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BANDA DA GUARDA MUNICIPAL RECEBE INSTRUMENTOS MUSICAIS

Em solenidade realizada ontem no Espaço Municipal, os integrantes da Banda de Música da Guarda Municipal receberam da Fundação Guimarães Rosa novos instrumentos musicais.
Criada em dezembro de 2007, a banda é composta por 36 integrantes e tem a regência do tenente Sylvio Francisco do Nascimento. Até então, os músicos utilizavam instrumentos emprestados
pelas bandas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

A entrega dos instrumentos foi realizada, simbolicamente, pelo prefeito Fernando Pimentel ao repassar um trompete ao inspetor Cleber Eustáquio Tomaz, e pelo superintendente da
Fundação Guimarães Rosa, Coronel PM da Reserva Álvaro Antônio Nicolau, que entregou uma flauta ao guarda municipal José Paulo Siúves.

Em seguida, a banda pôde experimentar os novos instrumentos na apresentação das músicas “Rancho da Goiabada”, “The Thunderer”, “Sorte Grande” e, em homenagem ao prefeito,
“Lugar Melhor que BH”, cantada pelo guarda Renato Simões.

Emocionado com a homenagem, Pimentel destacou “a aventura que foi criar a Guarda Municipal” e dar à cidade condições de segurança urbana melhores do que havia quando assumiu a
Prefeitura. “Hoje temos uma estrutura de segurança urbana, considerada modelo e exemplo para o Brasil, graças ao trabalho dessa equipe montada por nós e que o prefeito Márcio Lacerda,
sabiamente, vai manter à frente da secretaria e da Guarda”, ressaltou.

De acordo com Pimentel, a apresentação remeteu-o à infância e às lembranças de apresentações das corporações musicais do Exército, da Polícia Militar e da Aeronáutica. “Agora, as
crianças de Belo Horizonte poderão ter, quem sabe, no futuro, a lembrança emocionada dessa nova banda, tão boa e tão bem regida, porque a banda é um pouco como o governo: todos têm que
trabalhar em conjunto, conduzidos por um maestro para, ao final, ter-se um belo espetáculo”, disse.

Pimentel encerrou seu discurso com a citação de um verso do poeta português Fernando Pessoa, o “tudo vale a pena quando a alma não é pequena”. “Eu quero crer que Deus nos deu a
chance de ter a alma grande. Temos tido a alma grande nesses anos todos. Por isso, temos certeza de que tudo valeu a pena”, finalizou.

O superintendente Álvaro Nicolau agradeceu ao prefeito pela administração efetuada na cidade, que mostrou ao Brasil ser possível a melhoria da qualidade de vida do povo por meio da
segurança pública municipal. Ele também enfatizou o simbolismo existente por trás da transferência dos instrumentos musicais. “Na sua unidade, o instrumento musical não tem muito significado: é
um desarranjo, cada um com uma nota, cada um com um sentido. Há a necessidade do maestro para dar sentido ao conjunto. Isto representa a harmonia na Guarda Municipal, na banda de
música e a maestria do gestor com a sua equipe”, salientou.

Agradecendo em nome da banda, o guarda Virgílio Augusto Venceslau de Castilho falou da satisfação que todos sentem com o reconhecimento dos talentos individuais por parte da
instituição. “A demonstração desses talentos renova nossa auto-estima, contribui para o prestígio da Guarda Municipal e atua em benefício da comunidade”, observou.

Balanço

O prefeito Fernando Pimentel fez um balanço da sua administração e considerou-a positiva, atribuindo o mérito também à equipe composta por ele, em grande parte aproveitada pelo
prefeito eleito Márcio Lacerda. “Não é um balanço pessoal, individual. Me baseio nos depoimentos das pessoas que me agradecem nas ruas. A cidade está satisfeita e isso é gratificante, é muito
melhor que qualquer plano para o futuro. Olhar para trás, ver que valeu a pena, poder andar pela cidade de cabeça erguida, sendo saudado carinhosamente por todos, é a recompensa. Tudo passa
e temos que ter humildade para saber disso”, afirmou.

Com relação a 2009, Pimentel deixou uma mensagem de esperança para o futuro. “Belo Horizonte melhorou nesses últimos anos e elevou a auto-estima dos moradores. A nossa cidade
é, hoje, uma das melhores do Brasil. Tem problemas como toda grande cidade, porém tem sabido enfrentá-los com solidariedade e fraternidade. Tenhamos esperança: a nossa cidade vai continuar
melhorando, com o trabalho e o empenho de todos”, concluiu.
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FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA NO FERIADO DE ANO NOVO

Hoje, o expediente da Prefeitura será das 8h às 12h. Amanhã, dia 1º de janeiro, feriado da Confraternização Universal, não haverá expediente. Confira o que funciona
durante o período:

Saúde

Hoje, amanhã e sexta-feira, dia 2, as Unidades de Pronto-Atendimento (UPA), Hospital Municipal Odilon Behrens (HOB), Central de Internações e Samu funcionam
normalmente. Os Cersams e o Serviço de Urgência Psiquiátrica Noturno funcionam com equipe de plantão hoje e amanhã e, no dia 2, normalmente. Hoje, os centros
de saúde funcionam até às 13h, amanhã ficam fechados e, no dia 2, funcionam das 7h às 17h, com escala mínima.

Endereços das unidades de urgência e emergência:

- Centro Geral de Pediatria (alameda Ezequiel Dias, 345, Santa Efigênia)

- Hospital Alberto Cavalcanti (rua Camilo de Brito, 636, Padre Eustáquio)

- Hospital das Clínicas (avenida Professor Alfredo Balena, 110, Santa Efigênia)

- Hospital João XXIII (avenida Professor Alfredo Balena, 400, Santa Efigênia)

- Hospital Júlia Kubitschek (avenida Doutor Cristiano Rezende, 2.745, Milionários)

- Hospital Municipal Odilon Behrens (rua Formiga, 50, Lagoinha)

- Pronto Socorro de Venda Nova (rua das Gabirobas, 1, Vila Clóris)

- UPA Barreiro (rua Aurélio Lopes, 20, Diamante)

- UPA Leste (rua 28 de setembro, 372, Saudade)

- UPA Nordeste (praça 13 de Maio, s/nº, Nova Floresta)

- UPA Norte (rua A, 270, 1º de Maio)

- UPA Oeste (avenida Barão Homem de Melo, 1.710, Nova Granada)

- UPA Pampulha (avenida Santa Terezinha, 515, Santa Terezinha)

- UPA Venda Nova (rua Padre Pedro Pinto, 322, Venda Nova)

Limpeza Urbana

Hoje: normal; amanhã: não haverá serviço de limpeza urbana, somente plantão de varrição nas áreas central, Savassi, hospitalar e Barro Preto; dia 2: normal.

Parques

Todos os parques municipais abrem normalmente hoje e na sexta-feira, dia 2: o Parque Municipal Américo Renné Giannetti abre das 6h às 18h e, os demais parques,
das 8h às 18h. Amanhã, apenas o Parque das Mangabeiras não abre.

Hoje e no dia 2, a Fundação Zoo-Botânica (avenida Otacílio Negrão de Lima, 8.000, Pampulha) abre das 8h30 às 16h e o Parque Ecológico da Pampulha (avenida
Otacílio Negrão de Lima, 6.061, Pampulha) abre das 8h30 às 17h. Amanhã, os espaços ficam fechados.

Defesa Civil

Atendimento 24 horas pelo telefone 199.

Centrais de Atendimento IPTU

A partir de sexta-feira, dia 2, das 9h às 17h.

Transporte

Hoje: normal; amanhã: quadro de horários de domingo e feriado; dia 2: normal.

