016 SSPMG 21/02/86 68,00 7

AUX.DE SECRETARIA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
416857

APARECIDA SUE-

LI CAMILO
M2518680 SSPMG 24/07/59 56,00 13

AUX.DE SECRETARIA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
458052

BEATRIZ COE-

LHO SOARES DA 

SILVA

MG8236419 SSPMG 31/05/79 76,00 2

AUX.DE SECRETARIA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
457563

BLENA NAYARA 

SILVA SANTOS
MG15854042 SSPMG 21/02/90 56,00 18

AUX.DE SECRETARIA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
457734

ELISABETE RIBEI-

RO DE FARIA
MG3873012 SSPMG 10/12/64 52,00 19

AUX.DE SECRETARIA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
459512

ISA DE SALES 

ROCHA RAMOS
MG10443410 SSPMG 07/10/88 68,00 8

AUX.DE SECRETARIA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
452461

ISIS FERREIRA 

BARROS
MG5345192 SSPMG 07/02/70 56,00 15

AUX.DE SECRETARIA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
461882

KATIALENE DE 

OLIVEIRA
MG15077691 SSPMG 27/06/88 48,00 20

AUX.DE SECRETARIA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
416813

LEONARDO PRA-

DO MELO
MG14964083 SSPMG 27/05/88 64,00 10

AUX.DE SECRETARIA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
456512

LIDIENE CRISTI-

NA DA SILVA
MG10002930 SSPMG 19/09/79 64,00 9

AUX.DE SECRETARIA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
455613

LUCAS CANDIDO 

DE OLIVEIRA
35136657X SSPSP 24/02/84 72,00 3

AUX.DE SECRETARIA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
416342

LUCIANA NUNES 

CARDOSO DOS 

SANTOS

12819263 SSPMG 16/01/84 60,00 11

AUX.DE SECRETARIA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
454459

LUCIMAR 

RODRIGUES DOS 

SANTOS

MG11395187 SSPMG 09/08/75 56,00 17

AUX.DE SECRETARIA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
459471

MAIDES FRAN-

CISCA ROCHA
MG10338298 SSPMG 12/02/77 36,00 23

AUX.DE SECRETARIA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
457216

MICKAELA 

ALVES MACENA 

CAMPOS

MG11271032 SSPMG 04/06/89 72,00 4

AUX.DE SECRETARIA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
460905

ROSILENE VIEIRA 

DA SILVA
MG6342690 SSPMG 15/11/73 56,00 16

AUX.DE SECRETARIA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
416251

ROSIMAR DE 

FREITAS MAR-

GARIDA

MG12265811 SSPMG 31/08/83 28,00 24

AUX.DE SECRETARIA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
418239

SIMONE SANTOS 

DIAS DE CAR-

VALHO

MG11654242 SSPMG 17/05/82 68,00 6

AUX.DE SECRETARIA ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
456471

STELLA MARIS 

MARTINS DOS 

SANTOS

MG11516725 SSPMG 09/07/79 68,00 5

SECRETARIO ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
458476 ALEX DELFINO M4341398 SSPMG 29/04/72 48,00 11

SECRETARIO ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
455533

ANTONIO DE 

CARVALHO 

EVANGELISTA 

JUNIOR

M6043249 SSPMG 24/02/75 64,00 6

SECRETARIO ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
461269

CAMILA 

FERNANDA 

GUIMARAES

MG10011643 SSPMG 31/07/85 68,00 3

SECRETARIO ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
457057

CASSIA PINTO 

COELHO DIAS
MG14550466 SSPMG 03/02/88 64,00 7

SECRETARIO ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
460804

FERNANDO SER-

GIO DA SILVA
M5491619 SSPMG 18/04/69 48,00 10

SECRETARIO ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
460575

JAQUELINE 

LUCIA SILOTE
M6815511 SSPMG 15/02/75 64,00 5

SECRETARIO ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
458018

MARIA AMELIA 

LIMA
M2929062 SSPMG 27/08/63 76,00 2

SECRETARIO ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
456814

REGINA ALVES 

DE FARIA
M5622714 SSPMG 05/01/72 64,00 4

SECRETARIO ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
454067

SILVANA ALVES 

MALTA DINIZ
M4326142 SSPMG 01/10/67 80,00 1

SECRETARIO ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
459342

TEREZINHA DOS 

SANTOS FIUZA
M5221109 SSPMG 19/11/68 32,00 12

SECRETARIO ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
455364

VANIA MARIA 

SOUZA DIAS
615723 SSPMG 28/08/54 52,00 9

SECRETARIO ESCOLAR/LEI 

MUN.3829
453184

WANIA ERMITO 

DE ANDRADES
MG10350034 SSPMG 24/10/80 60,00 8
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DESPACHO DE JULGAMENTO

Acolho o relatório da Comissão Sindicante no sentido 

de determinar o arquivamento dos autos da Sindicância 

Investigativa 03/017/2007, nos termos do artigo 140, 

inciso I da Lei 2.160/90, por não ter sido constatada a 

autoria do ilícito.

Registre-se. Publique-se

Contagem, aos 18 de dezembro de 2007.

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS

Secretaria Municipal de Administração

Cinco

181ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CODIR

CONSELHO DIRETOR DO CENTRO INDUSTRIAL DE CONTA-

GEM – CINCO

4ª REUNIÃO DO CODIR DE 2007

Aos 30 dias do mês de novembro de 2007, às 09h00min 

(nove horas), na sala Reuniões do Edifício Sede do Centro 

Industrial de Contagem – Cinco, situado na Rua Haeckel 

Bem Hur Salvador, 180, Bairro Cinco, em Contagem – Mi-

nas Gerais, reuniu o Conselho Diretor CODIR, com a 

presença da maioria dos membros designados na forma 

dos art. 5o e 6 da Lei municipal n. 911, de 16 de abril de 

1970, reestruturada pela lei n. 2969, de 11 de junho de 

1997, a seguir nomeados: a Prefeita do Município de 

Contagem, Marília Aparecida Campos, o Diretor 

Presidente do CINCO, Lázaro Pontes Rodrigues, o 

Secretário Municipal de desenvolvimento Urbano, Carlos 

Vanderley Soares, o Representante da CIEMG – Centro 

Industrial e Empresarial de Minas Gerais, Sr. Adson 

Marinho, o representante da ACIC-Contagem, Sr. 

Umberto Nogueira, o Representante da CEMIG, Sr. 

Adalberto Luiz V. Cardoso, e a representante da Câmara 

Municipal de Contagem, vereadora Maria Lúcia Guedes 

Vieira. Todos convocados de acordo com a norma 

regimental, e compareceu o Secretário Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, Sr. Luiz Fernando F. 

Mendes. Iniciando os trabalhos, houve a aprovação 

unânime da ata anterior. Antes de iniciar apreciação e 

julgamento da pauta, o Diretor Presidente do CINCO, Sr. 

Lázaro Pontes fez a leitura do parecer sobre a ocupação 

do solo do Centro Industrial de Contagem, elaborado 

pelo Instituto Euvaldo Lodi – IEL, em atendimento à 

determinação do CODECON nº 12 de 13/11/2007 agora 

transcrito: “ PARECER SOBRE A OCUPAÇÃO DO SOLO DO 

CENTRO INDUSTRIAL DE CONTAGEM – CINCO. 1) – HISTÓ-

RICO. O CINCO – Centro Industrial de Contagem foi o 

primeiro Distrito industrial municipal criado no Estado de 

Minas Gerais. É uma autarquia municipal, com 

personalidade jurídica de direito público, patrimônio e 

recursos próprios, além de capacidade de autogestão. A 

área de terreno do CINCO foi delimitada pelo Decreto 

municipal 279, de 02/04/1968, proveniente de Decreto 

desapropriatório, quando a Cidade Industrial de 

Contagem já começava a apresentar sinais de saturação e 

as autoridades locais optaram por intensificar a 

participação de Contagem no processo de industrializa-

ção que avançava em Minas Gerais e no Brasil. Em 

16/04/1970, através da Lei Municipal 911, foi criada a 

autarquia que passou a ter incumbência para implantar e 

desenvolver áreas, voltada exclusivamente à instalação de 

industrias. Em 11/07/1990, através da Lei Municipal 2969, 

a autarquia teve sua estrutura reorganizada, sendo assim 

mantida até os dias de hoje. A autarquia tem como 

objetivo planejar, organizar, administrar, controlar, 

promover e expandir o conglomerado do Centro 

Industrial de Contagem – CINCO, hoje composto pelos 

distritos: Cinco, Cinquinho, Cinco Perobas ( Cincão), 

Inconfidentes, Distrito Industrial Hélio Pentagnha 

Guimarães (Distrito do Ressaca) e Distrito Industrial 

Juventino Dias, buscando oferecer condições ideais para 

implantação e desenvolvimento de unidades fabris, com 

observância da técnica urbanística e da realidade 

sócio-economica local e do país. Conforme relato de 

empresários, a criação do CINCO teve mais relação com a 

visão industrial expansionista das autoridades industriais 

à época no poder, do que com qualquer projeto 

estruturado de desenvolvimento. Naquela ocasião, 

inúmeras empresas já instaladas em outras localidades, 

motivadas pela conveniência de terrenos subsidiados, 

com baixo custo, condições atraentes de pagamento e de 

infra-estrutura da nova área industrial que estava sendo 

formada, decidiram pela instalação no CINCO. A 

inauguração da primeira empresa instalada, a Prefaco, foi 

transformada em um grande evento, contando inclusive, 

com a presença do governador Israel Pinheiro, que se 

entusiasmou com o chamado “Distrito Industrial do 

CINCO.” Especificamente com relação à criação do Centro 

Industrial houve, no entanto, preocupação das 

autoridades quanto a uma questão ambiental que era a 

separação da área industrial das demais circunvizinhas, 

através da criação de uma barreira verde, composta por 

árvores que seriam plantadas. Antecipando a motivação 

ambiental que logo tomaria como amortecedor dos 

efeitos que a indústria poderia influenciar o meio 

ambiente da região e aspectos como de poluição inclusive 

sonora não perturbaria os moradores das áreas limítrofes 

com o novo Centro Industrial se instalava. As indústrias 

que se instalavam no CINCO tiveram na década de 70 um 

bom período de desenvolvimento, porém com a 

economia totalmente controlada pelo Estado. Em seguida 

passaram por duas décadas perdidas, a da 80 e a de 90, 

porque, por questões de sobrevivência, as levou a se 

adaptarem a modelos de sustentabilidade que basearam 

mais no mercado interno, principalmente pelas enormes 

defasagens tecnológicas a que foram submetidas por 

modelos econômicos restritivos e impeditivos, pela 

proteção elevada que incentivou a entrada de grande 

número de produtores nos setores intensivos em capital e 

tecnologia, em sua maioria, empresas multinacionais, 

inviabilizando a obtenção de escalas competitivas e pela 

elevada proteção ao mercado interno, que criou forte 

viés contra as exportações, bloqueando ganhos de escala 

e eficiência, uma vez que permitiu quer os preços 

domésticos fossem muitos superiores aos do mercado 

internacional. Como conseqüência, as empresas, restritas 

ao mercado interno fragmentado, não conseguiram 

adquirir um tamanho quer lhes permitissem reduzir as 

desvantagens de escala frente a seus competidores 

internacionais. O CINCO foi criado quando Minas Gerais 

iniciava processo intenso de industrialização, na época 

em que o modelo industrial vigente era o das empresas 

verticalizadas, estocadas, produzindo com baixo nível de 

automação e uso intenso de mão-de-obra, com a 

exigência de grandes áreas de terreno e instalações físicas 

avantajadas, além de boa reserva para futuras expansões. 

Aspectos de poluição e ambientais ainda não eram ou 

eram pouco discutidos pela sociedade e o novo centro 

pioneiramente já incluía estes aspectos em sua instalação 

e formação. Atualmente, com a horitonzalização dos 

processos produtivos, divisão da produção entre vários 

parceiros, uso intensivo de automação, máquinas e 

equipamentos de menor porte e sofisticado, além de 

drástica diminuição de mão-de-obra empregada, além da 

conscientização geral com relação aos aspectos 

ambientais fazem com que novas exigências por áreas 

individuais e instalações sejam fator determinante na 

instalação ou adequação das atividades no CINCO. O 

projeto original de criação da barreira verde não foi 

cumprido como originariamente projetado e com a 

constatação da forte expansão urbana na circunvizinhan-

ça do Centro Industrial, construísse residências separadas 

das áreas industriais apenas para uma rua e o apreciável 

crescimento demográfico neste entorno, com o 

aparecimento e geração de inúmeras novas necessidades 

a serem atendidas dos habitantes ali estabelecidos.Devido 

a essa realidade, dotar a comunidade deste local de 

equipamentos urbanos e instalações que contribuam para 

a convivência harmoniosa do Distrito Industrial, 

residências e atividades urbanas é prioritário e urgente. A 

adequação destas necessidades proporcionará aos 

moradores e empresários da região maior harmonia de 

relação e convivência. 2) – CADEIA PRODUTIVA. É o 

conjunto de atividades que se articulam progressivamen-

te, desde o início da elaboração de um produto até a sua 

finalização, que se materializa no consumo. Isso inclui um 

processo em que parte das matérias-primas passa pelo 

uso de máquinas e equipamentos, pela incorporação de 

produtos intermediários até o produto final, que é 

distribuído por uma vasta rede de comercialização. São 

esses elos que formam, de maneira geral, uma cadeia 

produtiva. 2.1 – Características da cadeia produtiva local. 