Museus

- Museu Histórico Abílio Barreto (avenida Prudente de Morais, 202): das 10h às 17h - hoje: normal; amanhã: fechado; dia 2: normal.

- Museu de Arte da Pampulha (avenida Otacílio Negrão de Lima, 16.596): das 9h às 18h - hoje: fechado; amanhã e dia 2: normal.

- Museu de Mineralogia Professor Djalma Guimarães (Praça da Liberdade, 50, Funcionários): fica fechado hoje e amanhã e, no dia 2, funciona das 9h às 17h.

Abastecimento

- ABasteCer (ABC): hoje e dia 2 horário normal, das 7h às 19h e, amanhã, das 7h às 12h.

- Central de Abastecimento Municipal (rua Maria Pietra Machado, 125, São Paulo): hoje e dia 2 horário normal, das 7h às 19h e, amanhã, das 7h às 12h.

- Banco de Alimentos: (rua São Gotardo, 273, Santa Tereza) e Direto da Roça: fechados.
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- Banco de Alimentos: (rua São Gotardo, 273, Santa Tereza) e Direto da Roça: fechados.

- Feira Coberta do Padre Eustáquio (rua Pará de Minas, 821): hoje e dia 2, horário normal, das 8h às 19h e, amanhã, fechada.

- Feiras de produtos orgânicos: hoje e amanhã não funcionam e, dia 2, horário normal, das 7h às 12h.

- Feiras livres: hoje e dia 2, horário normal, das 7h às 13h e, amanhã, não funcionam.

- Feiras modelos: hoje e amanhã não funcionam e, dia 2, horário normal, das 7h às 13h.

- Mercado da Lagoinha (avenida Antônio Carlos, 821, São Cristóvão): hoje funciona das 8h às 12h e, amanhã e dia 2, fica fechado.

- Mercado do Cruzeiro (rua Ouro Fino, 452, Cruzeiro): hoje e dia 2 funciona normalmente, das 7h às 19h e, amanhã, fica fechado.

- Refeitório Popular da Câmara Municipal (avenida dos Andradas, 3.100, Santa Efigênia), Restaurantes Populares I (avenida do Contorno, 11.484, Centro), II (rua
Ceará, 490, Santa Efigênia) e III (rua Padre Pedro Pinto, 2.277, Venda Nova): funcionam hoje e, amanhã e dia 2, ficam fechados.
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AUTOMÓVEL CLUBE, GUARDIÃO DAS TRADIÇÕES MINEIRAS

O luxuoso Automóvel Clube de Minas Gerais, localizado no Centro da capital, mantém as tradições da sociedade mineira em suas oito décadas de existência.
O local disponibiliza seus espaços refinados para a realização de festas, eventos, jantares para sócios e não-sócios.

Inicialmente chamado de Clube Central, a associação foi fundada em dezembro de 1925 por nove cidadãos belo-horizontinos com a finalidade de
desenvolver a prática do automobilismo no estado e entreter os sócios. O estatuto previa ações como a melhoria e conservação da malha rodoviária, o fomento da
indústria de automóveis e acessórios, a criação de um autódromo e a realização de festas e eventos. Em 1926, o clube foi instalado no Palacete Dantas, na praça da
Liberdade.

A nova sede, na avenida Afonso Pena, foi inaugurada em agosto de 1929, projetada pelo arquiteto Luís Signorelli. A partir de então, o clube passou a se
denominar Automóvel Clube de Minas Gerais.

Com o tempo, o local foi sendo destinado somente a eventos sociais, recebendo diversas autoridades como príncipes, presidentes, governadores e prefeitos,
a exemplo do príncipe de Gales, Eduardo, e seu irmão, príncipe George. Os políticos Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves e Oswaldo Pieruccetti participaram do
quadro social do clube.

Em seus quatro andares, com uma área aproximada de quatro mil metros quadrados, o Automóvel Clube possui salas para encontros sociais, jantares,
recepções e eventos, além do recém-inaugurado Café Livraria, do tradicional restaurante aberto ao público e dois salões para eventos. O local foi tombado pelo
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG) em 1988 e pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo
Horizonte em 1994.

O Automóvel Clube está situado na avenida Afonso Pena, 1.394, em frente ao Parque Municipal e ao Palácio das Artes, ao lado do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais e próximo ao Conservatório Mineiro de Música.
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ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO PELLEGRINO RECEBE PRÊMIO POR INICIATIVA AMBIENTAL

Com o projeto Construindo a Cidadania na Escola, os alunos da última etapa do terceiro ciclo da Escola Municipal Hélio Pellegrino, localizada no bairro Guarani, região Norte da capital,
conquistaram o primeiro lugar na categoria “escolas parceiras” do concurso Premiando a Educação. O objetivo do concurso é reconhecer e dar visibilidade a projetos socioambientais das escolas
públicas e particulares e das comunidades da bacia do Rio das Velhas em prol da Meta 2010.

A solenidade de premiação, realizada no Plenário da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, foi uma iniciativa do projeto Manuelzão, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),
em parceria com a Secretaria de Estado de Educação. A cerimônia integrou a programação do Debate Público Revitalização do Rio das Velhas – Meta 2010: Avaliação e perspectivas, promovido
pela Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais.

O projeto interdisciplinar Construindo a Cidadania na Escola conseguiu a adesão da comunidade do bairro Guarani com o objetivo de proteger o córrego Nossa Senhora da Piedade, que
tem sua nascente perto da unidade de ensino e cujo leito se encontrava poluído nesse trecho.

Uma parceria estabelecida pelo Núcleo Manuelzão Nossa Senhora da Piedade com a escola permitiu o contato com a metodologia adotada pelo projeto da UFMG. Além de revitalizar o
córrego e criar um parque linear, a ação garantiu a criação, em conjunto com o projeto Manuelzão, do Comitê Local Córrego Nossa Senhora da Piedade, com sede na própria escola, que contribui
para a melhoria da qualidade de vida dos moradores do bairro.

De acordo com a professora do terceiro ciclo da unidade, Eliana Viana, o trabalho possibilitou uma mobilização de maior alcance e despertou uma postura de conscientização por parte da
comunidade. “A maioria das pessoas pensava que o córrego precisava ser canalizado”, ressaltou. “O projeto Manuelzão nos ajudou a enxergar a importância da preservação ambiental.”

O concurso incluiu cinco categorias. Na modalidade “comunidade” foram avaliados projetos desenvolvidos por núcleos do Manuelzão, subcomitês do Rio das Velhas e membros das
comunidades. Nas categorias “escola ecológica”, “escolas parceiras” e “projeto pedagógico” concorreram escolas de 51 municípios que integram a região do Alto Rio das Velhas. Na modalidade
“redação” foram premiados alunos de 5ª a 8ª séries. Os primeiros colocados de cada categoria receberam um aparelho datashow .

A diretora da Escola Municipal Hélio Pellegrino e da Unidade Municipal de Educação Infantil (Umei) Aarão Reis, Irlayne Horta, salientou não ser esta a primeira vez que o projeto é
reconhecido e premiado. “Ele reflete uma ação efetiva na melhoria de vida da comunidade”, afirmou. Segundo Irlayne, o reconhecimento é gratificante para os professores e alunos envolvidos na
ação.

Manuelzão

O projeto Manuelzão, criado em 1997 pela UFMG a partir de uma iniciativa da Faculdade de Medicina, é uma das principais entidades mobilizadas em favor da Meta 2010. O objetivo é
promover a revitalização da bacia do Rio das Velhas.

A inspiração para o nome surgiu de uma figura simples, grande conhecedora do sertão mineiro: o vaqueiro Manuel Nardi, imortalizado na obra do escritor Guimarães Rosa como Ma‐
nuelzão.

A Meta 2010 visa a implementação de iniciativas que tornem possível navegar, pescar e nadar no Rio das Velhas em sua passagem pela Região Metropolitana de Belo Horizonte. Desde
2005, uma comissão acompanha o desenvolvimento de ações para o alcance da meta, além de apontar a prioridade das iniciativas e promover a articulação para a busca de recursos.
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GRUPO PROMOVE MOMENTOS DE ORAÇÃO E REFLEXÃO

Uma pausa na rotina de trabalho, às vezes agitada, para a reflexão e o alívio do estresse. Essa é a proposta do Grupo de Oração Ecumênico da Fundação de Parques Municipais, que se
encontra todas as sextas-feiras, no início da tarde, no auditório da fundação. A iniciativa proporciona momentos de bem-estar e maior aproximação entre os profissionais.

Durante 50 minutos, os participantes ouvem música, lêem passagens bíblicas e refletem sobre o que a palavra de Deus pode trazer de benefícios para a vida de cada um. Segundo a
auxiliar de serviços gerais Rosilene Moreira Salgueiro, o grupo, além de unir as pessoas, ajuda a tornar mais maleáveis aquelas que necessitam de orações. “Enquanto eu estiver na fundação
freqüentarei o grupo”, garante.

De acordo com o assistente administrativo da Diretoria Especial de Parques e Necrópoles, Cláudio José Conrado, o encontro reúne pessoas com diferentes crenças e opiniões. “Não
discutimos doutrina, pois, se alguém acredita em Cristo, a nós não importa o credo”, diz ele. “Queremos falar sobre os valores que Deus nos ensinou e que unem as pessoas: amor, fraternidade,
paz, perdão”, salienta a secretária da Diretoria de Gestão Operacional, Flávia Regina Souza.

O grupo de oração, formado atualmente por cerca de 15 pessoas, está aberto a outros servidores da fundação interessados em participar dos encontros.
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PREFEITURA RESTITUIRÁ CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

A Prefeitura fará a devolução da contribuição previdenciária sobre a gratificação de férias a partir do início de 2009, conforme informa o secretário municipal adjunto de Recursos
Humanos, Márcio Dutra.

A medida, motivada pela orientação dos tribunais, permitirá a devolução pela via administrativa aos servidores públicos estatutários dos valores que lhes foram cobrados a título de
contribuição previdenciária sobre o terço de férias entre agosto de 2003 e julho de 2008.

Estima-se que 25 mil servidores farão jus à devolução, que deverá representar um custo próximo a R$ 10 milhões. A devolução será regulamentada por ato do Executivo.
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Evolução dos Preços ao Consumidor

Período Variação (%) Variação (%)

No mês No ano No mês No ano

Jul-08 304.52 0.35 2.85 4.10 318.58 0.36 2.58 4.49

Aug-08 305.71 0.39 3.25 4.53 319.56 0.31 2.90 4.86

Sep-08 306.11 0.13 3.38 4.68 319.40 -0.05 2.85 4.82

Oct-08 307.18 0.35 3.74 4.99 320.43 0.32 3.18 5.08

Nov-08 308.53 0.44 4.20 4.82 321.13 0.22 3.40 4.52

3ª dez/08 0.36 4.49 4.49 0.23 3.79 3.79
(1) IPCA= Índice de Preços ao Consumidor Amplo: mede a evolução dos gastos das famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos na cidade de Belo Horizonte

(2) IPCR= Índice de Preços ao Consumidor Restrito: mede a evolução dos gastos das famílias com renda de 1 a 6 salários mínimos na cidade de Belo Horizonte

(3) 3ª quadrissemana de julho/94 = 100

FONTE: Fundação IPEAD/UFMG

IPCA(1) IPCR(2)

Índice de Base Fixa
(4ª Jul/94=100)

Índice de Base Fixa
(4ª Jul/94=100)Últimos

12 Meses
Últimos

12 Meses

313,34 (3) 325,41 (3)



Taxas de Juros – Novembro de 2008

Setores
Menor Maior Diferença (%) Média

Empréstimos pessoa física

Alimentício 2.96 5.90 99.32 5.17

Automóveis novos     

   Prefixada (montadoras) 0.94 3.32 253.39 1.96

   Prefixada (multimarcas) 1.60 3.29 105.41 2.35

Automóveis usados     

   Prefixada (montadoras) 1.19 3.68 209.27 2.16

   Prefixada (multimarcas) 1.65 3.25 96.83 2.43

Cartão de crédito 9.80 13.70 39.80 11.96

7.00 9.85 40.71 8.51

Combustíveis 4.00 20.93 423.25 11.20

    

   Imóveis Construídos 0.44 1.99 352.23 1.85

   Imóveis na Planta 0.44 1.86 322.39 1.25

Coop. de crédito (empréstimo) 1.45 4.50 210.34 2.59

Crédito direto ao consumidor (CDC)     

   CDC – Financeiro 2.60 7.09 172.69 5.04

   CDC – Bens alienáveis 2.10 4.00 90.48 2.83

Eletroeletrônicos 2.49 7.99 220.88 5.24

Mobiliário 1.67 9.03 442.04 4.06

Financeiras independentes 10.84 18.85 73.89 14.32

Turismo     

   Interno 2.70 3.08 13.96 2.95

   Internacional 2.70 3.08 13.96 2.95

Vestuário e calçados 2.08 11.55 455.05 4.51

Empréstimos pessoa jurídica     

Desconto de duplicatas 2.00 4.60 130.00 3.17

Capital de giro 2.00 4.26 113.00 3.04

Conta garantida 2.00 5.99 199.50 3.60

Captação     

   1.05

Coop. de crédito (aplicação)    1.10

Fundo de Investimento Curto Prazo 0.69 0.85 23.55 0.79

Fundo de Investimento Longo Prazo 0.72 0.87 21.50 0.80

   0.66

   1.08
(1) Considera-se a média das taxas praticadas pelos informantes (5) Taxa referente ao primeiro dia do mês subseqüente

(2) Não são consideradas vantagens progressivas (6) Média ponderada pela vigência

(3) Inclui a variação dos indexadores CUB,  TR, INCC e IGP-M .. Não se aplica dados numéricos

(4) Taxa ANBID do primeiro dia útil do mês  e projetada para 30 dias

Taxas médias praticadas(1)

Cheque especial (2)

Construção civil (3)

CDB 30 dias (4)

Poupança (5)

Taxa SELIC (6)



FONTE: Fundação IPEAD/UFMG



Tarifas Bancárias – Novembro de 2008

Menor (R$) Maior (R$) Diferença (%)

CADASTRO

Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO por evento 0.00 120.00 .. 39.13

Renovação de Cadastro - RENOVAÇÃO CADASTRO por evento 13.50 50.00 270.37 30.53

CONTAS DE DEPÓSITOS      

CARTÃO - Fornecimento de 2º via de cartão com função débito por evento 0.00 10.00 .. 6.83

CARTÃO - Fornec. de 2ª via de cartão com função mov. conta de poupança por evento 0.00 10.00 .. 6.62

CHEQUE - Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF) por evento 20.00 52.00 160.00 32.43

CHEQUE - Contra-ordem e oposição ao pagamento de cheque por evento 6.00 15.00 150.00 11.82

CHEQUE - Fornecimento de folhas de cheque por evento 0.50 1.70 240.00 1.28

CHEQUE - Cheque Administrativo por evento 16.00 30.00 87.50 24.18

CHEQUE - Cheque de transferência bancária_(TB e TBG) por evento 0.30 3.25 983.33 1.31

CHEQUE - Cheque Visado por evento 0.00 21.20 .. 16.44

Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE pessoal por evento 0.00 4.00 .. 2.19

Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE Terminal por evento 0.00 3.00 .. 1.85

Saque de conta de dep. à vista e de poupança - SAQUE correspondente por evento 0.00 2.40 .. 1.32