Compreende-se a cadeia produtiva local a partir dos 

seguintes aspectos: 2.1.1 – a existência, no local e na 

região, de atividades produtivas complementares ou com 

características comuns; 2.1.2 – existência de uma 

infra-estrutura tecnológica significativa (instituições de 

ensino superior, centros de capacitação profissional, de 

pesquisa tecnológica, etc.); 2.1.3 – existência de 

relacionamento dos agentes produtivos entre si e com as 

instituições locais, consolidando a geração de sinergias e 

de externalidades positivas. Essas características conferem 

às cadeias produtivas altos níveis de coesão entre os 

agentes, na medida em que incluem uma gama de atores, 

tais como fornecedores de insumos específicos, 

componentes, máquinas e serviços, criando uma 

infra-estrutura produtiva especializada. Estende-se ainda 

sua atuação aos canais de distribuição e consumidores, 

envolvendo tanto os fabricantes de produtos complemen-

tares quanto as empresas de setores industriais correlatos, 

pois ambos possuem características semelhantes, assim 

como tecnologias ou insumos comuns. 2.2 – Atividades 

Complementares – Cadeia Produtiva do Cinco. Na cadeia 

produtiva do CINCO, incluem-se ainda algumas atividades 

que, originalmente desempenhadas pelas indústrias insta-

ladas no local, passaram a ser executadas por empresas 

terceirizadas, tendo em vista a necessidade de redução 

dos custos para a manutenção da competitividade e, 

consequentemente, a sua permanência no mercado 

(logística, manutenção, segurança etc.) 3) – ALTERAÇÃO 

NA LEGISLAÇÃO DE OCUPAÇÃO DO SOLO DO CINCO. Da 

concepção de 1968 até hoje são transcorridos quase 40 

anos e urge reconhecer as alterações radicais sofridas, 

não apenas pelas indústrias e suas formas de operação, 

mas também de toda a sociedade. A área que, de origem, 

destinava-se à ocupação da indústria em sua definição 

primitiva, deve ser agora reconhecida como própria ao 

acolhimento das atividades complementares que 

englobam a cadeia produtiva do CINCO. Mais ainda, é 

forçoso reconhecer que a ocupação urbana já ocorrida no 

entorno do CINCO criou novas necessidades das 

comunidades ali estabelecidas, que devem se plenamente 

atendidas até mesmo como obrigação de governo. Outro 

ponto importante que deve ser considerado é a utilização 

da Avenida João César de Oliveira no trecho que a 

mesma corta o CINCO, pois pela sua importância como via 

de ligação entre a sede do município e a Cidade 

Industrial, passando pelo populoso bairro Eldorado, deve 

ter sua ocupação adequada não só ao fluxo de trafego, 

mas oferecendo a comunidade que por ela transita novos 

elementos urbanos, como supermercados, lojas, centros 

comerciais e de conveniência, escolas e centro de 

treinamento hoje diretamente ligados a indústria e suas 

atividades. Assim sendo, a seguir formulamos sugestão de 

revisão das normas de ocupação dos terrenos do CINCO e 

sua circunvizinhança. PARECER: sugerimos que as 

providencias seguintes sejam consideradas pelos órgãos 

municipais envolvidos sobre instalações no Centro 

Industrial de Contagem: a) Re-criação de barreira, agora 

com construções especiais, nas ruas limítrofes do entorno 

do CIINCO. O que antes era o muro final de instalações 

industriais no CINCO, passa a ser local de acesso a 

atividades, serviços e instalações de interesse da 

comunidade limítrofe ao parque industrial. Sua ocupação 

se dará apenas pelas limitações de fundo de imóveis que 

tenham seus acessos pelas ruas perpendiculares que 

deságüem nas ruas limítrofes em sua extensão. b) 

Re-adequação e destinação dos terrenos situados na 

Avenida João César de Oliveira, no trecho de transposição 

do CINCO, e das Ruas Rio Comprido, Rua José Diniz E. 

Silva e Rua Emilia Silva Freitas, para as indústrias ou 

atividades complementares da cadeia produtiva do 

CINCO ou equipamentos de atendimento à população do 

município. C) O acesso de público e veículos a estas áreas 

limítrofes somente se darão pelas vias acima citadas, 

sendo vetado acesso pelas ruas internas do CINCO, exceto 

a caminhões e veículos de carga. “Sendo este o nosso 

parecer.” A Prefeita Sra. Marília Campos, Presidente do 

Conselho, expôs que a discussão de hoje se pauta pela 

fronteiras dos DI´s, nos seguintes termos: “na busca de 

uma flexibilização, não por conveniência e sim uma 

política de flexibilização para as fronteiras, para a 

instalação de empreendimentos não necessariamente 

industriais.Prosseguiu dizendo que não cabe ao CINCO 

analisar os impactos da implantação dessas empresas nas 

áreas de fronteiras e sim da SMDU. Acrescentou que é 

encargo das empresas arcar com os gastos do impacto 

que gerará a sua instalação no local de implantação.O Sr. 

Adson fez uma observação sobre o tempo que os órgãos 

públicos levam para ceder os licenciamentos necessários 

para implantação das empresas. A Prefeita esclareceu que 

a demora decorre da atividade a ser exercida, posto que 

envolve muitas vezes vários órgãos como a SMDE, 

TRANSCON, SMDU e o CINCO.Posto em deliberação o 

parecer do IEL foi aprovado por todos, e sugerido pela 

Prefeita que esse documento fosse levado à Câmara de 

Vereadores para ratificação.Nesse momento, a Vereadora 

Maria Lúcia Guedes se prontificou a apresentar a matéria 

para aprovação e ratificação, na próxima sessão 

legislativa e destacou que o corredor ocioso da Av. João 

César precisa ser revitalizado e ocupado.Pelo Secretário 

Sr. Carlos Vanderlei foi proposto que as empresas façam o 

relatório obrigatório por lei. Destacou que no decorrer da 

implantação, as empresas modificam o ramo de 

atividade, originariamente industrial, sem fazer novo 

relatório de impacto, o que prejudica em excesso a 

municipalidade, fato que tem ocorrido em várias regiões 

do município e principalmente no Distrito Industrial da 

Cidade Industrial.Destacou que é necessária a exigência 

da cobrança desse relatório, como forma de impor às 

empresas a fazer novo relatório ao modificar sua 

finalidade. A Prefeita disse que o poder público não pode 

ser responsabilizado pelos impactos que os empreendi-

mentos causam. Assim, deliberou pela aprovação por 

unanimidade do parecer apresentado, com o devido 

encaminhamento à Câmara Municipal. Então, passou-se a 

discussão da pauta entregue a todos os membros, em 

tempo hábil, para autorização e/ou indeferimento dos 

Srs. Conselheiros, referentes a áreas de jurisdição desta 

Autarquia. 1 - Deliberação do CODIR n° 811/2007 – Dis-

cussão e aprovação do requerimento de anuência ao 

contrato de Cessão de Uso da área medindo 10.000,00 m² 

(dez mil metros quadrados), localizada na Rua Haeckel 

Bem Hur Salvador, s/n° - CINCO – Contagem – Minas 

Gerais, de propriedade desta autarquia, pelo período de 

24(vinte e quatro) meses, oferecendo a cessionária, em 

contra-partida 24 (vinte e quatro) toneladas por mês, 

durante a vigência do contrato, de hidróxido de cálcio, 

ou também, designado como cal de carbureto, 

proveniente da geração do gás acetileno, produzido pela 

White Martins Gases Industriais S. A, sendo seu uso 

destinado à estabilização química de base para 

pavimentação asfáltica, para ser retirado dentro da 

conveniência desta Autarquia, feito com a empresa 

DYNABASE COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA., 

CNPJ n° 61.468.799/0001-30, estabelecida à Avenida 

Manoel Bento da Cruz, n° 142, Bairro Centro – CEP 

16.300-000, Penápolis/SP. Sendo esta anuência aprovada 

por unanimidade. 2 - Deliberação do CODIR n° 812/2007 

– Discussão e aprovação do requerimento desta 

Autarquia de autorização para doar ao MUNICÍPIO DE 

CONTAGEM com a interveniência da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, 576 

(quinhentos e setenta e seis) toneladas de resíduos, 

composto por hidróxido de cálcio, também designado 

como cal de carbureto, proveniente da geração do gás 

acetileno, produzido pela White Martins Gases 

Industriais, S. A, atribuindo a Secretaria o uso do material 

que será recebido em pagamento da Cessão de Uso de 

área a empresa DYNABASE COMÉRCIO DE PRODUTOS 

QUÍMICOS LTDA, destinado à estabilização química de 

base para pavimentação asfáltica, e que será empregado 

nas obras municipais de construção e reparação de vias 

públicas pela SMDU. Sendo esta anuência aprovada por 

unanimidade. 3 - Deliberação do CODIR n° 813/2007 - Dis-

cussão e aprovação do requerimento de anuência ao 

Contrato de Comodato feito pela empresa ELIZABETH 

ALVES AZEVEDO GUIMARÃES – ME, CNPJ n° 

00.444.524/0001-71, com sede na Av. Simão Antônio, n° 

1.200, C, Bairro Cincão, Contagem (MG), CEP 32.371-640, 

para utilização de cozinha industrial, localizada nas 

dependências da empresa CONDOR EQUIPAMENTOS 

INDUSTRIAIS LTDA., CNPJ/MF n° 25.478.975/0001-50, com 

sede na Rua Simão Antônio, n° 1.200, com sede na Rua 

Simão Antonio, nº 1.200, proprietária do imóvel 

composto pelo lote 06, da quadra 01, com área de 

2.016,00 m2, localizado no CINCO-Perobas (CINCÃO). 

Sendo esta anuência aprovada por unanimidade. - 4 - De-

liberação do CODIR n° 814/2007- Discussão e aprovação 

da Portaria 371/2007. Após a leitura da mesma, foi 

aprovada por unanimidade. 5 - Deliberação do CODIR n° 

815/2007 - Discussão e aprovação do requerimento de 

autorização desta Autarquia para contratar a COPASA – 
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MG para prestar os serviços de complementação de rede 

de abastecimento de água, numa extensão aproximada 

de 250m², no trecho que abrange as áreas localizadas ao 

longo da Av. José Faria da Rocha (Av. das Américas), com 

o objetivo de oferecer infra-estrutura necessária aos 

imóveis que estão sob a jurisdição do CINCO, e 

considerando que estão sendo implantadas empresas, 

através de doação com encargos nos termos da Lei n° 

3.630/02, no Distrito Industrial Hélio Pentagna Guimarães 

(Ressaca). Sendo esta anuência aprovada por unanimida-

de. Sendo esta anuência aprovada por unanimidade. 6 

- Deliberação do CODIR n° 816/2007 - Discussão e 

aprovação do requerimento de anuência a transferência 

de titularidade feito pela empresa EMIFOR INDÚSTRIA DE 

ALIMENTOS S/A, CNPJ n° 05.377.412/0001-69, com sede 

na Rua Emília Silva Freitas, n° 550, Contagem (MG), 

referente ao imóvel constituído pelo lote n° 01-A, da 

quadra 21, com área de 6.348,54 m², situado na Rua 

Emília Silva Freitas, n° 550, em Contagem (MG), Distrito 

Industrial CINCO de propriedade da empresa BELINHA 

ENXOVAIS LTDA, CNPJ n° 07.262.565/0001-96, com 

endereço na Rua dos Inconfidentes, n° 850, bairro Savassi, 

em Belo Horizonte(MG), com o objetivo de implantar 

empresa destinada à produção, envasamento, 

comercialização e distribuição de produtos alimentícios. 

Sendo esta anuência aprovada por unanimidade, com 

aplicação da resolução do CODIR 458/92. 7-Deliberação 

do CODIR N° 817/2007 – Discussão e aprovação do 

requerimento de anuência à cessão de direitos e outras 

avenças feito pela empresa TECSERHOM EQUIPAMENTOS 

INDUSTRIAIS LTDA., CNPJ 19.696.277/0001-29, 

estabelecida na BR 381, Km 9.8, bairro Jardim Teresópolis, 

cidade de Betim – MG, CEP 32560-460, referente ao 

imóvel constituído pelo lote 05 da quadra 02, com área 

total de aproximadamente 1.970m², localizada no Distrito 

Industrial Cinco III (Cinquinho), pertencente à empresa 

MARÍLIA INDUSTRIA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA., 

CNPJ n° 04.753.437/0001-57, com sede na Rua Roldão 

Miranda, n° 350, Cinco III (CINQUINHO), com a finalidade 

de implantar indústria de fabricação e manutenção de 

equipamentos para siderurgia, cimenteiras, mineradoras 

e ferrovias. A empresa vendedora requereu a isenção do 

pagamento de anuência pela não edificação, fundamen-

tando que a área foi adquirida para expansão, e que por 

motivos financeiros, e não especulativos, não conseguiu 

aumentar sua empresa. Após discussão ficou aprovado 

que a Autarquia tem que seguir as normas, e que o 

motivo fundamentado não justifica o deferimento. Após 

a votação, esta anuência foi aprovada por unanimidade, 

com a aplicação do CODIR 458/92 e 484/93. 8 - Delibera-

ção do CODIR n° 818/2007 – Discussão e aprovação do 

requerimento de anuência à transferência de titularidade 

feito pela empresa MARIOTTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE VIDROS LTDA., CNPJ n° 04.545.217/0001-38, estabeleci-

da na Rua Sílvio Neves Martins, n° 98 bairro Jardim Vera 

Cruz, CEP 32260-320, referente ao imóvel constituído pela 

Área A-1, medindo 11.214,60m², situada na Av. Ápio 

Cardoso, n° 1.038, no Distrito Industrial Perobas (Cincão) 

de propriedade da empresa MOD LINE SOLUÇÕES 

CORPORATIVAS LTDA., CNPJ 25.438.466/0001-02, para 

implantação de empresa do segmento industrial, que tem 

como objetivos sociais indústria e comércio varejista e 

atacadista de vidros temperados, vidros sem têmpera, kits 

de alumínio e ferragens para artigos de vidros e materiais 

correlatos e têmpera de vidros para terceiros. Sendo esta 

anuência aprovada por unanimidade, com a aplicação do 

CODIR 458/92. 9 - Deliberação do CODIR nº 819/07 – Dis-

cussão e aprovação do requerimento de anuência á 

transferência indireta do controle acionário da empresa 

FL BRASIL S.A, CNPJ 03.613.421/0001-86, estabelecida na 

Rua Santiago Ballesteros, n° 379, bairro CINCO, Contagem 

– MG, CEP 32.010-050, proprietária do lote 06-A da 

quadra 15, localizado no Distrito Industrial CINCO, 

relativo á venda das ações da empresa Sole Itália S.p.a. 

que detem a totalidade do Grupo Fl Selênia, do qual faz 

parte a empresa requerente, sem pagamento de taxa 

referente à operação a ser realizada em 30/11/2007. 

Proposta aprovada por unanimidade. 10 - Deliberação do 

CODIR nº 820/2007 – Esta Autarquia dá ciência aos 

Conselheiros dos processos administrativos que foram 

encaminhados para a Câmara Municipal referente as 

empresas candidatas em adquirir áreas no Distrito 

Industrial Dr. Hélio Pentagna Guimarães, através de 

doação com encargos, nos termos da Lei n° 3.630/02, 

Decreto n° 11.125/03 e Decreto n° 106/05, conforme 

aprovação anterior deste Conselho, a saber: Príncipe 

Verde Calçados (lotes 08 e 09, da quadra 01, com área de 

7.088, 86 m²);Flecha Industrial Ltda (lote 13, da quadra 

01, com área de 9.46174m²);Indústria e Comércio de 

Máquina Objetiva Ltda. (Lote 03 da quadra 01, com área 

de 3.9926,07), e Hidraumam Indústria e Comércio Ltda 

(lote 19 da quadra 01, com área de 9.461,74 m2).Foi, 

então sugerido pela Prefeita e Presidente do Conselho, 

Sra. Marília Campos, que a Câmara de Vereadores desse 

mais celeridade na deliberação dos projetos enviados 

pelo executivo, sem abrir mão da qualidade do processo 

legislativo. 11- Deliberação do CODIR nº 821/2007 – Dis-

cussão e aprovação da proposta desta Autarquia em 

alterar o seu Regulamento para modificar a periodicidade 

das reuniões deste Conselho, passando-as para mensais, 

em razão do Plano de Implantação de Processo, relativo a 

transferência de imóveis na área de jurisdição do CINCO, 

proposto pelo Instituto de Desenvolvimento Gerencial – 

INDG, empresa contratada pela Prefeitura Municipal, esta 

Autarquia, bem como a instituição do prazo de 10 (dez) 

dias para que as empresas complementem ou 

regularizem os requerimentos feitos a esta Autarquia, 

sendo que este prazo será contado a partir da 

comunicação por escrito do CINCO, sob pena de 

arquivamento do processo, podendo, ainda, ser 

prorrogado por igual período, mediante solicitação 

escrita do interessado. O Presidente do CINCO, fez uma 

exposição sobre o assunto e disse que não seria adequado 

a reunião acontecer mensalmente, uma vez que na 

prática poderia prejudicar os debates. Ato seguinte a 

Prefeita, e presidente do conselho expôs que a 

periodicidade trimestral deveria ser mantida, porém, 

havendo necessidade, poderia ser convocada uma 

reunião extraordinária, para atender a necessidade dos 

empresários, em obter uma resposta mais rápida, a 

respeito de seus requerimentos, desde que respeitados os 

prazos de convocação e colocou também em votação que 

cabe ao Presidente do CINCO, em assuntos de menor 

relevância, utilizar do “ad referendum”. O Conselho DELI-

BEROU mantendo a periodicidade trimestral e aprovando 

o prazo estabelecido para regularização e complementa-

ção de requerimento, e nos princípios colocados pela 

Presidente do Conselho. 12 - Deliberação do CODIR nº 

822/2007 - Discussão e aprovação do requerimento de 

anuência a transferência de titularidade feito pela 

empresa PENTÁGONO INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA., 

CNPJ 22.169361/0001-07, com endereço na Rua Alexandre 

Herculano, n° 90, Vila São Paulo, Contagem(MG), 

referente ao imóvel constituído pelos lotes n°s 3 e 4 da 

quadra 02, do Distrito Industrial Cinco III (Cinquinho), 

com área de 1.880,80 m² e 1.946,28 m² respectivamente, 

de propriedade da empresa BETIM QUÍMICA LTDA., CNPJ 

n° 38.701.645/0001-24, para fabricação e usinagem de 

peças e conjuntos industriais, com requerimento desta de 

isenção do pagamento do percentual pela não edificação. 

O assunto foi debatido pelo fato de se tratar de 

correspondência do Presidente à época sem deliberação 

deste Conselho, sendo que os Conselheiros em suas 

colocações demonstraram a nulidade do ato em sua 

origem. Sendo esta anuência aprovada por unanimidade, 

com a aplicação do CODIR 458/92 e 484/93. 13 - Delibera-

ção do CODIR nº 823/2007 - Discussão e aprovação do 

requerimento de anuência ao contrato de comodato, 

feito pela empresa NUTRIÇÃO REFEIÇÕES INDUSTRIAIS 

LTDA., CNPJ n° 22.498,034/0008-67, com endereço na Rua 

Heródoto, n° 84 bairro Salvador, em Belo Horizonte(MG), 

CEP 30881-140, para uso de aproximadamente 150,00 m², 

localizada na Rua José Pedro de Araújo, n° 960, no 

Distrito Industrial Cinco, no imóvel de propriedade da 

empresa NANSEN S.A. INSTRUMENTOS DE PRECISÃO, 

CNPJ 17.155.276/0001-41, com a finalidade de preparar e 

fornecer refeições, lanches e outros serviços relacionados 

à alimentação aos empregados e diretores da Nansen. 

Sendo esta anuência aprovada por unanimidade. 14 - De-

liberação do CODIR nº 824/2007 - Discussão e aprovação 

da locação à empresa FERROLENE S.A. INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE METAIS, CNPJ n° 61.881.017/0001-90, com 

endereço na Rua Cadinri, 776/786/826/882, pq. da Mooca, 

CEP 03109-040, São Paulo/SP, referente área localizada na 

Rua Américo Santiago Piacenza, n° 750 Contagem (MG), 

Distrito Industrial CINCO, composto por um galpão e um 

escritório, equipados com duas pontes rolantes, sendo 

uma de 10 e outra de 20 toneladas, de propriedade da 

empresa DIMAP S.A. PRODUTOS SIDERÚRGICOS, CNPJ n° 

17.233.974/0001-18. Após o debate, chegou-se a 

conclusão que se deve anuir ao contrato, mesmo sem as 

cláusulas resolutivas, uma vez que a escritura do imóvel a 

ser locado sofreu a supressão dessas cláusulas. 

Acrescentou que a anuência também é devida porque a 

finalidade da empresa interessada é tipicamente 

industrial.Sendo esta anuência aprovada por unanimida-

de, com a ressalva de que as cláusulas resolutivas serão 

acordadas com esta Autarquia. 15 - Deliberação do CODIR 

nº 825/2007 - Discussão e aprovação conforme 

determinado pelo CODIR 771/2007, acerca das 

providências a serem tomadas com relação ao débito 

remanescente referente a encargos sobre a doação 

recebida dos imóveis constituídos pelos lotes 04, 05, 06, 

07, 08, 09 e 10 da quadra 06, matrículas Ri 93.168 a 

93.173, localizado no Distrito Industrial Hélio Pentagna 

Guimarães (Ressaca), recebidos pela empresa MOD LINE 

SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA., CNPJ n° 

25.438.466/0001-02, com endereço na João Penedo Alves, 

n° 180 Contagem (MG). Logo de início, houve a 

manifestação dos Conselheiros representantes das 

entidades de classe para que não fosse iniciado o 

processo de retomada. O Sr. Umberto explanou que a 

ACIC, após receber a pauta desta reunião, procurou o 

representante legal da MOD LINE e ofereceu ajuda no 

sentido de buscar meios de reerguer a empresa, através 

de parcerias, ou a própria venda do empreendimento, e 

disse que esta foi bem recebida e aceita pelo empresário. 

Finalizou, ponderando que a questão necessita de tempo 

para se possa buscar uma solução. Após o Sr. Adson fez 

uso da palavra, e argumentou ser importante dar um 

prazo, pois a questão financeira é de grande monta, e 

disse que a CIEMG está aberta para somar esforços nessa 

empreitada, ressalvando que o empresário deve, 

primeiro, solicitar a ajuda dessa entidade.Ato seguinte, a 

Prefeita e presidente do conselho Sra. Marília Campos, 

ressaltou a importância da participação dessas entidades 

na recuperação da empresa, e sugeriu que fosse 

estendido o prazo para que a empresa MOD LINE 

juntamente com as entidades de classe procurem os 

meios para resolver a pendência com esta Autarquia e 

que o assunto voltasse à deliberação do CODIR na 

segunda reunião de 2008.Sendo aprovado por 

unanimidade o sobrestamento de medida jurídico-admi-

nistrativo, e determinando o retorno à discussão e 

deliberação na 2ª reunião do CODIR de 2008. 16 - Delibe-

ração do CODIR nº 826/2007 - Discussão e aprovação de 

autorização para esta Autarquia para realizar cessão uso 

para o Município de Contagem de área ainda a ser 

definida, localizada no andar térreo do prédio sede do 

CINCO, para implantação da entrada única de protocolos 

de processos de pedido das empresas do município, em 

razão da proposta apresentada pelo Instituto de 

Desenvolvimento Gerencial – INDG, empresa contratada 

pela Prefeitura com o objetivo de desenvolver planos e 

ações visando otimizar os serviços prestados pela 

administração municipal. Sendo esta anuência aprovada 

por unanimidade. 17 - Deliberação do CODIR nº 827/2007 

- Discussão e aprovação de autorização para esta 

Autarquia realizar cessão de uso de uma sala, para o 

Município, através da Secretaria de Desenvolvimento 

Urbano – SMDU, alocar a Coordenadoria de Parques e 

Jardins. Sendo esta anuência aprovada por unanimidade. 

18 - Deliberação do CODIR nº 828/2007 - Discussão e 

aprovação de anuência ao contrato de arrendamento 

feito pela empresa ARTEFATOS DE CIMENTO CINCO 

LTDA, CNPJ nº 20.354.9836-87, com endereço na Rua 

Necésio Tavares, nº 450, bairro Cinco, CEP 32.341-570, 

Contagem (MG), referente ao imóvel constituído de um 

galpão industrial, maquinário e equipamentos nele 

instalados, situados nos lotes 01 e 02, quadra 03, 

localizado na Rua Necésio Tavares, nº 450, Distrito 

Industrial Cinco de propriedade da empresa do mesmo 

grupo econômico ARTEC - ARTEFATOS DE CIMENTO 

LTDA, CNPJ nº 01.395.422/0001-76, com endereço na Rua 

José Perminio da Silva, nº 200, D I – Cinco, com a 

finalidade de industrialização de pré-moldados de 

concreto.Sendo aprovado por unanimidade. 19 - Delibe-

ração do CODIR nº 829/2007 - Discussão e aprovação de 

autorização para esta Autarquia firmar convênio com o 

IEL – Instituto Euvaldo Lodi, com o objetivo de propor 

ações para a revitalização e projeto de fundos para o 

desenvolvimento do Distrito Industrial Coronel Juventino 

Dias (Cidade Industrial), no intuito de contribuir para o 

estabelecimento de um ambiente propício à geração de 

novos negócios, emprego, renda e para atração de novos 

investimentos para a região. A Prefeita disse que 

futuramente será necessária a realização de um convênio, 

também com o IEL ou com outro instituto especializado, 

para realização de estudo para criação do pólo 

tecnológico.Sendo aprovado por unanimidade o 

convênio com o IEL para revitalização do Distrito 

Industrial Coronel Juventino Dias. 20 - Deliberação do 

CODIR nº 830/2007 - Discussão e aprovação de 

autorização para a empresa BETIM QUÍMICA LTDA., CNPJ 

n° 38.701.465/0001-24, com endereço na Av. Ápio 

Cardoso, n° 1.305, Contagem (MG), oferecer em garantia 

de financiamento perante o Banco de Desenvolvimento 

de Minas Gerais – BDMG o imóvel de sua propriedade 

constituído pelas áreas A4 e A5, com medida total de 

2.060,801 m², localizada no Distrito Industrial Perobas 

(Cincão), registrado sob o n° 98-365, para captação de 

recursos que serão destinados à recomposição do capital 

de giro, visando à expansão comercial nacional e no 

MERCOSUL. Sendo aprovado por unanimidade. 21 - Deli-

beração do CODIR nº 831/2007 - Discussão e aprovação do 

requerimento de anuência ao acréscimo de atividade 

feito pela empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS SBH 

LTDA., CNPJ n° 06.135.538/0001-90, com endereço na Av. 

Leontino Francisco Alves, n° 241 bairro Serra Verde, Belo 

Horizonte(MG), proprietária do imóvel constituído pelos 

lotes 04 e parte do 03, da quadra 25, localizada no 

Distrito Industrial CINCO, para implantar juntamente com 

a indústria de panificação de pães, bolos, biscoitos e 

similares, já autorizada pelo CODIR n° 742/2006, mais um 

mix de supermercados, que é a sua atividade principal.A 

Presidente do Conselho, Prefeita Marília Campos, fez a 

exposição com base no parecer do IEL relativo à ocupação 

do solo do CINCO, aprovado hoje por este Conselho, seria 

possível admitir a existência de um supermercado no local 

pretendido, contudo, ressaltou que o projeto originário 

deve ser adequado ao futuro empreendimento, para que 

seja absorvida pela empresa a responsabilidade pelo 

impacto urbano.Sendo aprovada pela unanimidade a 

anuência do CINCO, porém, devendo a empresa 

requerente alterar e adequar seu projeto na Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 

– SEDUMA. 22 - Deliberação do CODIR nº 832/2007 - Dis-

cussão e aprovação do requerimento de anuência ao 

contrato de locação feito pela empresa YANGZY BRASIL 

CORPORATION LTDA., CNPJ nº 01.219.321/0001-44, com 

endereço na Rua Gurupá, nº 33, bairro Humaitá, em Belo 

Horizonte (MG), referente ao imóvel constituído pelo lote 

09 da quadra 12, no Distrito Industrial Cinco, com área 

total de 4.722 m2, localizado na Via Sócrates Mariani 

Bittencourt, nº 1050, conforme matrícula RI 3.341, 

composto por um galpão de propriedade da empresa a 

VIA MINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIA, Rua 

Sócrates Mariani Bittencourt, nº 1050, CNPJ sob nº 

05.128.836/0001-90, com a finalidade de implantar centro 

de logística de apoio a indústria com embalagens de 

artigos para presentes, vestuários, brinquedos, 

ferramentas para obras civil e mecânica de pequeno 

porte, máquinas para confecção de vestuário. Abertos os 

debates, o Sr. Lázaro ressalvou que o assunto não era 

novidade na pauta, fazendo um breve relato sobre os 

requerimentos feitos anteriormente pela YANGZY.

Prosseguiu alertando que não se deve desvirtuar a 

finalidade do CINCO, e que perante o MP, todos os atos e 

decisões tomadas são de responsabilidade dos gestores 

públicos e principalmente deste conselho, mas que pelo 

próprio empreendimento requerido, a linha é no sentido 

de estar adequando a necessidade do local. A Prefeita e 

Presidente deste Conselho fez uma exposição e disse que 

pelo modo da empresa querer se instalar dentro de um 

condomínio e, analisado por este Conselho por parecer 

do IEL, é que aprovamos tais empreendimentos. 

Prosseguiu dizendo que a área já foi flexibilizada, num 

espaço que é similar ao empreendimento cuja natureza já 

é discutível, mas não é uma outra empresa, agora já há 

um critério de flexibilização aprovado em cima dos 

pareceres do IEL/FIEMG. Acrescentou que acha que a 

implantação seja defensável, dentro de um condomínio 

industrial que atenda hoje ao objetivo social da empresa. 

Ressaltou que dentro de uma área de empresa industrial 

manifestaria contra, mas em razão do precedente do 

condomínio de galpões destinados à logística, estaria a 

favor.O Sr. Umberto manifestou favorável a implantação 

da empresa, em razão do local onde será instalado. Posto 

em votação, foi aprovado por unanimidade o 

requerimento.Mas, surgiu à necessidade de que fosse 
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esclarecido à forma de comercialização e embalagens dos 

produtos da empresa requerente, então, foi dada à 

palavra ao seu representante legal Sr. Délcio, que 

esclareceu ao Conselho que seus produtos são 

reembalados e comercializados para atacadistas, que o 

seu negócio funciona como um centro de logística, 

acrescentou que pretende passar a industrializar uma 

gama de produtos que já reembala e comercializa, em 

razão do alto custo de importação. A Prefeita Marília 

Campos e Presidente deste Conselho disse ao Sr. Délcio 

que a anuência à solicitação originou-se do local 

escolhido para implantação e a equidade dos 

seguimentos, ou seja, um condomínio de galpões 

concebido para cadeia de produção e logística, mas 

asseverou que dentro de uma área tradicionalmente 

ocupada por indústria não haverá essa possibilidade, 

como não houve em outras oportunidades. Ressalvou que 

foi concedida a anuência, desde que não haja impactos 

urbanos, e que a empresa deverá providenciar o alvará 

nos órgãos competentes. 23 - Deliberação do CODIR nº 

833/2007 - Discussão e aprovação do requerimento de 

anuência à transferência de titularidade feito pela 

empresa RESULT PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ nº 

07.287.046/0001-83, com endereço na Rua Yvon 

Magalhães Pinto, nº 711, salas 107/08, bairro São Bento, 

em Belo Horizonte (MG), CEP 30.350-560, relativo ao 

imóvel composto pelos lotes 12 e 13 e parte dos lotes 11 

e 14, da quadra 01, Distrito Industrial Cinco, localizado na 

Rua José Pedro de Araújo, de propriedade da empresa 

ACROSS MOVIMENTAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA, CNPJ nº 

71.049.852/0001-11, com endereço na Rua Américo 

Santiago Piacenza, nº 516, D I – Cinco, Contagem (MG), 

com a finalidade de construir um condomínio composto 

por 07 galpões geminados, com área de 1.270,00 m2 cada 

um, e dois prédios de apoio com área de 625,00 m2, 

sendo a área total de construção de 9.517,50 m2, com o 

objetivo é possibilitar que pequenas empresas tenham 

acesso ao DI - Cinco. Foi exposto pelo Presidente do 

CINCO, que as áreas pretendidas foram adquiridas da 

empresa ACROSS MOVIMENTAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA 

pelas empresas KMIL – KONE MECÂNICA INDUSTRIAL 

LTDA, CNPJ nº 16.978.512/0001-67, com endereço na Rua 

Transbrasil, nº 95, bairro Jardim Piemonte, Betim (MG), 

referente ao lote 12 e parte do lote 11, conforme 

aprovação do CODIR nº 762/2006, e a empresa ICG 

GARUJO LTDA, CNPJ nº 00.353.808/0001-52, com 

endereço na Rua Continental, 125, DI – Cincão, referente 

ao lote 13 e parte do lote 14, conforme aprovação do 

CODIR n º 763/2006, em 12/12/2006, e, no entanto, essas 

empresas não efetivaram a transferência de propriedade. 