DEPÓSITO - Depósito Identificado por evento 0.00 5.00 .. 2.01

Forn. de ext. mensal de conta de dep. à vista e de poup.- EXTRATO(P) por evento 0.00 5.20 .. 3.17

Forn. de ext. mensal de conta de dep. à vista e de poup.- EXTRATO(E) por evento 1.00 3.00 200.00 2.14

Forn. de ext. mensal de conta de dep. à vista e de poup. - EXTRATO(C) por evento 0.00 3.00 .. 1.44

Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período -EXTRATO(P) por evento 1.30 5.75 342.31 3.54

Ext. mensal de conta de dep. à vista e Poup. p/um período - EXTRATO(E) por evento 0.00 5.75 .. 2.66

Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período - EXTRATO(C) por evento 0.00 5.75 .. 2.42

Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado por evento 3.00 7.00 133.33 5.67

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

Transferência por meio de DOC/TED - DOC/TED pessoal por evento 12.00 20.00 66.67 14.86

Transferência por meio de DOC/TED - DOC/TED eletrônico por evento 7.50 12.50 66.67 8.91

Transferência de recursos por meio de DOC/TED - DOC/TED internet por evento 5.00 40.00 700.00 10.12

Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(P) por evento 0.00 40.00 .. 14.56

Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(E) por evento 0.00 40.00 .. 10.45

Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(I) por evento 0.00 40.00 .. 9.91

Transferência entre contas na própria instituição- TRANSF. RECURSOS(P) por evento 0.00 4.50 .. 1.51

Transferência entre contas na própria instituição-TRANSF.RECURSOS(E/I) por evento 0.00 2.70 .. 1.12

Ordem de Pagamento - ORDEM PAGAMENTO por evento 16.00 30.00 87.50 25.88

OPERAÇÕES DE CRÉDITO      

Concessão de adiantamento a depositante - ADIANT. DEPOSITANTE por evento 11.00 49.00 345.45 23.67

PACOTE PADRONIZADO PESSOA FÍSICA      

PACOTE PADRONIZADO PESSOA FÍSICA por evento 9.00 44.00 388.89 19.95

(1) Não são consideradas vantagens progressivas (2) Considera-se a média das tarifas praticadas pelos bancos pesquisados

Fonte: Banco Central do Brasil - Dados trabalhados pela Fundação IPEAD/UFMG  ..   Não se aplica dados numéricos

Produtos / serviços(1) Forma de
Cobrança

Média(2) (R$)



Evolução da inflação, salário mínimo e cesta básica

Período

Variação (%)

No mês No ano Últimos 12 Meses

IPCA IPCA IPCA

Jun-08 303.46 640.53 396.00 0.52 0.00 3.36 2.49 9.21 13.10 4.06 9.21 39.14

Jul-08 304.52 640.53 402.47 0.35 0.00 1.63 2.85 9.21 14.95 4.10 9.21 35.77

Aug-08 305.71 640.53 377.91 0.39 0.00 -6.10 3.25 9.21 7.93 4.53 9.21 22.12

Sep-08 306.11 640.53 373.56 0.13 0.00 -1.15 3.38 9.21 6.69 4.68 9.21 20.24

Oct-08 307.18 640.53 376.87 0.35 0.00 0.89 3.74 9.21 7.64 4.99 9.21 17.31

Nov-08 308.53 640.53 386.30 0.44 0.00 2.50 4.20 9.21 10.33 4.82 9.21 15.04
(1) IPCA= Índice de Preços ao Consumidor Amplo: mede a evolução dos gastos das famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos na cidade de Belo Horizonte

(2) Cesta Básica: representa os gastos de um trabalhador adulto com a alimentação definida pelo Decreto-lei 399/38

FONTE: Fundação IPEAD/UFMG

Índice de Base Fixa
(Jul/94=100)

IPCA(1) Salário 
Mínimo

Cesta 
Básica(2)

Salário 
Mínimo

Cesta 
Básica

Salário 
Mínimo

Cesta 
Básica

Salário 
Mínimo

Cesta 
Básica



Produto Quantidade

Chã de dentro 6,00 kg 77.22 2.80

Leite pasteurizado 7,50 L 13.80 0.00

Feijão carioquinha 4,50 kg 18.95 -2.33

Arroz 3,00 kg 6.73 -0.05

Farinha de trigo 1,50 kg 3.39 0.03

Batata inglesa 6,00 kg 6.90 -0.05

Tomate 9,00 kg 18.27 1.77

Pão francês 6,00 kg 37.98 -0.14

Café moído 1,20 kg 5.70 0.02

Banana caturra 12,00 kg 17.88 0.55

Açúcar cristal 3,00 kg 2.79 -0.05

Óleo de soja 1,00 un 2.77 0.00

Manteiga 3,75 un 11.40 -0.05
(*) Cesta Básica: representa os gastos de um trabalhador adulto com a alimentação definida pelo Decreto-lei 399/38

FONTE: Fundação IPEAD/UFMG

Custo da Cesta Básica(*) – Novembro de 2008

Valores
(em R$)

Contribuição na 
variação



Evolução do Mercado Imobiliário: Aluguéis

Período

Residenciais Comerciais

Variação (%) Variação (%)

No mês No ano No mês No ano

Jun-08 270.16 1.00 6.96 12.80 324.59 0.61 5.52 8.21

Jul-08 272.89 1.01 8.04 13.19 328.48 1.20 6.79 9.00

Aug-08 277.15 1.56 9.73 13.52 331.38 0.88 7.72 11.21

Sep-08 282.47 1.92 11.84 14.05 338.37 2.11 10.00 12.09

Oct-08 285.97 1.24 13.22 15.26 342.09 1.10 11.21 12.26

Nov-08 287.89 0.67 13.98 14.74 347.56 1.60 12.99 13.47
FONTE: Fundação IPEAD/UFMG

Índice de Base Fixa 
(Jul/94=100)

Índice de Base Fixa 
(Jul/94=100)Últimos

12 Meses
Últimos

12 Meses



Valores médios (em R$) dos aluguéis residenciais por classe de renda - Novembro de 2008

Imóveis Popular Médio Alto Luxo

Barracões

Barracão 1 Quarto

Barracão 2 Quartos

Casas

Casa 1 Quarto

Casa 2 Quartos

Casa 3 Quartos e 1 Banho

Casa 4 Quartos e 2 Banhos

Apartamentos

Apartamento 1 Quarto

Apartamento 2 Quartos

Entre parênteses está indicado o número de observações usadas para o cálculo das médias

Somente são publicados valores médios acima de 3 observações. São indicados por Z os casos em que o número de observações é zero

O valor de apartamento de 1 e 2 quartos do grupo luxo é influenciado pela oferta de flats

FONTE: Fundação IPEAD/UFMG

262,92
(24)

280,59
(17)

362,50
(4)

-
(Z)

321,00
(10)

364,00
(10)

-
(1)

-
(Z)

-
(Z)

-
(Z)

-
(Z)

-
(Z)

396,67
(15)

521,82
(11)

-
(2)

-
(Z)

-
(Z)

473,00
(10)

662,22
(9)

-
(3)

Casa 3 Quartos e 2 ou mais 
Banhos

1.040,91
(11)

-
(1)

1.350,00
(9)

2.860,00
(5)

Casa 4 Quartos e até 2 
Banhos

1.313,33
(6)

1.575,00
(4)

2.600,00
(5)

4.366,67
(9)

1.700,00
(5)

-
(Z)

5.025,00
(4)

5.456,52
(23)

248,57
(7)

-
(2)

328,49
(53)

867,73
(22)

401,46
(41)

515,29
(34)

590,67
(30)

1.161,46
(48)

Apartamento 3 Quartos 1 
Banho

445,33
(15)

573,75
(16)

640,53
(19)