Também, foi ponderado que no caso de haver a 

transferência da área, esta deverá ser gravada com a 

finalidade exclusivamente industrial.Foi apresentado 

projeto do empreendimento aos Conselheiros, que 

deliberaram para que na escritura ficasse determinada a 

forma de ocupação do imóvel, que deverá ser 

exclusivamente industrial. Sendo aprovado por 

unanimidade, com a determinação de constar na 

escritura à descrição explícita de que o empreendimento 

a ser realizado no imóvel deverá ter destinação 

exclusivamente industrial. Finalizada as deliberações 

constantes da pauta, passou-se a discussão e deliberação 

quanto aos assuntos extrapautas. Primeiro, A Prefeita 

Marília Campos determinou que o Presidente do CINCO 

que se reunisse com as empresas e pessoas interessadas 

na questão administrativa, envolvendo uso de área 

institucional, localizada na Rua 6, Distrito Industrial 

Juventino Dias (Cidade Industrial), em frente a empresa 

BELGO MINEIRA.Após, foi levado à apreciação e 

deliberação o requerimento do presidente do bloco 

carnavalesco denominado “Banda Mole”, que pleiteia 

autorização para realização do tradicional evento de 

desfile da Banda Mole, em rua do Distrito Industrial 

Cinco, localizada na região da Pontifícia Universidade 

Católica.Primeiramente, foi lida pelo Presidente do 

CINCO, as duas correspondências encaminhadas pela 

CIEMG/FIEMG, manifestando seu repudio aos eventos 

dessa natureza que já foram realizados no CINCO, com 

pedido para a não realização de eventos nas ruas do 

CINCO, uma vez que os mesmos geram grandes 

transtornos para os trabalhadores nas indústrias e 

colaboradores que trabalham em turnos alternativos, 

bem como pelos danos e prejuízos ocasionados, e a 

exposição das empresas a falta de segurança.A Vereadora 

Sra. Maria Lúcia, explanou que a Banda Mole é um 

evento cultural que faz parte do calendário de Contagem 

há mais de vinte anos, e que os eventuais danos não 

podem ser atribuídos ao evento, pois toda festa popular 

pode contar com a participação de pessoas inescrupulo-

sas. Que o evento tem por essência promover diversão 

para o povo de Contagem, e que o local pretendido é 

ideal para esse tipo de manifestação popular, ao lado da 

PUC.A Prefeita e Presidente deste Conselho, disse que 

constantemente lhe chega pedidos para utilização das 

ruas do CINCO para eventos diversos (religiosos, culturais, 

estudantis etc), que no caso de anuir à autorização para a 

Banda Mole, também deverá ser autorizado para os 

outros eventos. O representante da ACIC disse que era 

favorável à realização do evento.O Sr. Adson disse que 

diante da manifestação do CIEMG/FIEMG, através de seu 

Presidente, somente poderia anuir com a sua autorização, 

e pediu para telefonar para o mesmo. Então foi suspensa 

a votação para que o contato fosse feito. Retornando, o 

Sr. Adson deu a notícia que o Presidente, Sr. Olavo 

Machado havia concordado com a realização do evento, 

e que seria enviado correspondência neste sentido.Foi 

então deliberado autorizando a realização do evento do 

desfile da “Banda Mole”, condicionada a apresentação 

pelo CIEMG/FIEMG de ofício manifestando favoravelmen-

te.Nada mais havendo a ser tratado, declarou encerrada 

a reunião e eu Suzana de Freitas Bejjani Resende, lavrei a 

presente ata que vai ser assinada por todos os 

Conselheiros presentes, aos 30 (trinta) dias do mês de 

novembro de 2007, Contagem. 

LÁZARO PONTES RODRIGUES                   CARLOS VAN-

DERLEY SOARES

Diretor Presidente do CINCO                     Secretária Muni. 

de Des. Urb.

Membro do CODIR                             Membro do CODIR

ADSON MARINHO                              MARIA LUCIA 

GUEDES VIEIRA  

Representante do CIEMG                        Rep.da Câmara 

Mun. Contagem

Membro do CODIR        Membro do CODIR

ADALBERTO LUIZ V. CARDOSO                  UMBERTO 

NOGUEIRA

Representante da CEMIG                       Representante 

da ACIC

p/Membro do CODIR                            Membro do CODIR

MARILIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita do Município de Contagem

Presidente do CODIR

CONTRATO PARTICULAR

 DE CESSÃO DE DIREITOS E DEVERES E OUTRAS AVENÇAS

Contrato de Cessão de Direitos e Deveres e Outras 

Avenças, que entre si fazem, de um lado, como CEDENTE, 

a empresa Metalúrgica Marília Ltda, com estabelecimen-

to à Rua ____________, nº._______, bairro____________, 

cidade de _________/MG, CEP:________________, inscrita 

no CNPJ sob o nº. ___________ ,e, de outro lado, como 

CESSIONÁRIA, a empresa _________________________ 

com estabelecimento à Rua ____________, nº._______, 

bairro____________, cidade de _________/MG, 

CEP:________________, inscrita no CNPJ sob o nº. 

___________ tendo como INTERVENIENTE ANUENTE o 

CENTRO INDUSTRIAL DE CONTAGEM – CINCO, autarquia 

municipal, inscrita no CNPJ sob o nº. 20.377.966/0001-50, 

com sede à Rua Haeckel Bem Hur Salvador, nº. 180, bairro 

CINCO, Contagem/MG, neste ato representado pelo seu 

Diretor Presidente Lázaro Pontes Rodrigues, brasileiro, 

casado, advogado, residente à Rua Aimorés, nº. 2.165, 

apto. 901, bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, portador 

do CPF nº. 156.754.326-04, e da carteira da Ordem dos 

Advogados do Brasil nº. 40.903.

Considerando que:

Por força do Contrato de Compra e Venda, a empresa 

Betim Química Ltda, adquiriu do Centro Industrial de 

Contagem – CINCO, os imóveis representados pelos 

lotes de terreno nºs. 03 (três), com área de 1.880,80 m2, 

04 (quatro) com área de 1.946,28 m2 e 05 (cinco), com 

área de 1.974,55 m2, situados na quadra nº 02 do Bairro 

CINCO III (Cinquinho), neste Município.

E, ainda, considerando que a empresa Metalúrgica Marí-

lia Ltda adquiriu da Betim Química Ltda o lote nº 05 da 

quadra 2, com área de 1.974,55 m2, situado no CINCO III, 

porém não houve transferência de titularidade.

Nesta data, e por este instrumento a CEDENTE transfere 

o imóvel acima descrito para a empresa .........................

.............., mediante as cláusulas e condições resolutivas 

adiante declinadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A CEDENTE, como possuidora 

e titular dos Direitos Aquisitivos do imóvel constituído 

pelo lote nº 05, da quadra 02, com área total de 1.974,55 

m2, localizado no DI- CINCO III, estando este livre e 

desembaraçado de quaisquer ônus, por esse instrumento, 

e na melhor forma de direito, nesse ato, cede e transmite 

a sua posse precária, domínio, direito e ação que exercia 

sobre o imóvel descrito à empresa CESSIONÁRIA.

CLÁUSULA SEGUNDA – A CEDENTE, via esse instrumento, 

cede à CESSIONÁRIA, os direitos, obrigações e deveres 

desse imóvel, pelo preço total de R$_________________ ( 

) , mediante pagamento à vista, no ato da assinatura da 

escritura.

CLÁUSULA TERCEIRA – A CESSIONÁRIA assume todos os 

ônus que, a partir dessa data, seja fiscal, tributário, finan-

ceiro ou documental, incidirem ou vierem a incidir sobre 

o respectivo imóvel, obrigando-se ainda a entregar, à IN-

TERVENIENTE ANUENTE, às suas expensas, os documentos 

ou cópias que o CINCO julgar necessário possuir para seu 

arquivo, ou instrução do processo referente á presente 

transação. Todos os ônus sejam fiscal, tributários, finan-

ceiros ou documentais, que incidirem sobre o imóvel até 

a data de assinatura do presente Termo de Cessão de 

Direitos permanecem de responsabilidade exclusiva do 

CEDENTE, que se responsabilizará por eles a qualquer 

tempo e hora em que forem cobrados. 

CLÁUSULA QUARTA – Por estar o imóvel, objeto deste 

contrato, localizado em área sob a jurisdição do CINCO 

- INTERVENIENTE ANUENTE, o CESSIONÁRIO recebe o 

imóvel comprometendo-se a cumprir as seguintes cláusu-

las resolutivas:

1ª) O imóvel objeto deste instrumento será utilizado pelo 

CESSIONÁRIO para fim exclusivamente industrial.

2ª) Qualquer modificação na destinação do imóvel, 

dependerá sempre de prévia autorização do INTERVE-

NIENTE ANUENTE, não bastando aprovação da Prefeitura 

de Contagem.

3ª) O imóvel será destinado à implantação da empresa 

_______________________, CNPJ_______________, no segui-

mento de _______________________________.

4ª) O cumprimento integral dos encargos previstos nas 

alíneas “a” e “b” do inciso I, art. 4º da Lei Municipal nº. 

3.630/02, conforme segue:

a) – exibir os projetos arquitetônicos e civil exigidos 

pelos órgãos próprios da Prefeitura Municipal de Conta-

gem para a devida aprovação e fornecimento do alvará 

de construção, nos prazos e formas legalmente exigidos;

b) – realizar as obras segundo o cronograma físico a 

ser apresentado, compatíveis com as etapas das obras e 

os respectivos cronogramas de desembolsos e custos;

c) – cumprir, no que couberem, as normas técnicas 

pertinentes às condições de higiene, segurança e meio 

ambiente;

d) – responsabilizar-se e assumir todos os danos 

causados a terceiros ou ao Município, em decorrência de 

sua ação ou omissão;

e) - não modificar, ampliar ou restringir o projeto sem 

prévia aprovação dos órgãos competentes do Município;

f) – fazer uso do terreno exclusivamente para os fins 

previstos no artigo 2º da mesma legislação;

g) – assumir a responsabilidade pelos ônus adminis-

trativos e tributários na forma da legislação específica;

h) – cumprir a obrigação de implantar e funcionar a 

empresa no prazo de 12(doze) meses contados da assina-

tura da escritura de cessão, com início das obras em até 

90(noventa) dias da referida assinatura;

i) – destinar 50%(cinqüenta por cento) das vagas 

do seu quadro de pessoal de trabalhadores residente no 

município de Contagem e para isso, se necessário, buscar 

parceria junto à Secretaria do Trabalho e Promoção Social 

do Município de Contagem para a seleção e cursos de 

qualificação profissional mediante recursos do programa 

FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador, nos termos do 

regulamento;

j) – manter, através de convenio com a municipalida-

de programas de interesse público e social.

3ª) O imóvel da presente cessão será retrocedido ao 

Patrimônio do Município de Contagem, Minas Gerais, 

independente de notificação judicial ou extrajudicial, 

conforme determinação das alíneas “a” e “c”, inciso II, do 

art. 4º da Lei Municipal nº. 3.630/02, nos seguintes casos:

a) se a outorgada CESSIONÁRIA encerrar definiti-

vamente as suas atividades, salvo ocorrência de caso 

fortuito ou ato de governo ou de terceiros ou outros 

motivos justificáveis que dificultem, impeçam, restrinjam 

ou inviabilizem as suas atividades sociais;

b) se a outorgada CESSIONÁRIA ceder a qualquer 

título o(s) imóvel(is) objeto(s) dessa doação com encargos, 

sem a anuência prévia e expressa da INTERVENIENTE 

ANUENTE, Centro Industrial de Contagem, através de 

seu conselho diretor – CODIR, e também não atender a 

resolução do CODIR de nº. 458/92 e 484/93, exceto na 

ocorrência das hipóteses ressalvadas no item anterior, 

pelo que ficará o Município em tais hipóteses obrigado a 

anuir expressamente à transferência;

c) se caracterizada a inadimplência da outorgada 

CESSIONÁRIA quanto ao cumprimento das obrigações já 

especificadas nos itens de “a” a “j” desse contrato parti-

cular de Cessão de Direitos e outras avenças, elencadas no 

artigo 4º, inciso I, alíneas “a” a “i” da Lei Municipal nº. 

3.630/2002 e /ou outras cláusulas obrigacionais constantes 

deste instrumento público.

4ª) Havendo necessidade da empresa CESSIONÁRIA ofere-

cer o(s) imóvel(is) em garantia do financiamento exclusivo 

para construção do conjunto industrial e/ou aquisição de 

máquinas e equipamentos inerentes ao seu objeto social 

junto à instituição financeira, serão observados os termos 

preconizados pelo artigo 12 do Decreto Municipal nº. 

11.125 de 23 de janeiro de 2003, bem como pelo artigo 

17, parágrafo 5º da lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho 

de 1993 e suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA QUINTA – Nesse ato o CEDENTE recolherá aos 

cofres públicos da INTERVENIENTE ANUENTE o percentual 

de 5% (cinco por cento) sobre o valor do laudo de ava-

liação do imóvel, lançado pela Fazenda Pública do Muni-

cípio de Contagem/MG, corrigido pela TJLP, nos termos 

da resolução do CODIR ........./07. Serão acrescentados, no 

recolhimento aos cofres da INTERVENIENTE ANUENTE, 

mais 5% (cinco por cento) pela não implantação do seu 

empreendimento, conforme cláusula resolutiva não 

cumprida.

CLÁUSULA SEXTA – A CESSÃO DE DIREITOS do presente 

instrumento sempre dependerá da anuência, por escrito, 

da INTERVENIENTE ANUENTE e o instrumento de Cessão 

de Direitos conterá sempre, e obrigatoriamente, as cláu-

sulas resolutivas, principalmente os termos da cláusula 

sexta, estando ainda, a respectiva cessão, subordinada ao 

recolhimento definido na resolução do CODIR 458/92 e 

484/93, como ato regulador do processo de implantação 

do empreendimento no município. Em qualquer hipótese 

fica reservado o direito de preferência da Autarquia.

CLÁUSULA SÉTIMA– Comprovada a inobservância das 

condições integrantes desse instrumento, reconhecida 

pela CESSIONÁRIA, a mesma pagará a INTERVENENTE 

ANUENTE, por perdas e danos, 0,1% (um décimo por 

cento) sobre o valor desse contrato, além dos custos e ho-

norários advocatícios, se necessária a intervenção judicial, 

para dirimir qualquer litígio oriundo da presente Cessão 

de Direitos e Deveres, inclusive na cobrança judicial, 

prevista nesse instrumento.