858,33
(12)

Apartamento 3 Quartos 2 ou 
mais Banhos

605,56
(9)

728,40
(25)

852,50
(32)

1.535,39
(128)

Apartamento 4 Quartos e até 
2 Banhos

-
(2)

1.025,00
(4)

1.400,00
(9)

2.164,17
(60)

Apartamento acima de 4 
Quartos e 2 Banhos

-
(Z)

-
(Z)

3.442,86
(7)

5.225,81
(31)



Índice de Confiança do Consumidor

Período

Variação (%)

No mês No ano Últimos 12 Meses

ICCBH IEE IEF ICCBH IEE IEF ICCBH IEE IEF

Jun-08 125.62 161.78 114.09 -0.33 -4.27 1.58 -1.83 -0.90 -2.22 -0.74 -1.34 -0.45

Jul-08 124.55 161.31 112.81 -0.85 -0.29 -1.12 -2.67 -1.19 -3.32 -4.92 1.99 -7.78

Aug-08 127.37 165.15 115.28 2.26 2.38 2.19 -0.47 1.16 -1.20 1.77 5.26 0.23

Sep-08 130.73 171.89 117.59 2.64 4.08 2.00 2.16 5.29 0.78 6.82 10.84 5.04

Oct-08 134.22 172.54 121.97 2.67 0.38 3.73 4.89 5.69 4.54 6.63 7.51 6.22

Nov-08 132.66 174.96 119.13 -1.17 1.40 -2.33 3.67 7.17 2.10 5.43 11.45 2.81

(2) IEE: Índice de Expectativa Econômica: retrata a expectativa do consumidor em relação aos indicadores macroeconômicos 

(3) IEF: Índice de Expectativa Financeira: retrata a confiança do consumidor a respeito de alguns indicadores microeconômicos

FONTE: Fundação IPEAD/UFMG

Índice de Base Fixa
(Maio/04=100)

ICCBH(1) IEE(2) IEF(3)

(1) ICCBH: Índice de Confiança do Consumidor de Belo Horizonte: trata-se de um indicador que tem por finalidade sintetizar a opinião dos consumidores em Belo Horizonte quanto aos aspectos 
capazes de afetar as suas decisões de consumo atual e futuro
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ESTERILIZAÇÃO GRATUITA DE CÃES E GATOS

Os poodles Duquesa e Sheike, mãe e filhote, estão entre os quase mil animais esterilizados nos dois novos centros de esterilização da capital – um na região Noroeste e outro na Oeste –,
inaugurados em outubro último. O proprietário dos cães, o aposentado Paulo Emílio da Silva, ficou satisfeito com o serviço. “Fui muito bem atendido”, conta. Ele também ressalta a vantagem do
serviço gratuito. “A parte financeira ajuda muito porque eu teria que pagar pelo menos R$ 400 pela cirurgia em uma clínica particular e não sei se teria condições”, afirma.

Cada um dos novos Centros de Esterilização de Cães e Gatos tem capacidade para realizar 530 cirurgias por mês. A expectativa é que, no primeiro semestre de 2009, as duas unidades
mais o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), na região Norte – atualmente em reforma –, junto com a Unidade Móvel de Castração, realizem 2,5 mil cirurgias mensais.

Foram investidos, nos dois empreendimentos, R$ 300 mil. A construção dos dois novos centros faz parte de uma política ampla de controle populacional de cães e gatos promovida pela
Prefeitura, em parceria com o Conselho Municipal de Saúde. Os projetos foram discutidos na Comissão Interinstitucional de Saúde Humana e sua Relação com os Animais, composta por
representantes da Secretaria Municipal de Saúde e de organizações não-governamentais (ONGs) de proteção aos animais.

O veterinário Luís Carlos Pereira aponta os benefícios de esterilizar os cães e gatos de estimação. “É muito importante para evitar ninhadas indesejadas e que o cão procure a rua com
freqüência, aumentando assim a exposição do animal a inúmeras doenças”, salienta.

A esterilização, efetuada por um médico veterinário, é uma cirurgia que impede definitivamente a procriação e ocorrência do cio. O procedimento é realizado sob anestesia geral e não
provoca nenhum sofrimento ao animal. Fêmeas e machos, a partir dos quatro meses de idade, podem ser submetidos à cirurgia. Donos de cães machos ainda podem optar por dois tipos de
procedimentos: a orquiectomia ou a vasectomia. A diferença entre as duas alternativas é que, com a primeira, o animal sofre uma mudança em seu comportamento, pois ele fica menos agitado e
perde o interesse pelas fêmeas.

A nutricionista Flávia de Almeida optou pela orquiectomia de seu cão, Tobbi, uma mistura de bassê com vira-lata. “Estamos fazendo a castração porque ele corre muito para a rua, é muito
afoito”, diz ela.

Cada centro de esterilização conta com dois veterinários e três agentes de combate às endemias. As unidades atendem a animais de toda a cidade, mas o cadastro ainda deve ser feito
no CCZ pelos telefones 3277-7411 e 3277-7413.

Esta é uma reprodução digitalizada do conteúdo presente no DOM nº 3250, de 31/12/2008.
https://dom-web.pbh.gov.br
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SEMINÁRIO PLANEJA AÇÕES CONTRA A DENGUE EM 2009

A Regional Nordeste inaugurou em dezembro um ciclo de atividades preventivas e coordenadas de combate à dengue na região. Uma das iniciativas, o 1º Seminário de Combate à
Dengue da Regional Nordeste, reuniu médicos, ambientalistas, representantes das secretarias de Regulação Urbana, Comunicação e Assistência Social a fim de discutir os impactos do surto da
doença que atingiu a região este ano, além de planejar ações intersetoriais que diminuam os riscos de uma nova explosão do número de casos em 2009.

O seminário foi dividido em quatro mesas-redondas nas quais foram discutidos diferentes temas e abordagens relacionados à prevenção e ao combate à dengue. O primeiro debate, “A
abordagem da epidemiologia e da zoonose no combate à dengue”, contou com a participação de representantes do Distrito Sanitário Nordeste. Nas outras três discussões foram apresentadas
propostas de ações referentes às medidas legais e fiscalizadoras, ao papel da atenção à saúde e da assistência social e à importância da comunicação e das campanhas informativas na
prevenção da doença.

Durante os intervalos das mesas-redondas, apresentações culturais e exposições artísticas integraram a programação do seminário, com destaque para projetos desenvolvidos em
escolas localizadas no perímetro da região.

O 1º Seminário de Combate à Dengue da Regional Nordeste foi encerrado com um debate sobre a rede social e o exercício da intersetorialidade no contexto do Distrito Sanitário da
reginal. Os participantes elogiaram a iniciativa e destacaram a importância da criação de um fórum permanente de discussões sobre o tema. A proposta foi aprovada e o fórum iniciará suas ações
em janeiro.

Esta é uma reprodução digitalizada do conteúdo presente no DOM nº 3250, de 31/12/2008.
https://dom-web.pbh.gov.br
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RODOVIÁRIA OPERA ESQUEMA ESPECIAL DURANTE AS FESTAS DE FIM DE ANO

Durante as comemorações de fim de ano, o movimento no terminal rodoviário de Belo Horizonte aumenta consideravelmente. No Natal, embarcaram 163 mil passageiros e a estimativa é
que mais de 100 mil pessoas embarquem no Ano Novo, 6% a mais em relação ao ano passado.

No período de 19 a 24 de dezembro, os passageiros tiveram à sua disposição 1.826 ônibus além dos que operam regularmente, num total de 5.709 veículos. Do dia 26 até hoje, foram
disponibilizados pelas empresas de transporte rodoviário 1,7 mil ônibus extras, totalizando 5,5 mil veículos.

No Ano Novo, os principais destinos são as praias do Nordeste – Recife (PE), Natal (RN) e Maceió (AL) –, além de ser intensificada a procura para Poços de Caldas (MG), Guarapari,
Vitória (ES), Rio de Janeiro (RJ), Vitória da Conquista, Porto Seguro e Salvador (BA).

Para garantir a segurança dos usuários e a fluidez do trânsito local, a administração da rodoviária organizou, com o apoio das polícias Militar e Civil, BHTrans e Guarda Municipal, um
esquema de reforço e distribuição de pessoal em pontos estratégicos, aumentando a capacidade operacional.

Dicas

O terminal rodoviário recomenda que os passageiros se antecipem ao horário estipulado para embarque; utilizem apenas os serviços de táxi e ônibus regulamentados; fiquem atentos às
bagagens e mantenham-nas identificadas e preencham as passagens com antecedência (quando for exigido). A troca de passagens, no caso de empresas interestaduais, deve ser efetuada até três
horas antes do horário da viagem. Quando se tratar de intermunicipais, a troca deve ser feita até 12 horas antes do embarque.

Para viajar com crianças menores de 12 anos sem ser o pai, mãe ou responsável legal pelo menor, é necessário retirar uma autorização no Juizado da Infância e da Juventude, que
funciona das 7h às 23h no último piso da rodoviária.

Esta é uma reprodução digitalizada do conteúdo presente no DOM nº 3250, de 31/12/2008.
https://dom-web.pbh.gov.br
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ESTUFAS EDUCATIVAS PROMOVEM O CONHECIMENTO SOBRE BIOMAS MINEIROS

Localizadas em um cenário exuberante, com inúmeros jardins e canteiros, as estufas educativas da Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte atraem os visitantes que desejam descobrir
as principais características dos biomas mineiros, bem como obter informações para a pesquisa e desenvolvimento de atividades educacionais. Em 2008, cerca de 60 mil pessoas visitaram o
complexo, que apresenta os ambientes de mata atlântica, campo rupestre e caatinga, assim como a história evolutiva das plantas e a diversificação do grupo das angiospermas (plantas com flores
e frutos).

De acordo com a bióloga do Departamento de Educação Ambiental e Parque Ecológico da Pampulha, Angela Lutterbach, as estufas educativas permitem a popularização do
conhecimento sobre a flora e suas relações com o ambiente e a fauna.

A importância das estufas educativas, segundo o presidente da fundação, Evandro Xavier, está principalmente na possibilidade de os visitantes terem acesso a informações técnicas de
uma maneira didática e esclarecedora.

Complexo

A estufa da caatinga mineira é ambientada com espécies deste bioma exclusivamente brasileiro, que representa 10% do território nacional. A estufa procura mostrar não só a vegetação
característica da caatinga como também os costumes, a cultura e o modo de vida da população local.

A estufa de campo rupestre representa uma região de locais montanhosos e rochosos com altitudes entre mil e 1,2 mil metros. Em Minas Gerais, o bioma localiza-se principalmente na
Cadeia do Espinhaço, em locais como as serras da Canastra e do Cipó.

A estufa da mata atlântica destina-se a representar formações deste bioma que, apesar de encontrar-se drasticamente reduzido, ainda possui grande diversidade vegetal e importância
ecológica.

O complexo formado pelas duas estufas de evolução e pelas praças do Fóssil e da Fonte trabalha sob duas perspectivas: a da história evolutiva das plantas e a do sucesso das flores. A
primeira estufa engloba desde os vestígios de vida no planeta a partir das evidências fósseis até as plantas e outros seres atuais. A segunda apresenta o grupo das angiospermas, composto por
vegetais que melhor se adaptaram e se diversificaram ao longo de todo este tempo. Ao final da exposição são destacados alguns exemplos de ameaças provocadas pelas ações do homem, como
as queimadas, desmatamentos, erosão e introdução de plantas invasoras.

As estufas estão abertas à visitação pública de terça-feira a domingo, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h30. A entrada dos visitantes varia de gratuita a R$ 2, de acordo com o dia. O
endereço é avenida Otacílio Negrão de Lima, 8.000, Pampulha.

Esta é uma reprodução digitalizada do conteúdo presente no DOM nº 3250, de 31/12/2008.
https://dom-web.pbh.gov.br
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Controladoria-Geral do Município - Corregedoria-Geral do Município

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Corregedor-Geral do Município, no exercício de suas atribuições, e considerando o disposto no art. 207, da Lei 7.169/96 - Estatuto dos Servidores Públicos
do Quadro Geral de Pessoal do Município de Belo Horizonte, convoca o servidor abaixo relacionado para comparecer ao seu órgão de lotação no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da data da publicação:

1. JOSÉ VALQUIR GONÇALVES DA SILVA – HM 1.835-1

Belo Horizonte, 29 de dezembro de 2008

Saulo Luiz Amaral

Corregedor-Geral do Município

Esta é uma reprodução digitalizada do conteúdo presente no DOM nº 3250, de 31/12/2008.
https://dom-web.pbh.gov.br
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Controladoria-Geral do Município - Corregedoria-Geral do Município

DESPACHO CGM

PROCESSO Nº: 08.000145.07-17

SERVIDORA: CRISTINA ALVES DOS SANTOS – BM 39.409-6

O Corregedor–Geral do Município, no exercício de suas atribuições e nos termos do § 6º, do art. 225 A, da Lei 7.169/96, considerando o Despacho de folhas 49 v,
REVOGA a Suspensão do Processo Administrativo Disciplinar em epígrafe, publicada no DOM de 18 de agosto de 2008, determinando o prosseguimento regular do
feito.

Belo Horizonte, 29 de dezembro de 2008

Saulo Luiz Amaral

Corregedor-Geral do Município

Esta é uma reprodução digitalizada do conteúdo presente no DOM nº 3250, de 31/12/2008.
https://dom-web.pbh.gov.br
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Gabinete do Prefeito - Fundação Municipal de Cultura

RERRATIFICAÇÃO

A Presidente da Fundação Municipal de Cultura, no uso de suas atribuições, retifica o resultado dos projetos aprovados na Seleção de Projetos Culturais da Lei
Municipal de Incentivo à Cultura, constante do Anexo Único da Instrução Normativa FMC nº 001/2008, publicada no DOM de 29/11/2008, páginas 05 e 06, para a
inclusão do seguinte projeto:

INCENTIVO FISCAL/ IF

Nº do Projeto: 034/2008

Nome do Projeto: FESTIVAL MUNDIAL DE CIRCO DO BRASIL - EDIÇÃO ESPECIAL ANO DA FRANÇA NO BRASIL 2009

Empreendedor: AGENTZ PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA

Valor do Projeto: R$ 69.944,00

A inclusão do projeto supramencionado faz-se em virtude de sua aprovação conforme deliberação da CMIC, registrada nas 20ª, 25ª e 27ª atas das Reuniões da
Comissão Municipal de Incentivo à Cultura.

Ficam ratificados os demais dados constantes da referida publicação.