 CLÁUSULA OITAVA – Cumpridas as obrigações 

contratuais assumidas como implantação e funciona-

mento, o CINCO irá anuir imediatamente à respectiva 

escritura pública de transferência definitiva do imóvel 

à CESSIONÁRIA, sendo que as condições resolutivas não 

se restringem apenas à fase de implantação, valendo 

inclusive durante o funcionamento, haja vista o interesse 

da INTERVENIENTE ANUENTE na atividade empreendedo-

ra do segmento industrial. A mudança de segmento, se 

comprovada, à fiscalização posterior, constitui, portanto, 

condições de resolução do presente contrato, sem direito 

à indenização.

CLÁUSULA NONA - A CESSIONÁRIA obriga-se à estrita ob-

servância das posturas municipais e normas legais perti-

nentes ao combate à poluição em todos os seus aspectos. 

Por fim, a CESSIONÁRIA declara ter conhecimento e estar 

satisfeita com o imóvel no estado e condições em que se 

encontra, sabendo que as obrigações aqui assumidas são 

irrevogáveis, irretratáveis e não sujeita a arrependimento.

Para a propositura de qualquer ação real ou obrigacional, 

fica eleito o foro da comarca de Contagem, renunciando 

as partes a qualquer outro a que tiverem direito, se for 

especial ou de exceção. Sendo o presente instrumento 

assinado em três vias de igual teor, obrigam-se em todos 

os seus termos, não só os contratados, como também seus 

herdeiros e sucessores.

Contagem, _________ de outubro de 2007. 

Nome Empresa Cedente

Nome representante

Cargo

CEDENTE

Nome Empresa Cessionária

Confira o doc na internet www.contagem.mg.gov.br
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Nome representante

Cargo

CESSIONÁRIO

CENTRO INDUSTRIAL DE CONTAGEM – CINCO

Lázaro Pontes Rodrigues

Diretor Presidente

INTERVENIENTE ANUENTE

TESTEMUNHAS

1._________________________________    2._______________

_________________

 CPF                    CPF

Deliberação do CODIR n° 811/2007

O CODIR - CONSELHO DIRETOR DO CENTRO INDUSTRIAL 

DE CONTAGEM - CINCO, no uso das atribuições que lhe 

são conferidos pelo art. 7°, inciso V, da Lei Municipal n° 

2.969, de 11 de julho de 1997.

CONSIDERANDO, que a empresa DYNABASE CO-

MÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA., CNPJ n° 

61.468.799/0001-30, estabelecida à Avenida Manoel 

Bento da Cruz, n° 142, Bairro Centro – CEP 16.300-000, 

Penápolis/SP, requereu deste Conselho autorização de 

anuência ao contrato de Cessão de Uso da área medindo 

10.000,00 m² (dez mil metros quadrados), localizada na 

Rua Haeckel Bem Hur Salvador, s/n° - CINCO – Contagem 

– Minas Gerais, de propriedade desta autarquia, pelo 

período de 24(vinte e quatro) meses. 

CONSIDERANDO, que a empresa DYNABASE COMÉRCIO 

DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA, ofereceu a cessionária, 

em contra-partida, 24 (vinte e quatro) toneladas por 

mês, durante a vigência do contrato, de hidróxido de 

cálcio, designado como cal de carbureto, proveniente da 

geração do gás acetileno, produzido pela White Martins 

Gases Industriais S. A.

CONSIDERANDO, que seu uso destina-se à estabilização 

química de base para pavimentação asfáltica.

DELIBERA

Nos termos dos Considerandos.

I – Aprovar o Contrato de Cessão de Uso a empresa DY-

NABASE COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA, de 

área medindo 10.000,00 m2 (dez mil metros quadrados), 

localizada na Rua Haeckel Bem Hur Salvador, s/n° - CINCO 

– Contagem – Minas Gerais, pelo prazo de 24 (vinte e 

quatro) meses.

II - Revogam-se as disposições em contrário

III - Esta deliberação entra em vigor nesta data.

Contagem,30 de novembro de 2007.

LÁZARO PONTES RODRIGUES    CARLOS VANDERLEY 

SOARES

Diretor Presidente do CINCO     Secretaria Mun. de Des. 

Urb.

Membro do CODIR       Membro do CODIR

ADSON MARINHO       MARIA LUCIA GUEDES VIEIRA

Representante do CIEMG      Rep.da Câmara Mun. 

Contagem

Membro do CODIR  Membro do CODIR

Continuação da deliberação do CODIR 811/2007

ADALBERTO LUIZ V. CARDOSO     UMBERTO NOGUEIRA

Representante da CEMIG       Representante da ACIC

p/Membro do CODIR       Membro do CODIR

MARILIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita do Município de Contagem

Presidente do CODIR

Deliberação do CODIR n° 812/2007

O CODIR - CONSELHO DIRETOR DO CENTRO INDUSTRIAL 

DE CONTAGEM - CINCO, no uso das atribuições que lhe 

são conferidos pelo art. 7°, inciso V, da Lei Municipal n° 

2.969, de 11 de julho de 1997.

CONSIDERANDO, que esta Autarquia requereu autori-

zação para doar ao MUNICÍPIO DE CONTAGEM com a 

interveniência da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 

SERVIÇOS URBANOS, 576 (quinhentos e setenta e seis) 

toneladas de resíduos, composto por hidróxido de cálcio, 

e que se destina estabilização química de base para 

pavimentação asfáltica, produto recebido da empresa 

DYNABASE COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA, 

em razão do encargo decorrente da cessão de uso de 

área. Sendo esta autorização aprovada por unanimidade. 

CONSIDERANDO, que o material doado deverá ser em-

pregado nas obras municipais de construção e reparação 

de vias públicas.

DELIBERA

Nos termos dos Considerandos.

I – Autorizar a doação ao MUNICÍPIO DE CONTAGEM com 

a interveniência da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 

SERVIÇOS URBANOS de 576 (quinhentos e setenta e seis) 

toneladas de resíduos, composto por hidróxido de cálcio, 

para ser empregado em obras municipais de construção e 

reparação de vias públicas.

II - Revogam-se as disposições em contrário

III - Esta deliberação entra em vigor nesta data.

Contagem, 30 de novembro de 2007.

LÁZARO PONTES RODRIGUES    CARLOS VANDERLEY 

SOARES

Diretor Presidente do CINCO     Secretaria Mun. de Des. 

Urb.

Membro do CODIR       Membro do CODIR

ADSON MARINHO       MARIA LUCIA GUEDES VIEIRA

Representante do CIEMG      Rep.da Câmara Mun. 

Contagem

Membro do CODIR      Membro do CODIR

Continuação da deliberação do CODIR 812/2007

ADALBERTO LUIZ V. CARDOSO     UMBERTO NOGUEIRA

Representante da CEMIG      Representante da ACIC

p/Membro do CODIR       Membro do CODIR

MARILIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita do Município de Contagem

Presidente do CODIR

Deliberação do CODIR n° 813/2007

O CODIR - CONSELHO DIRETOR DO CENTRO INDUSTRIAL 

DE CONTAGEM - CINCO, no uso das atribuições que lhe 

são conferidos pelo art. 7°, inciso V, da Lei Municipal n° 

2.969, de 11 de julho de 1997.

CONSIDERANDO, que a empresa ELIZABETH ALVES 

AZEVEDO GUIMARÃES – ME, CNPJ n° 00.444.524/0001-71, 

com sede na Av. Simão Antônio, n° 1.200, C, Bairro 

Cincão, Contagem (MG), CEP 32.371-640, requereu anu-

ência ao Contrato de Comodato celebrado com empresa 

CONDOR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA., CNPJ/MF 

n° 25.478.975/0001-50, com sede na Rua Simão Antônio, 

n° 1.200, proprietária do imóvel composto pelo lote 06, 

da quadra 01, com área de 2.016,00 m2, localizado no 

CINCO-Perobas (CINCÃO), para utilização de cozinha 

industrial e refeitório, com área total de 60,00 m2, que 

se localiza nas dependências da Comodante, com a finali-

dade de complementar à atividade industrial, prestando 

serviço de administração e execução de fornecimento de 

refeições e lanches aos empregados da CONDOR. 

DELIBERA

Nos termos do Considerando.

I - Fica autorizado esta autarquia anuir o Contrato de 

Comodato requerido pela empresa ELIZABETH ALVES 

AZEVEDO GUIMARÃES – ME .

II - Revogam-se as disposições em contrário

III - Esta deliberação entra em vigor nesta data.

Contagem, 30 de novembro de 2007.

LÁZARO PONTES RODRIGUES    CARLOS VANDERLEY 

SOARES

Diretor Presidente do CINCO     Secretaria Mun. de Des. 

Urb.

Membro do CODIR       Membro do CODIR

ADSON MARINHO       MARIA LUCIA GUEDES VIEIRA

Representante do CIEMG      Rep.da Câmara Mun. 

Contagem

Membro do CODIR     Membro do CODIR

Continuação da deliberação do CODIR 813/2007

ADALBERTO LUIZ V. CARDOSO     UMBERTO NOGUEIRA

Representante da CEMIG       Representante da ACIC

p/Membro do CODIR        Membro do CODIR

MARILIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita do Município de Contagem

Presidente do CODIR

DELIBERAÇÃO DO CODIR N° 814/2007

O CODIR - CONSELHO DIRETOR DO CENTRO INDUSTRIAL 

DE CONTAGEM - CINCO, no uso das atribuições que lhe 

são conferidos pelo art. 7°, inciso V, da Lei Municipal n° 

2.969, de 11 de julho de 1997.

CONSIDERANDO, que o esta Autarquia requereu aprova-

ção da Portaria 371/2007, e sendo que foi aprovada por 

unanimidade.

DELIBERA

Nos termos do Considerando.

I - Fica aprovada a Portaria 371/2007.

II - Revogam-se as disposições em contrário

III - Esta deliberação entra em vigor nesta data.

Contagem, 30 de novembro de 2007.

LÁZARO PONTES RODRIGUES    CARLOS VANDERLEY 

SOARES

Diretor Presidente do CINCO     Secretaria Mun. de Des. 

Urb.

Membro do CODIR       Membro do CODIR

ADSON MARINHO       MARIA LUCIA GUEDES VIEIRA 

Representante do CIEMG      Rep.da Câmara Mun. 

Contagem

Membro do CODIR      Membro do CODIR

ADALBERTO LUIZ V. CARDOSO    UMBERTO NOGUEIRA

Representante da CEMIG      Representante da ACIC

p/Membro do CODIR       Membro do CODIR

MARILIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita do Município de Contagem

Presidente do CODIR

DELIBERAÇÃO DO CODIR N° 815/2007

O CODIR - CONSELHO DIRETOR DO CENTRO INDUSTRIAL 

DE CONTAGEM - CINCO, no uso das atribuições que lhe 

são conferidos pelo art. 7°, inciso V, da Lei Municipal n° 

2.969, de 11 de julho de 1997.

CONSIDERANDO, que esta Autarquia requereu autoriza-

ção para contratar a COPASA – MG, com a finalidade de 

prestar os serviços de execução de rede de abastecimento 

de água, numa extensão aproximada de 250m², locali-

zada no Distrito Industrial Hélio Pentagna Guimarães 

(Ressaca), na Av. José Faria da Rocha, com o objetivo de 

oferecer infra-estrutura necessária aos imóveis que estão 

sob a jurisdição do CINCO.Sendo esta autorização aprova-

da por unanimidade.

CONSIDERANDO, que estão sendo implantadas empresas, 

através de doação com encargos nos termos da Lei n° 

3.630/02, no Distrito Industrial Hélio Pentagna Guimarães 

(Ressaca). 

DELIBERA

Nos termos dos Considerandos.

I - Fica autorizado esta autarquia a contratar a COPASA – 

MG, com a finalidade de prestar os serviços de execução 

de rede de abastecimento de água, numa extensão 

aproximada de 250m², localizada no Distrito Industrial 

Hélio Pentagna Guimarães (Ressaca), na Av. José Faria 

da Rocha.

II - Revogam-se as disposições em contrário

III - Esta deliberação entra em vigor nesta data.

Contagem, 30 de novembro de 2007.

LÁZARO PONTES RODRIGUES    CARLOS VANDERLEY 

SOARES

Diretor Presidente do CINCO     Secretaria Mun. de Des. 

Urb.

Membro do CODIR       Membro do CODIR

ADSON MARINHO       MARIA LUCIA GUEDES VIEIRA

Representante do CIEMG      Rep.da Câmara Mun. 

Contagem

Membro do CODIR      Membro do CODIR

Continuação da deliberação do CODIR 815/2007

ADALBERTO LUIZ V. CARDOSO     UMBERTO NOGUEIRA

Representante da CEMIG       Representante da ACIC

p/Membro do CODIR        Membro do CODIR

MARILIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita do Município de Contagem

Presidente do CODIR

DELIBERAÇÃO DO CODIR N° 816/2007

O CODIR - CONSELHO DIRETOR DO CENTRO INDUSTRIAL 

DE CONTAGEM - CINCO, no uso das atribuições que lhe 

são conferidos pelo art. 7°, inciso V, da Lei Municipal n° 

2.969, de 11 de julho de 1997.

CONSIDERANDO, que a empresa EMIFOR INDÚSTRIA DE 

ALIMENTOS S/A, CNPJ n° 05.377.412/0001-69, com sede na 

Rua Emília Silva Freitas, n° 550, Contagem (MG), requereu 

desta Autarquia anuência a transferência de propriedade 

do imóvel constituído pelo lote n° 01-A, da quadra 21, 

com área de 6.348,54 m², situado na Rua Emília Silva 

Freitas, n° 550, em Contagem (MG), Distrito Industrial 

CINCO de propriedade da empresa BELINHA ENXOVAIS 

LTDA, CNPJ n° 07.262.565/0001-96, com endereço na 

Rua dos Inconfidentes, n° 850, bairro Savassi, em Belo 

Horizonte(MG), com o objetivo de implantar empresa 

destinada à produção, envasamento, comercialização 

e distribuição de produtos alimentícios. Sendo esta 

anuência aprovada por unanimidade, com aplicação da 

resolução do CODIR 458/92. 

DELIBERA

Nos termos do Considerando.

I - Fica autorizado esta autarquia, anuir a transferência de 

propriedade do imóvel, acima descrito, para a empresa 

EMIFOR INDÚSTRIA DE ALIMENTOS S/A.

II - Revogam-se as disposições em contrário

III - Esta deliberação entra em vigor nesta data.

Contagem, 30 de novembro de 2007.

LÁZARO PONTES RODRIGUES    CARLOS VANDERLEY 

SOARES

Diretor Presidente do CINCO     Secretaria Mun. de Des. 

Urb.

Membro do CODIR       Membro do CODIR

ADSON MARINHO       MARIA LUCIA GUEDES VIEIRA

Representante do CIEMG      Rep.da Câmara Mun. 

Contagem

Membro do CODIR     Membro do CODIR

Continuação da deliberação do CODIR 816/2007

ADALBERTO LUIZ V. CARDOSO     UMBERTO NOGUEIRA

Representante da CEMIG      Representante da ACIC

p/Membro do CODIR       Membro do CODIR

MARILIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita do Município de Contagem

Presidente do CODIR

DELIBERAÇÃO DO CODIR N° 817/2007

O CODIR - CONSELHO DIRETOR DO CENTRO INDUSTRIAL 

DE CONTAGEM - CINCO, no uso das atribuições que lhe 

são conferidos pelo art. 7°, inciso V, da Lei Municipal n° 

2.969, de 11 de julho de 1997.

CONSIDERANDO, que a empresa TECSERHOM EQUIPA-

MENTOS INDUSTRIAIS LTDA., CNPJ 19.696.277/0001-29, 

estabelecida na BR 381, Km 9.8, bairro Jardim Teresópolis, 

cidade de Betim – MG, CEP 32560-460, requereu desta 

Autarquia anuência ao Contrato de Cessão de Direitos, 

celebrado com a empresa MARÍLIA INDUSTRIA DE UTILI-

DADES DOMÉSTICAS LTDA., CNPJ n° 04.753.437/0001-57, 

com sede na Rua Roldão Miranda, n° 350, Cinco III (CIN-

QUINHO), referente a aquisição do imóvel constituído 

pelo lote 05 da quadra 02, com área total de aproxima-

damente 1.970m², localizada no Distrito Industrial Cinco 

III (Cinquinho), da empresa MARÍLIA INDUSTRIA DE UTILI-

DADES DOMÉSTICAS LTDA., CNPJ n° 04.753.437/0001-57, 

com sede na Rua Roldão Miranda, n° 350, Cinco III 

(CINQUINHO), com a finalidade de implantar indústria de 

fabricação e manutenção de equipamentos para siderur-

gia, cimenteiras, mineradoras e ferrovias. 

CONSIDERANDO que a empresa MARÍLIA INDUSTRIA DE 

UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA não implantou o seu 

empreendimento, e requereu deste Conselho isenção 

do pagamento do percentual pela não implantação do 

empreendimento.

DELIBERA

Nos termos dos Considerandos

I - Fica autorizada a esta autarquia a anuir à transfe-

rência de propriedade por cessão de direitos a empresa 

TECSERHOM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, com 

aplicação do CODIR 458/92 e 484/93.

II - Revogam-se as disposições em contrário

III - Esta deliberação entra em vigor nesta data.

Contagem, 30 de novembro de 2007.

LÁZARO PONTES RODRIGUES    CARLOS VANDERLEY 

SOARES

Diretor Presidente do CINCO     Secretaria Mun. de Des. 

Urb.

Membro do CODIR       Membro do CODIR

Continuação da deliberação do CODIR 817/2007

ADSON MARINHO       MARIA LUCIA GUEDES VIEIRA 

Representante do CIEMG      Rep.da Câmara Mun. 

Contagem

Membro do CODIR      Membro do CODIR

ADALBERTO LUIZ V. CARDOSO    UMBERTO NOGUEIRA

Representante da CEMIG      Representante da ACIC

p/Membro do CODIR       Membro do CODIR

MARILIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita do Município de Contagem

Presidente do CODIR

DELIBERAÇÃO DO CODIR N° 832/2007

O CODIR - CONSELHO DIRETOR DO CENTRO INDUSTRIAL 

DE CONTAGEM - CINCO, no uso das atribuições que he 

são conferidos pelo art. 7°, inciso V, da Lei Municipal n° 

2.969, de 11 de julho de 1997.

CONSIDERANDO, que a empresa VIA MINAS EMPREEN-

DIMENTOS IMOBILIÁRIOS, empreendedora do imóvel 01, 

02, 03, 09 e parte dos lotes 04 e 11 da quadra 12, medin-

do 79.323,75, oriundo da empresa Tigre S/A Tubos e Co-

nexões Ltda., Codir 681/2005, requereu anuência ao con-

trato de locação firmado com a empresa YANGZY BRASIL 

CORPORATION LTDA., CNPJ nº 01.219.321/0001-44, com 

endereço na Rua Gurupá, nº 33, bairro Humaitá, em Belo 

Horizonte (MG), referente ao imóvel constituído pelo 

lote 09 da quadra 12, com fim de implantar centro de 

logística de apoio a indústria com embalagens de artigos 

para presentes, vestuários, brinquedos, ferramentas para 

obras civil e mecânica de pequeno porte, máquinas para 

confecção de vestuário. 

CONSIDERANDO o parecer aprovado pelo CODIR sobre a 

Confira o doc na internet www.contagem.mg.gov.br
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ocupação do solo do Distrito Industrial CINCO, elaborado 

pelo Instituto Euvaldo Lodi – IEL.

DELIBERA

Nos termos dos Considerandos

I - Fica autorizada a esta autarquia a anuir ao contrato 

de locação da empresa YANGZY BRASIL CORPORATION 

LTDA.

II - Revogam-se as disposições em contrário

III - Esta deliberação entra em vigor nesta data.

Contagem, 30 de novembro de 2007.

LÁZARO PONTES RODRIGUES    CARLOS VANDERLEY 

SOARES

Diretor Presidente do CINCO     Secretaria Mun. de Des. 

Urb.

Membro do CODIR       Membro do CODIR

ADSON MARINHO       MARIA LUCIA GUEDES VIEIRA

Representante do CIEMG      Rep.da Câmara Mun. 

Contagem

Membro do CODIR      Membro do CODIR

ADALBERTO LUIZ V. CARDOSO     UMBERTO NOGUEIRA

Representante da CEMIG      Representante da ACIC

p/Membro do CODIR       Membro do CODIR

MARILIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita do Município de Contagem

Presidente do CODIR

DELIBERAÇÃO DO CODIR N° 818/2007

O CODIR - CONSELHO DIRETOR DO CENTRO INDUSTRIAL 

DE CONTAGEM - CINCO, no uso das atribuições que lhe 

são conferidos pelo art. 7°, inciso V, da Lei Municipal n° 

2.969, de 11 de julho de 1997.

CONSIDERANDO, que a empresa MARIOTTO IN-

DÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA., CNPJ n° 

04.545.217/0001-38, estabelecida na Rua Sílvio Neves Mar-

tins, n° 98 bairro Jardim Vera Cruz, CEP 32260-320, reque-

reu anuência a transferência de propriedade do imóvel 

constituído pela Área A-1, medindo 11.214,60m², situada 

na Av. Ápio Cardoso, n° 1.038, no Distrito Industrial Pe-

robas (Cincão) de propriedade da empresa MOD LINE SO-

LUÇÕES CORPORATIVAS LTDA., CNPJ 25.438.466/0001-02, 

com a finalidade de implantar empresa do segmento 

industrial, que tem como objetivos sociais indústria e co-

mércio varejista e atacadista de vidros temperados, vidros 

sem têmpera, kits de alumínio e ferragens para artigos 

de vidros e materiais correlatos e têmpera de vidros para 

terceiros. Sendo esta anuência aprovada por unanimida-

de, com a aplicação do CODIR 458/92. 

DELIBERA

Nos termos do Considerando.

I - Fica autorizado esta autarquia a anuir à transferência 

de propriedade de área a empresa MARIOTTO INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA, com a aplicação do CODIR 

458/92. 

II - Revogam-se as disposições em contrário

III - Esta deliberação entra em vigor nesta data.

Contagem, 30 de novembro de 2007.

LÁZARO PONTES RODRIGUES    CARLOS VANDERLEY 

SOARES

Diretor Presidente do CINCO     Secretaria Mun. de Des. 

Urb.

Membro do CODIR       Membro do CODIR

ADSON MARINHO       MARIA LUCIA GUEDES VIEIRA

Representante do CIEMG      Rep.da Câmara Mun. 

Contagem

Membro do CODIR      Membro do CODIR

Continuação da deliberação do CODIR 818/2007

ADALBERTO LUIZ V. CARDOSO     UMBERTO NOGUEIRA

Representante da CEMIG      Representante da ACIC

p/Membro do CODIR       Membro do CODIR

MARILIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita do Município de Contagem

Presidente do CODIR

DELIBERAÇÃO DO CODIR N° 820/2007

O CODIR - CONSELHO DIRETOR DO CENTRO INDUSTRIAL 

DE CONTAGEM - CINCO, no uso das atribuições que lhe 

são conferidos pelo art. 7°, inciso V, da Lei Municipal n° 

2.969, de 11 de julho de 1997.

CONSIDERANDO, o empenho desta Autarquia em atrair 

empreendimentos para o Distrito Industrial Dr. Hélio 

Pentagna Guimarães (Ressaca), através da doação com 

encargos, nos termos da Lei n° 3.630/02, Decreto n° 

11.125/03 e Decreto n° 106/05, foi dado ciência que 

foram encaminhados à Câmara Municipal os processos 

administrativos das empresas candidatas, a saber: Príncipe 

Verde Calçados (lotes 08 e 09, da quadra 01, com área de 

7.088, 86 m²);Flecha Industrial Ltda (lote 13, da quadra 

01, com área de 9.46174m²);Indústria e Comércio de Má-

quina Objetiva Ltda. (Lote 03 da quadra 01, com área de 

3.9926,07), e Hidraumam Indústria e Comércio Ltda (lote 

19 da quadra 01, com área de 9.461,74 m2).

DELIBERA

Nos termos do Considerando.

I - Fica ratificado o envio a Câmara de Vereadores dos 

processos administrativos das empresas Príncipe Verde 

Calçados, Flecha Industrial Ltda, Indústria e Comércio de 

Máquina Objetiva Ltda e Hidraumam Indústria e Comér-

cio Ltda. Sendo aprovado por unanimidade.

II - Revogam-se as disposições em contrário

III - Esta deliberação entra em vigor nesta data.

Contagem, 30 de novembro de 2007.

LÁZARO PONTES RODRIGUES    CARLOS VANDERLEY 

SOARES

Diretor Presidente do CINCO     Secretaria Mun. de Des. 

Urb.

Membro do CODIR       Membro do CODIR

ADSON MARINHO       MARIA LUCIA GUEDES VIEIRA

Representante do CIEMG      Rep.da Câmara Mun. 

Contagem

Membro do CODIR      Membro do CODIR

Continuação da deliberação do CODIR 820/2007

ADALBERTO LUIZ V. CARDOSO     UMBERTO NOGUEIRA

Representante da CEMIG      Representante da ACIC

p/Membro do CODIR       Membro do CODIR

MARILIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita do Município de Contagem

Presidente do CODIR

DELIBERAÇÃO DO CODIR N° 819/2007

O CODIR - CONSELHO DIRETOR DO CENTRO INDUSTRIAL 

DE CONTAGEM - CINCO, no uso das atribuições que he 

são conferidos pelo art. 7°, inciso V, da Lei Municipal n° 

2.969, de 11 de julho de 1997.

CONSIDERANDO, que a empresa FL BRASIL S.A, CNPJ 

03.613.421/0001-86, estabelecida na Rua Santiago 

Ballesteros, n° 379, bairro CINCO, Contagem – MG, CEP 

32.010-050, proprietária do lote 06-A da quadra 15, lo-

calizado no Distrito Industrial CINCO, requereu anuência 

à transferência indireta do controle acionário, relativo à 

venda das ações da empresa Sole Itália S.p.a. que detêm 

a totalidade do Grupo Fl Selênia, do qual faz parte a em-

presa. Sendo esta anuência aprovada por unanimidade. 

DELIBERA

Nos termos do Considerando

I - Fica autorizada a anuência à transferência indireta de 

controle acionário da empresa FL BRASIL S.A.

II - Revogam-se as disposições em contrário

III - Esta deliberação entra em vigor nesta data.

Contagem, 30 de novembro de 2007.

LÁZARO PONTES RODRIGUES      CARLOS VANDERLEY 

SOARES

Diretor Presidente do CINCO       Secretaria Mun. de Des. 

Urb.

Membro do CODIR         Membro do CODIR

ADSON MARINHO         MARIA LUCIA GUEDES VIEIRA 

Representante do CIEMG       Rep.da Câmara Mun. 

Contagem

Membro do CODIR        Membro do CODIR

ADALBERTO LUIZ V. CARDOSO      UMBERTO NOGUEIRA

Representante da CEMIG       Representante da ACIC

p/Membro do CODIR        Membro do CODIR

MARILIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita do Município de Contagem

Presidente do CODIR

DELIBERAÇÃO DO CODIR N° 821/2007

CODIR - CONSELHO DIRETOR DO CENTRO INDUSTRIAL 

DE CONTAGEM - CINCO, no uso das atribuições que lhe 

são conferidos pelo art. 7°, inciso V, da Lei Municipal n° 

2.969, de 11 de julho de 1997.

CONSIDERANDO a proposta desta Autarquia em alterar o 

Regulamento para modificar a periodicidade das reuniões 

deste Conselho, passando-as para mensal, em razão do 

Plano de Implantação de Processo, relativo a transferên-

cia de imóveis na área de jurisdição do CINCO, proposto 

pelo Instituto de Desenvolvimento Gerencial – INDG, 

empresa contratada pela Prefeitura Municipal.

CONSIDERANDO a necessidade desta Autarquia em 

dar maior agilidade aos requerimentos de reduzida 

relevância. 

CONSIDERANDO a proposta desta Autarquia em implan-

tar prazo de 10 (dez) dias para complementação e/ou 

regularização de requerimentos, com a possibilidade de 

prorrogação, mediante solicitação expressa.

DELIBERA

Nos termos dos Considerandos

I – Fica autorizada a esta Autarquia a utilizar o “ad refe-

rendum”, nos requerimentos de menor relevância.

II – Fica autorizada a esta Autarquia implantar o prazo de 

10 (dez) dias para a complementação e ou regularização 

de requerimentos, podendo ser prorrogado por igual 

período, mediante solicitação do interessado.

III - Revogam as disposições em contrário.

IV - Esta deliberação entra em vigor nesta data.

Contagem, 30 de novembro de 2007.

LÁZARO PONTES RODRIGUES    CARLOS VANDERLEY 

SOARES

Diretor Presidente do CINCO     Secretaria Mun. de Des. 

Urb.

Membro do CODIR       Membro do CODIR

ADSON MARINHO       MARIA LUCIA GUEDES VIEIRA

Representante do CIEMG      Rep.da Câmara Mun. 

Contagem

Membro do CODIR      Membro do CODIR

Continuação da deliberação do CODIR 821/2007

ADALBERTO LUIZ V. CARDOSO     UMBERTO NOGUEIRA

Representante da CEMIG      Representante da ACIC

p/Membro do CODIR       Membro do CODIR

MARILIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita do Município de Contagem

Presidente do CODIR

DELIBERAÇÃO DO CODIR N° 823/2007

CODIR - CONSELHO DIRETOR DO CENTRO INDUSTRIAL 

DE CONTAGEM - CINCO, no uso das atribuições que lhe 

são conferidos pelo art. 7°, inciso V, da Lei Municipal n° 

2.969, de 11 de julho de 1997.

CONSIDERANDO que a empresa NUTRIÇÃO REFEIÇÕES 

INDUSTRIAIS LTDA., CNPJ n° 22.498,034/0008-67, com 

endereço na Rua Heródoto, n° 84 bairro Salvador, em 

Belo Horizonte(MG), CEP 30881-140, requereu anuência 

no Contrato de Comodato celebrado com a empre-

sa NANSEN S.A. INSTRUMENTOS DE PRECISÃO, CNPJ 

17.155.276/0001-41, para uso de aproximadamente 

150,00 m² de área, localizada na Rua José Pedro de Araú-

jo, n° 960, no Distrito Industrial Cinco, com a finalidade 

de preparar e fornecer refeições, lanches e outros serviços 

relacionados à alimentação aos empregados e diretores 

da Nansen. Sendo aprovado por unanimidade.