Belo Horizonte, 29 de dezembro de 2008

Maria Antonieta Antunes Cunha

Presidente

Esta é uma reprodução digitalizada do conteúdo presente no DOM nº 3250, de 31/12/2008.
https://dom-web.pbh.gov.br
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Gabinete do Prefeito - Fundação Municipal de Cultura

CONCURSO PÚBLICO FMC

EDITAL 01/2008 - NOMEAÇÃO

A Presidente da Fundação Municipal de Cultura, Maria Antonieta Antunes Cunha, no uso de suas atribuições legais, nomeia, por autorização do Exmo. Sr. Prefeito,
Fernando Damata Pimentel, para os cargos abaixo mencionados, nos termos do art. 11, inciso I, da Lei Municipal nº 7.169, de 30/08/96, em virtude de aprovação em concurso
público, homologado em 02/07/2008, publicado no Diário Oficial do Município de 03/07/08, os seguintes candidatos:

NÍVEL MÉDIO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

15º - Junio Martins Lourenco

16º - Camila Cristina Gonçalves Goulart

17º - Artur Generoso de Oliveira Lima

18º - Myriam Leticia Goncalves Cesario

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - Portador de Deficiência

2º - Marina Simões Machado

TÉCNICO

Técnico de nível médio - CONTABILIDADE

1º - Marcelo Angelo da Silva

2º - Elmo Batista Junior

3º - Marcelo Alberto da Cunha

4º - Rita de Cassia Carvalho

Técnico de nível médio - INFORMÁTICA

1º - Andre Luis Resende Monteiro

2º - Rodrigo Ferreira da Costa

3º - Renato Tadeu de Oliveira Figueiredo

Técnico Cultural de nível médio - CENOTÉCNICO

9º - Wagner Braccini Freire

Técnico Cultural de nível médio - PRODUÇÃO CULTURAL

6º - Rute Costa Assis

7º - Marcus Vinicius Peito Melo

8º - Myriam Campas de Faria

9º - Cindra Juliana Alves Gomes

Técnico Cultural de nível médio - FOTOGRAFIA

1º - Nathalia Maria Turcheti e Melo

NÍVEL SUPERIOR

Técnico de nível superior - ADMINISTRACÃO

1º - Graziela Regina da Silva

2º - Renata Silveira Bayao

3º - Lucas Cardoso Pittella

Técnico de nível superior - CIENCIAS CONTÁBEIS

1º - Wisley Daniel Oliveira Silva

2º - Adelcio Jose Lages
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2º - Adelcio Jose Lages

Técnico de nível superior - JORNALISMO

1º - Fabio Melchiades de Oliveira

Técnico de nível superior - RELACÕES PÚBLICAS

1º - Pedro Souza Pinto

Técnico de nível superior - INFORMÁTICA

1º - Thiago Magela Viana da Silva

2º - Andre Mendes Garcia

3º - Cleonice Maria Gontijo Pereira

Técnico de nível superior - DIREITO

1º - Bruno Borges da Silva

2º - Carlos Eduardo Simoes Roedel

3º - Federico Nunes de Matos

Técnico de nível superior - PSICOLOGIA

1º - Marta Maria Caixeta Ferreira

Técnico de nível superior - ARTES CÊNICAS

1º - André Ferraz Sitônio de Assis

Técnico de nível superior - ARTE-EDUCAÇÃO

4º - Isabel de Fatima Rodrigues Silva

5º - Adriana Valeria Pessoa

Técnico de nível superior - BIBLIOTECONOMIA

13º - Alessandra Fiorini de Carvalho

14º - Rafael dos Santos Nonato

Técnico de nível superior - CONSERVACAO E RESTAURAÇÃO

1º - Maria Helena de Rezende Costa

2º - Mariana Guimarães Brandão

3º - Luciana Bonadio

CONVOCAÇÃO PARA POSSE

A Presidente da Fundação Municipal de Cultura, Maria Antonieta Antunes Cunha, no uso de suas atribuições legais, convoca os candidatos nomeados no Ato acima para
os cargos supracitados, a comparecerem ao Departamento de Gestão Organizacional da Fundação Municipal de Cultura, na Rua Sapucaí, 57, 1º andar, Floresta, para iniciarem os
procedimentos de posse, munidos dos seguintes documentos:

1) 1 foto 3x4 recente;

2) Original e fotocópia da carteira de identidade ou de documento único equivalente, de valor legal, com fotografia;

3) Original e fotocópia do cadastro nacional de pessoas físicas - CPF;

4) Original e fotocópia do título de eleitor, com comprovante de votação na última eleição, dos dois turnos, quando houver, ou certidão de quitação com a justiça eleitoral;

5) Original e fotocópia do certificado de reservista, se do sexo masculino;

6) Original e fotocópia do cartão do PIS ou PASEP, caso seja cadastrado;

7) Original e fotocópia do comprovante de contribuição sindical, quando pago;

8) Original e fotocópia do comprovante de endereço atualizado (conta de água, luz ou telefone);

9) Fotocópia autenticada em Cartório do certificado de conclusão de ensino médio ou comprovante do curso técnico com habilitação legal para o exercício da profissão; ou diploma
de graduação completo, reconhecido pelo MEC; ou certificado do curso superior completo na área de atuação, credenciada pelo MEC;

10) Fotocópia autenticada do registro do respectivo conselho de classe, quando for a hipótese;

11) Original e fotocópia de certidão com a contagem de tempo, que comprove experiência mínima de 02 (dois) anos, expedida pelo órgão competente ou apresentação de fotocópia
autenticada da carteira de trabalho e Previdência Social - CTPS, juntamente com declaração original ou fotocópia autenticada emitida pelo responsável legal do empregador para os
cargos de Técnico Cultural de Nível Médio - CENOTÉCNICO e PRODUÇÃO CULTURAL;

12) Original e fotocópia de certidão de casamento, se for o caso.

Os candidatos deverão apresentar toda documentação acima elencada, bem como atender a todos os demais procedimentos exigidos no edital, em tempo hábil para viabilizar sua
posse no prazo de 20 (vinte) dias, a contar desta data, conforme estabelecido no art. 20, da Lei Municipal nº 7.169/96, sob pena de perda do direito.
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Poder Executivo

Procuradoria-Geral do Município

EXTRATOS

Extrato do Contrato de Fornecimento

Processo: 011905470805

Contratante: Município de Belo Horizonte / Secretaria Municipal de Finanças

Contratado(a): Bortolini Indústria de Móveis Ltda.

Objeto: Fornecimento de mobiliário para escritório, conforme anexo deste Contrato.

Prazo: 29/12/2008 até o recebimento definitivo

Valor: R$ 612.879,84

Assinatura: 29/12/2008

Registro na PGM: 30/12/2008

Livro: 108 Folha: 116

Extrato do Contrato de Garantia

Processo: 011905470805

Contratante: Município de Belo Horizonte / Secretaria Municipal de Finanças

Contratado(a): Bortolini Indústria de Móveis Ltda.

Objeto: Garantia do mobiliário para escritório, com assistência técnica, para atender a Secretaria Municipal Adjunta de Tecnologia da

Informação - SMATI, do Município de Belo Horizonte.

Prazo: Conforme Cláusula Segunda

Assinatura: 29/12/2008

Registro na PGM: 30/12/2008

Livro: 108 Folha: 116

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento

Processo: 011905470805

Contratante: Município de Belo Horizonte / Secretaria Municipal de Finanças

Contratado(a): Bortolini Indústria de Móveis Ltda.

Objeto: Prorroga o prazo de entrega do mobiliário; altera o quantitativo das mesas do Lote I, Anexo I deste Aditivo; altera das cores das cadeiras do Lote 9 e reduz o
valor do Contrato.

Prazo: 60 dias após assinatura deste termo

Valor: R$ 612.375,38

Assinatura: 30/12/2008

Registro na PGM: 30/12/2008

Livro: 108 Folha: 116

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Garantia

Processo: 011905470805

Contratante: Município de Belo Horizonte / Secretaria Municipal de Finanças

Contratado(a): Bortolini Indústria de Móveis Ltda.

Objeto: Prorroga o prazo de vigência do Contrato; altera o quantitativo das mesas do Lote I, Anexo deste Aditivo; altera das cores das cadeiras do Lote 9 e reduz o
valor do Contrato de fornecimento.