DELIBERA

Nos termos do Considerando

I – Fica autorizada a esta Autarquia anuir o Contrato de 

Comodato da empresa NUTRIÇÃO REFEIÇÕES INDUS-

TRIAIS LTDA.

II - Revogam as disposições em contrário.

III - Esta deliberação entra em vigor nesta data.

Contagem, 30 de novembro de 2007.

LÁZARO PONTES RODRIGUES    CARLOS VANDERLEY 

SOARES

Diretor Presidente do CINCO     Secretaria Mun. de Des. 

Urb.

Membro do CODIR       Membro do CODIR

ADSON MARINHO       MARIA LUCIA GUEDES VIEIRA

Representante do CIEMG      Rep.da Câmara Mun. 

Contagem

Membro do CODIR      Membro do CODIR

Continuação da deliberação do CODIR 823/2007

ADALBERTO LUIZ V. CARDOSO     UMBERTO NOGUEIRA

Representante da CEMIG      Representante da ACIC

p/Membro do CODIR       Membro do CODIR

MARILIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita do Município de Contagem

Presidente do CODIR

DELIBERAÇÃO DO CODIR N° 822/2007

CODIR - CONSELHO DIRETOR DO CENTRO INDUSTRIAL 

DE CONTAGEM - CINCO, no uso das atribuições que lhe 

são conferidos pelo art. 7°, inciso V, da Lei Municipal n° 

2.969, de 11 de julho de 1997.

CONSIDERANDO que a empresa PENTÁGONO INDÚSTRIA 

MECÂNICA LTDA., CNPJ 22.169361/0001-07, com ende-

reço na Rua Alexandre Herculano, n° 90, Vila São Paulo, 

Contagem (MG), requereu anuência a transferência de 

propriedade do imóvel constituído pelos lotes n°s 3 e 4 

da quadra 02, do Distrito Industrial Cinco III (Cinquinho), 

com área de 1.880,80 m² e 1.946,28 m² respectivamente, 

de propriedade da empresa BETIM QUÍMICA LTDA., CNPJ 

n° 38.701.645/0001-24, com a finalidade de usinagem e 

fabricação de peças e conjuntos industriais.Sendo aprova-

do por unanimidade.

CONSIDERANDO que a empresa BETIM QUÍMICA 

LTDA., CNPJ n° 38.701.645/0001-24 requereu isenção 

do pagamento do percentual pela não implantação do 

empreendimento.

DELIBERA

Nos termos dos considerandos

I – Fica autorizada esta Autarquia a anuir à transferência 

de propriedade de área a empresa PENTÁGONO INDÚS-

TRIA MECÂNICA LTDA, com aplicação do CODIR 458/92 

e 484/93.

II – Revogam as disposições em contrários.

III - Esta deliberação entra em vigor nesta data.

Contagem, 30 de novembro de 2007.

LÁZARO PONTES RODRIGUES    CARLOS VANDERLEY 

SOARES

Diretor Presidente do CINCO     Secretaria Mun. de Des. 

Urb.

Membro do CODIR       Membro do CODIR

ADSON MARINHO       MARIA LUCIA GUEDES VIEIRA

Representante do CIEMG      Rep.da Câmara Mun. 

Contagem

Membro do CODIR       Membro do CODIR

Continuação da deliberação do CODIR 822/2007

ADALBERTO LUIZ V. CARDOSO     UMBERTO NOGUEIRA

Representante da CEMIG      Representante da ACIC

p/Membro do CODIR       Membro do CODIR

MARILIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita do Município de Contagem

Presidente do CODIR

DELIBERAÇÃO DO CODIR N° 824/2007

CODIR - CONSELHO DIRETOR DO CENTRO INDUSTRIAL 

DE CONTAGEM - CINCO, no uso das atribuições que lhe 

são conferidos pelo art. 7°, inciso V, da Lei Municipal n° 

2.969, de 11 de julho de 1997.

CONSIDERANDO que a empresa FERROLENE S.A. 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS, CNPJ n° 

61.881.017/0001-90, com endereço na Rua Cadinri, 

776/786/826/882, pq. da Mooca, CEP 03109-040, São 

Paulo/SP, requereu aprovação ao contrato de locação, 

destituído de cláusulas resolutivas, firmado com a 

empresa DIMAP S.A. PRODUTOS SIDERÚRGICOS, CNPJ n° 

17.233.974/0001-18, referente ao imóvel localizado na 

Rua Américo Santiago Piacenza, n° 750 Contagem (MG), 

Distrito Industrial CINCO, composto por um galpão e um 

escritório, equipados com duas pontes rolantes, sendo 

uma de 10 e outra de 20 toneladas. Sendo esta anuência 

aprovada por unanimidade.

DELIBERA

Nos termos do considerando

I - Fica autorizada esta Autarquia a anuir o Contrato 

de Locação da empresa FERROLENE S.A. INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE METAIS.

II – Revogam as disposições em contrários.

III - Esta deliberação entra em vigor nesta data.

Contagem, 30 de novembro de 2007.

LÁZARO PONTES RODRIGUES    CARLOS VANDERLEY 

SOARES

Diretor Presidente do CINCO     Secretaria Mun. de Des. 

Urb.

Membro do CODIR       Membro do CODIR

ADSON MARINHO       MARIA LUCIA GUEDES VIEIRA

Representante do CIEMG      Rep.da Câmara Mun. 

Contagem

Membro do CODIR      Membro do CODIR

Continuação da deliberação do CODIR 824/2007

ADALBERTO LUIZ V. CARDOSO     UMBERTO NOGUEIRA

Representante da CEMIG      Representante da ACIC

p/Membro do CODIR       Membro do CODIR

MARILIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita do Município de Contagem

Presidente do CODIR

DELIBERAÇÃO DO CODIR N° 825/2007

CODIR - CONSELHO DIRETOR DO CENTRO INDUSTRIAL 

DE CONTAGEM - CINCO, no uso das atribuições que lhe 

são conferidos pelo art. 7°, inciso V, da Lei Municipal n° 

2.969, de 11 de julho de 1997.

CONSIDERANDO a determinação do CODIR 771/2007, foi 

requerido por esta Autarquia autorização para retomada 

judicial do imóvel constituídos pelos lotes 04, 05, 06, 

07, 08, 09 e 10 da quadra 06, matrículas Ri 93.168 a 

93.173, localizado no Distrito Industrial Hélio Pentagna 

Guimarães (Ressaca), em razão do débito da empresa 

MOD LINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA., CNPJ n° 

25.438.466/0001-02, com endereço na João Penedo Alves, 

n° 180 Contagem (MG).

CONSIDERANDO que as entidades de classe CIEMG e FIE-

MG se comprometeram em auxiliar a empresa, envidando 

esforços para captação de recursos.

DELIBERA, por unanimidade,

Nos termos dos considerandos

I – Aprovar a prorrogação do débito junto a Autarquia e 

seja atualizado dentro das normas previstas, até a segun-

da reunião do CODIR de 2008.

II – Revogam as disposições em contrários.

Confira o doc na internet www.contagem.mg.gov.br
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III - Esta deliberação entra em vigor nesta data.

Contagem, 30 de novembro de 2007.

LÁZARO PONTES RODRIGUES      CARLOS VANDERLEY 

SOARES

Diretor Presidente do CINCO       Secretaria Mun. de Des. 

Urb.

Membro do CODIR         Membro do CODIR

ADSON MARINHO         MARIA LUCIA GUEDES VIEIRA 

Representante do CIEMG       Rep.da Câmara Mun. 

Contagem

Membro do CODIR        Membro do CODIR

ADALBERTO LUIZ V. CARDOSO      UMBERTO NOGUEIRA

Representante da CEMIG       Representante da ACIC

p/Membro do CODIR        Membro do CODIR

MARILIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita do Município de Contagem

Presidente do CODIR

DELIBERAÇÃO DO CODIR N° 826/2007

CODIR - CONSELHO DIRETOR DO CENTRO INDUSTRIAL 

DE CONTAGEM - CINCO, no uso das atribuições que lhe 

são conferidos pelo art. 7°, inciso V, da Lei Municipal n° 

2.969, de 11 de julho de 1997.

CONSIDERANDO a discussão sobre a concessão de autori-

zação para esta Autarquia para realizar cessão uso para 

o Município de Contagem de área ainda a ser definida, 

localizada no andar térreo do prédio sede do CINCO, para 

implantação da entrada única de protocolos de processos 

de pedido das empresas do município, em razão da pro-

posta apresentada pelo Instituto de Desenvolvimento Ge-

rencial – INDG, empresa contratada pela Prefeitura com o 

objetivo de desenvolver planos e ações visando otimizar 

os serviços prestados pela administração municipal. 

DELIBERA, por unanimidade,

Nos termos do considerando

I – Aprovar a utilização de parte da área do andar térreo 

do prédio sede do CINCO para implantação da entrada 

única de protocolos de processos de pedido de implanta-

ção/regularização das empresas do município, nos termos 

do estudo realizado pelo INDG. 

II – Revogam as disposições em contrários.

III - Esta deliberação entra em vigor nesta data.

Contagem, 30 de novembro de 2007.

LÁZARO PONTES RODRIGUES      CARLOS VANDERLEY 

SOARES

Diretor Presidente do CINCO       Secretaria Mun. de Des. 

Urb.

Membro do CODIR         Membro do CODIR

ADSON MARINHO         MARIA LUCIA GUEDES VIEIRA 

Representante do CIEMG       Rep.da Câmara Mun. 

Contagem

Membro do CODIR        Membro do CODIR

ADALBERTO LUIZ V. CARDOSO      UMBERTO NOGUEIRA

Representante da CEMIG       Representante da ACIC

p/Membro do CODIR        Membro do CODIR

MARILIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita do Município de Contagem

Presidente do CODIR

DELIBERAÇÃO DO CODIR N° 827/2007

CODIR - CONSELHO DIRETOR DO CENTRO INDUSTRIAL 

DE CONTAGEM - CINCO, no uso das atribuições que lhe 

são conferidos pelo art. 7°, inciso V, da Lei Municipal n° 

2.969, de 11 de julho de 1997.

CONSIDERANDO a discussão a respeito da concessão de 

autorização para esta Autarquia realizar cessão de uso 

de uma sala, para o Município, através da Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano – SMDU, alocar a Coordenado-

ria de Parques e Jardins.

DELIBERA, por unanimidade,

Nos termos do considerando

I – Aprovar a cessão de uso de uma sala do prédio sede 

do CINCO ao Município, através da através da Secretaria 

de Desenvolvimento Urbano – SMDU para instalação da 

Coordenadoria de Parques e Jardins. 

II – Revogam as disposições em contrários.

III - Esta deliberação entra em vigor nesta data.

Contagem, 30 de novembro de 2007.

LÁZARO PONTES RODRIGUES      CARLOS VANDERLEY 

SOARES

Diretor Presidente do CINCO       Secretaria Mun. de Des. 

Urb.

Membro do CODIR         Membro do CODIR

ADSON MARINHO         MARIA LUCIA GUEDES VIEIRA 

Representante do CIEMG       Rep.da Câmara Mun. 

Contagem

Membro do CODIR       Membro do CODIR

ADALBERTO LUIZ V. CARDOSO      UMBERTO NOGUEIRA

Representante da CEMIG       Representante da ACIC

p/Membro do CODIR        Membro do CODIR

MARILIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita do Município de Contagem

Presidente do CODIR

DELIBERAÇÃO DO CODIR N° 828/2007

CODIR - CONSELHO DIRETOR DO CENTRO INDUSTRIAL 

DE CONTAGEM - CINCO, no uso das atribuições que lhe 

são conferidos pelo art. 7°, inciso V, da Lei Municipal n° 

2.969, de 11 de julho de 1997.

CONSIDERANDO a discussão sobre a anuência ao contrato 

de arrendamento feito pela empresa ARTEFATOS DE 

CIMENTO CINCO LTDA, CNPJ nº 20.354.9836-87, com en-

dereço na Rua Necésio Tavares, nº 450, bairro Cinco, CEP 

32.341-570, Contagem (MG), referente ao imóvel consti-

tuído de um galpão industrial, maquinário e equipamen-

tos nele instalados, situados nos lotes 01 e 02, quadra 03, 

localizado na Rua Necésio Tavares, nº 450, Distrito Indus-

trial Cinco de propriedade da empresa do mesmo grupo 

econômico ARTEC - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, 

CNPJ nº 01.395.422/0001-76, com endereço na Rua José 

Perminio da Silva, nº 200, D I – Cinco, com a finalidade de 

industrialização de pré-moldados de concreto.

DELIBERA, por unanimidade,

Nos termos do considerando

I – Fica autorizada a anuência ao contrato de arrenda-

mento dos lotes 01 e 02, quadra 03, localizado na Rua 

Necésio Tavares, nº 450, Distrito Industrial Cinco realizado 

entre ARTEFATOS DE CIMENTO CINCO LTDA e a empresa 

do mesmo grupo econômico ARTEC - ARTEFATOS DE 

CIMENTO LTDA.

II – Revogam as disposições em contrários.

III - Esta deliberação entra em vigor nesta data.

Contagem, 30 de novembro de 2007.

LÁZARO PONTES RODRIGUES      CARLOS VANDERLEY 

SOARES

Diretor Presidente do CINCO       Secretaria Mun. de Des. 

Urb.

Membro do CODIR         Membro do CODIR

ADSON MARINHO         MARIA LUCIA GUEDES VIEIRA 

Representante do CIEMG       Rep.da Câmara Mun. 

Contagem

Membro do CODIR       Membro do CODIR

ADALBERTO LUIZ V. CARDOSO      UMBERTO NOGUEIRA

Representante da CEMIG       Representante da ACIC

p/Membro do CODIR        Membro do CODIR

MARILIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita do Município de Contagem

Presidente do CODIR

DELIBERAÇÃO DO CODIR N° 829/2007

CODIR - CONSELHO DIRETOR DO CENTRO INDUSTRIAL 

DE CONTAGEM - CINCO, no uso das atribuições que lhe 

são conferidos pelo art. 7°, inciso V, da Lei Municipal n° 

2.969, de 11 de julho de 1997.

CONSIDERANDO a discussão de autorização para esta 

Autarquia firmar convênio com o IEL – Instituto Euvaldo 

Lodi, com o objetivo de propor ações para a revitalização 

e projeto de fundos de desenvolvimento para o Distrito 

Industrial Coronel Juventino Dias (Cidade Industrial), 

no intuito de contribuir para o estabelecimento de 

um ambiente propício à geração de novos negócios, 

emprego, renda e para atração de novos investimentos 

para a região. 

DELIBERA, por unanimidade,

Nos termos do considerando

I – Fica autorizada a esta Autarquia firmar convênio com 

o IEL – Instituto Euvaldo Lodi, a fim de propor ações para 

revitalização e projeto de fundos de desenvolvimento 

para o Distrito Industrial Coronel Juventino Dias (Cidade 

Industrial).

II – Revogam as disposições em contrários.

III - Esta deliberação entra em vigor nesta data.

Contagem, 30 de novembro de 2007.

LÁZARO PONTES RODRIGUES      CARLOS VANDERLEY 

SOARES

Diretor Presidente do CINCO       Secretaria Mun. de Des. 

Urb.

Membro do CODIR         Membro do CODIR

ADSON MARINHO         MARIA LUCIA GUEDES VIEIRA

Representante do CIEMG       Rep.da Câmara Mun. 

Contagem

Membro do CODIR       Membro do CODIR

ADALBERTO LUIZ V. CARDOSO      UMBERTO NOGUEIRA

Representante da CEMIG       Representante da ACIC

p/Membro do CODIR        Membro do CODIR

MARILIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita do Município de Contagem

Presidente do CODIR

DELIBERAÇÃO DO CODIR N° 830/2007

CODIR - CONSELHO DIRETOR DO CENTRO INDUSTRIAL 

DE CONTAGEM - CINCO, no uso das atribuições que lhe 

são conferidos pelo art. 7°, inciso V, da Lei Municipal n° 

2.969, de 11 de julho de 1997.

CONSIDERANDO a discussão de autorização para a em-

presa BETIM QUÍMICA LTDA., CNPJ n° 38.701.465/0001-24, 

com endereço na Av. Ápio Cardoso, n° 1.305, Contagem 

(MG), oferecer em garantia de financiamento perante 

o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG 

o imóvel de sua propriedade constituído pelas áreas A4 

e A5, com medida total de 2.060,801 m², localizada no 

Distrito Industrial Perobas (Cincão), registrado sob o n° 

98-365, para captação de recursos que serão destinados 

à recomposição do capital de giro, visando à expansão 

comercial nacional e no MERCOSUL.

DELIBERA, por unanimidade,

Nos termos do considerando

I – Aprovar que a empresa BETIM QUÍMICA LTDA., ofere-

ça em garantia de financiamento junto BDMG o imóvel 

de sua propriedade constituído pelas áreas A4 e A5, 

com medida total de 2.060,801 m², localizada no Distrito 

Industrial Perobas (Cincão). 

II – Revogam as disposições em contrários.

III - Esta deliberação entra em vigor nesta data.

Contagem, 30 de novembro de 2007.

LÁZARO PONTES RODRIGUES     CARLOS VANDERLEY 

SOARES

Diretor Presidente do CINCO      Secretaria Mun. de Des. 

Urb.

Membro do CODIR        Membro do CODIR

ADSON MARINHO        MARIA LUCIA GUEDES VIEIRA

Representante do CIEMG       Rep.da Câmara Mun. 

Contagem

Membro do CODIR       Membro do CODIR

ADALBERTO LUIZ V. CARDOSO      UMBERTO NOGUEIRA

Representante da CEMIG       Representante da ACIC

p/Membro do CODIR        Membro do CODIR

MARILIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita do Município de Contagem

Presidente do CODIR

DELIBERAÇÃO DO CODIR N° 831/2007

CODIR - CONSELHO DIRETOR DO CENTRO INDUSTRIAL 

DE CONTAGEM - CINCO, no uso das atribuições que lhe 

são conferidos pelo art. 7°, inciso V, da Lei Municipal n° 

2.969, de 11 de julho de 1997.

CONSIDERANDO a discussão sobre o requerimento 

de anuência ao acréscimo de atividade feito pela 

empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS SBH LTDA., CNPJ 

n° 06.135.538/0001-90, com endereço na Av. Leon-

tino Francisco Alves, n° 241 bairro Serra Verde, Belo 

Horizonte(MG), proprietária do imóvel constituído 

pelos lotes 04 e parte do 03, da quadra 25, localizada 

no Distrito Industrial CINCO, para implantar juntamente 

com a indústria de panificação de pães, bolos, biscoitos e 

similares, já autorizada pelo CODIR n° 742/2006, mais um 

mix de supermercados, que é a sua atividade principal.

CONSIDERANDO o parecer do IEL – Instituto Euvaldo 

Lodi, relativo à ocupação do solo do CINCO, aprovado 

hoje por este Conselho, seria possível admitir a existência 

de um supermercado no local pretendido, contudo, 

ressaltou que o projeto originário deve ser adequado ao 

futuro empreendimento, para que seja absorvida pela 

empresa a responsabilidade pelo impacto urbano.

CONSIDERANDO que a empresa requerente deve alterar 

e adequar seu projeto na Secretaria Municipal de Desen-

volvimento Urbano e Meio Ambiente – SEDUMA.

CONSIDERANDO, ainda, que a Câmara Municipal apro-

vou, por meio da Moção nº 695/2007, o parecer do IEL 

sobre a ocupação do solo, com relação aos entornos do 

DI – CINCO. 

DELIBERA, 

Nos termos dos considerandos

I – Fica aprovado o requerimento de acréscimo de 

atividade feito pela empresa COMERCIAL DE ALIMEN-

TOS SBH LTDA., no imóvel constituído lotes 04 e parte 

do 03, da quadra 25, localizada no Distrito Industrial 

CINCO, para implantar juntamente com a indústria de 

panificação de pães, bolos, biscoitos e similares, mais um 

mix de supermercados, que é a sua atividade, ressalvado 

que a requerente deve alterar e adequar seu projeto na 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente – SEDUMA.

II – Revogam as disposições em contrários.

III - Esta deliberação entra em vigor nesta data.

Contagem, 30 de novembro de 2007.

LÁZARO PONTES RODRIGUES    CARLOS VANDERLEY 

SOARES

Diretor Presidente do CINCO      Secretaria Mun. de Des. 

Urb.

Membro do CODIR        Membro do CODIR

Continuação da deliberação do CODIR 831/2007

ADSON MARINHO        MARIA LUCIA GUEDES VIEIRA

Representante do CIEMG       Rep.da Câmara Mun. 

Contagem

Membro do CODIR       Membro do CODIR

ADALBERTO LUIZ V. CARDOSO     UMBERTO NOGUEIRA

Representante da CEMIG      Representante da ACIC

p/Membro do CODIR       Membro do CODIR

MARILIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita do Município de Contagem

Presidente do CODIR

DELIBERAÇÃO DO CODIR N° 833/2007

CODIR - CONSELHO DIRETOR DO CENTRO INDUSTRIAL 

DE CONTAGEM - CINCO, no uso das atribuições que lhe 

são conferidos pelo art. 7°, inciso V, da Lei Municipal n° 

2.969, de 11 de julho de 1997.

CONSIDERANDO a discussão sobre o requerimento 

de anuência à transferência de titularidade feito 

pela empresa RESULT PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ nº 

07.287.046/0001-83, com endereço na Rua Yvon Maga-

lhães Pinto, nº 711, salas 107/08, bairro São Bento, em 

Belo Horizonte (MG), CEP 30.350-560, relativo ao imóvel 

composto pelos lotes 12 e 13 e parte dos lotes 11 e 14, 

da quadra 01, Distrito Industrial Cinco, localizado na 

Rua José Pedro de Araújo, de propriedade da empresa 

ACROSS MOVIMENTAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA, CNPJ 

nº 71.049.852/0001-11, com endereço na Rua Américo 

Santiago Piacenza, nº 516, D I – Cinco, Contagem (MG), 

com a finalidade de construir um condomínio composto 

por 07 galpões geminados, com área de 1.270,00 m2 

cada um, e dois prédios de apoio com área de 625,00 m2, 

sendo a área total de construção de 9.517,50 m2, com o 

objetivo é possibilitar que pequenas empresas tenham 

acesso ao DI - Cinco. 

CONSIDERANDO que as áreas pretendidas foram adqui-

ridas da empresa ACROSS MOVIMENTAÇÃO E LOGÍSTICA 

LTDA pelas empresas KMIL – KONE MECÂNICA INDUS-

TRIAL LTDA, CNPJ nº 16.978.512/0001-67, com endereço 

na Rua Transbrasil, nº 95, bairro Jardim Piemonte, Betim 

(MG), referente ao lote 12 e parte do lote 11, conforme 

aprovação do CODIR nº 762/2006, e a empresa ICG GA-

RUJO LTDA, CNPJ nº 00.353.808/0001-52, com endereço 

na Rua Continental, 125, DI – Cincão, referente ao lote 

13 e parte do lote 14, conforme aprovação do CODIR n º 

763/2006, em 12/12/2006, e, no entanto, essas empresas 

não efetivaram a transferência de propriedade. 

CONSIDERANDO que no caso de haver a transferência da 

área, esta deverá ser gravada com a finalidade exclusiva-

mente industrial.

CONSIDERANDO que foi apresentado aos Conselheiros o 

projeto do empreendimento, com uma linha industrial.

DELIBERA, 

Nos termos dos considerandos

I – Fica a Autarquia autorizada a anuir ao requerimento 

de transferência de titularidade do imóvel composto 

pelos lotes 12 e 13 e parte dos lotes 11 e 14, da quadra 

01, Distrito Industrial Cinco feito pela empresa RESULT 

PARTICIPAÇÕES LTDA do imóvel de propriedade da 

empresa ACROSS MOVIMENTAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA, 

com a finalidade de construir um condomínio composto 

por 07 galpões geminados e 02 prédios de apóio, com o 

objetivo é possibilitar que pequenas empresas tenham 

acesso ao DI – Cinco, com a determinação de constar na 

escritura à descrição explícita de que o empreendimento 

a ser realizado no imóvel deverá ter destinação exclusiva-

mente industrial.

II – Revogam as disposições em contrários.

III - Esta deliberação entra em vigor nesta data.

Contagem, 30 de novembro de 2007.

Continuação da deliberação do CODIR 833/2007.

LÁZARO PONTES RODRIGUES    CARLOS VANDERLEY 

SOARES

Diretor Presidente do CINCO      Secretaria Mun. de Des. 

Urb.

Membro do CODIR        Membro do CODIR

ADSON MARINHO      MARIA LUCIA GUEDES VIEIRA 

Representante do CIEMG       Rep.da Câmara Mun. 

Contagem

Membro do CODIR        Membro do CODIR

ADALBERTO LUIZ V. CARDOSO     UMBERTO NOGUEIRA

Representante da CEMIG      Representante da ACIC

p/Membro do CODIR       Membro do CODIR

MARILIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita do Município de Contagem

Presidente do CODIR

Transcon

Edição 2370 de 5 de novembro de 2007, referente ao 

convênio celebrado entre TRANSCON e GUARDA MU-

NICIPAL, onde são nomeados e credenciados 23 (vinte e 

três) Guardas Municipais para atuarem como Agentes de 

Trânsito deste Município.

Onde se lê;

Adrinei dos Santos Benedito, Matricula 33.765-0

Leia-se;

Adrinei Eustáquio da Costa, Matricula 33.765-0

Onde se lê;

Ronaldo Santos Benedito, Matricula 33.81-1

Leia-se;

Ronaldo Santos Ferreira, Matricula 33.781-1 

Niviane Barreto 

Gerente de Planejamento e Administração
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Nove Pontos de Cultura serão instalados 
no município de Contagem em 2008

Investimento é fruto do convênio entre a Prefeitura e o Ministério da Cultura

Elias R
am

o
s

Contagem vai receber nove Pontos 
de Cultura espalhados por todo o 
município com investimento de R$ 800 
mil, sendo R$ 400 mil provenientes da 
Prefeitura Municipal e a outra metade 
do Ministério da Cultura (Minc). O 
município foi contemplado através do 
projeto Contagem Cultura Viva, res-
ponsável por articular e impulsionar 
as ações que já existem nas comuni-
dades. 

O Ponto de Cultura não tem um 
modelo único, nem instalações físicas, 
nem de programação ou ativida-
de. Um aspecto comum a todos é a 
transversalidade da cultura e a gestão 
compartilhada entre poder público e 
a sociedade civil. Os pontos estão nas 
áreas de música, teatro, artes plásti-
cas, artesanato, áudio visual e Centro 
de Memória dos Arturos.

Pontos de Cultura

- “Estúdio Livre” (Nova Conta-
gem). Estúdio para gravação de CD’s 
que pretende articular produtores e 
agentes culturais da região. O ponto 
está na área de música com ênfase no 
Hip Hop.

- “Música no Espaço” (Espaço 
Popular/Centro). Estúdio livre para 
gravação de CD’s de MPB e música 
experimental gerido por cantores, 
compositores e instrumentistas de 
Contagem e do Plano de Luz da Anti-
Normalidade (Plan).

- “Centro de Referência da Comuni-
dade dos Arturos”. Criação do Centro 
de Memória dos Arturos com acervo 
aberto à visitação pública, propor-
cionando também palestras, ofici-
nas, workshops, cursos. O objetivo é 
preservar as tradições da comunidade 
para sua perpetuação.

- “Música Ativa” (Água Branca). 
Gerido pelo Grupo de Estudos e 
Trabalhos em Educação Comunitária 
(Getec), o ponto vai criar um coral 
e aproximar a linguagem erudita à 
popular no campo da música.

- “Roda Viva” (Centro Cultural 
Prefeito Francisco Firmo de Mattos/
Centro). O Ponto pretende dar conti-
nuidade aos cursos de teatro adulto 
e infantil e na formação de atores e 
produção de espetáculos teatrais.

- “Trupe do Caic Laguna” (Jardim 
Laguna). Instalado na Escola Muni-
cipal Maria Sílvia Lucas, o ponto vai 
oferecer cursos de teatro adulto e 
infantil, formação de atores e produ-
ção de espetáculos teatrais na região 

da Ressaca.
- “Rádio Coruja” (Nacional). 

Parceria entre a Escola Municipal 
Glória Marques e o departamento de 
Comunicação Social da UFMG para a 
montagem de um estúdio de rádio 
educativa e comunitária. A rádio será 
o instrumento de difusão da Rede de 
Pontos de Contagem.

- “Criarte” (Petrolândia). Criação 
de cursos de artes plásticas e artesa-
nato para crianças, jovens, adultos e 
terceira idade com a perspectiva de 
geração de renda. Ponto instalado no 
Lar Efatá.

- “Imagem e Ação” (Vila Barragi-
nha/Cidade Industrial). Criação de um 
estúdio áudio visual para a gravação 
de filmes e documentários. O ob-
jetivo é a construção de um Museu 
Comunitário a partir de depoimentos 
e relatos das trajetórias de vida dos 
cidadãos da comunidade.

Além da aprovação do 
“Contagem Cultura Viva” – 
Rede de Pontos de Cultura, 
pelo Fundo Nacional de Cultu-
ra e da aprovação pelo Fundo 
Estadual de Cultura para o 
Museu Histórico de Contagem 
– Casa da Cultura Nair Mendes 
Moreira, a cidade ganha mais 
investimentos culturais com 
cinco projetos aprovados na 
Lei estadual de Cultura.

- Instituto Mineiro Pró-
Cultura e Turismo - “Registro 
de Identidade”, instalação de 
esculturas em áreas públicas 

da cidade.
- Irmandade Nossa Senhora 

do Rosário de Contagem – 
preservação das raízes do pai 
Arthur.

- Fernando Coimbra Per-
digão – “As novas folhas do 
abacate”, a importância da 
obra de Guignard na cultura 
mineira.

- Orquestra Jovem de Con-
tagem – atividades culturais 
em 2008.

- Casa da Animação – Festi-
val Internacional de Animação 
(Contagem, Sabará, Uberaba e 
Ipatinga).

Projetos aprovados na Lei
Estadual de Incentivo à Cultura

Centro de Referência da Comunidade dos 
Arturos é um dos nove Pontos de Cultura a 
serem instalados