Prazo: De acordo com Cláusula Segunda

Valor: R$ 612.375,38

Assinatura: 30/12/2008

Registro na PGM: 30/12/2008

Livro: 108 Folha: 116

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
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Extrato do Contrato de Prestação de Serviços

Processo: 011838100800

Contratante: Município de Belo Horizonte / Secretaria Municipal Adjunta de Recursos Humanos

Contratado(a): Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira Ltda.

Objeto: Prestação de serviços educacionais de ensino superior pertinente ao curso de pós-graduação latu sensu em Políticas para Juventude, com carga horária de
360 horas/aula para servidores públicos, conforme Anexo I, deste Contrato.

Prazo: 19/12/2008 a 19/12/2009

Valor: R$ 140.280,00

Assinatura: 19/12/2008

Registro na PGM: 30/12/2008

Livro: 108 Folha: 116

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008

Mirtes Maria da Cruz Rossi Figueira

Gerente Administrativo-Financeiro
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Poder Executivo

Secretaria de Administração Regional Municipal Barreiro

COMUNICADO

RATIFICAÇÕES E RETIFICAÇÕES

Instalar faixa em logradouro público com mensagem não veiculada pelo poder público. Dispositivo Legal Transgredido: artigo 189 da Lei 8.616/03, regulamentado pelo
artigo 158 do Decreto 11.601/04, com redação do Decreto 11.698/04. Penalidades: multa, cobrada em dobro e em triplo nas reincidências, conforme artigo 311, §1º,
II e §2º da Lei 8.616/03, regulamentado pelo Decreto 11.601/04, Anexo I, alterado pelo Decreto 11.698/04. Fica o contribuinte intimado a efetuar o recolhimento do
valor devido ou apresentar defesa em duas vias junto ao órgão autuante, no prazo de 20 (vinte) dias corridos.

AUTO DE INFRAÇÃO: 0007174 A .

RAZÃO SOCIAL: Construtora Tenda S/A .

CNPJ: 71.476.527/0001-35.

ENDEREÇO: Av. Afonso Vaz de Melo com Visconde de Ibituruna.

MULTA: R$ 367, 03.

AUTO DE INFRAÇÃO: 0013488 A .

RAZÃO SOCIAL: Construtora Tenda S/A .

CNPJ: 71.476.527/0001-35.

ENDEREÇO: Av. Afonso Vaz de Melo com Sinfronio Brochado.

MULTA: R$ 367, 03.

AUTO DE INFRAÇÃO: 0013487 A .

RAZÃO SOCIAL: Construtora Tenda S/A .

CNPJ: 71.476.527/0001-35.

ENDEREÇO: R: Caetano Pirri, N° 95, B. Milionários.

MULTA: R$ 367, 03.

AUTO DE INFRAÇÃO: 0013485 A .

RAZÃO SOCIAL: Construtora Tenda S/A .

CNPJ: 71.476.527/0001-35.

ENDEREÇO: Av. Olinto Meireles, N° 2755, B. Flavio Marques Lisboa.

MULTA: R$ 367, 03.

AUTO DE INFRAÇÃO: 0005867 A .

RAZÃO SOCIAL: Construtora Tenda S/A .

CNPJ: 71.476.527/0001-35.

ENDEREÇO: Av. Olinto Mireles, N° 2745, B. Flavio Marques Lisboa.

MULTA: R$ 367, 03.

AUTO DE INFRAÇÃO: 0007165 A .

RAZÃO SOCIAL: Construtora Tenda S/A .

CNPJ: 71.476.527/0001-35.

ENDEREÇO: Av. Barão de Coromandel com Afonso Vaz de Melo.

MULTA: R$ 367, 03.

AUTO DE INFRAÇÃO: 0007173 A .

RAZÃO SOCIAL: Construtora Tenda S/A .

CNPJ: 71.476.527/0001-35.

ENDEREÇO: Av. Afonso Vaz de Melo, N° 1025, B. Barreiro.

MULTA: R$ 367, 03.
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MULTA: R$ 367, 03.

AUTO DE INFRAÇÃO: 0005866 A .

RAZÃO SOCIAL: Construtora Tenda S/A .

CNPJ: 71.476.527/0001-35.

ENDEREÇO: Av. Olinto Meireles, N° 540, B. Barreiro.

MULTA: R$ 367, 03.

AUTO DE INFRAÇÃO: 0005871 A .

RAZÃO SOCIAL: Construtora Tenda S/A .

CNPJ: 71.476.527/0001-35.

ENDEREÇO: Praça Via do Minerio, B. Milionários.

MULTA: R$ 367, 03.

AUTO DE INFRAÇÃO: 0005865 A .

RAZÃO SOCIAL: Construtora Tenda S/A .

CNPJ: 71.476.527/0001-35.

ENDEREÇO: Via do Minerio com Av. Olinto Mireles.

MULTA: R$ 367, 03.

AUTO DE INFRAÇÃO: 0013490 A .

RAZÃO SOCIAL: Construtora Tenda S/A .

CNPJ: 71.476.527/0001-35.

ENDEREÇO: Av. Olinto Meireles proximo ao N° 540.

MULTA: R$ 367, 03.

AUTO DE INFRAÇÃO: 0007167 A .

RAZÃO SOCIAL: Construtora Tenda S/A .

CNPJ: 71.476.527/0001-35.

ENDEREÇO: Av. Olinto Meireles com Sinfronio Brochado.

MULTA: R$ 367, 03.

Belo Horizonte, 22 de Dezembro de 2008.

Sylvio Ferreira Malta Neto

Secretário Adjunto de Administração Regional de Serviços Urbanos
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Poder Executivo

Secretaria de Administração Regional Municipal Centro-Sul

COMUNICADO

A Gerência Regional de Feiras Permanentes, no uso de suas atribuições, comunica decisão referente à RECONSIDERAÇÃO DE DESPACHO

Nº DO PROCESSO / INTERESSADO / CPF / DECISÃO

01 184981 08 39/ ANA MENDES DE OLIVEIRA CHAVES/ 921.648.466-72/ DEFERIDO

01 183175 08 34/ JORGE MOREIRA PINTO/ 317.696.596-68/ DEFERIDO

01 183605 08 81/ LINDAURA LELIS MAIA/ 007.005.276-05/ DEFERIDO

01 190587 08 11/ MARIA ADELAIDE SANTANA/ 007.376.826-04/ DEFERIDO

01 178913 08 02/ MARIA DO ROSÁRIO GESUALDO AMARAL/ DEFERIDO

01 182616 08 62/ MARIA MADALENA DE SOUZA/ 138.030.266-87/ DEFERIDO

A Gerência Regional de Feiras Permanentes no uso de suas atribuições comunica decisão referente a PEDIDO LICENÇA COM SUBSTITUTO

Nº DO PROCESSO / INTERESSADO / CPF / DECISÃO

01 183173 08 09/ JORGE MOREIRA PINTO/ 317.696.596-68/ INDEFERIDO

01 183603 08 56/ LINDAURA LELIS MAIA/ 007.005.276-05/ INDEFERIDO

01 190584 08 23/ MARIA ADELAIDE SANTANA/ 007.376.826-04/ INDEFERIDO

01 182613 08 74/ MARIA MADALENA DE SOUZA/ 138.030.266-87/ INDEFERIDO

A Gerência Regional de Feiras Permanentes no uso de suas atribuições comunica decisão referente a PEDIDO DE TROCA DE VAGA:

Nº DO PROCESSO / INTERESSADO / CPF / DECISÃO

01 187627 08 66/ HELENICE BARROS NUNES/ 623.047.716-53/ DEFERIDO

01 182437 08 43/ MORGANA AGUIAR PINTO DE OLIVEIRA/ 875.196.586-00/ INDEFERIDO

A Gerência Regional de Feiras Permanentes no uso de suas atribuições comunica decisão referente a PEDIDO DE VAGA DUPLA:

Nº DO PROCESSO / INTERESSADO / CPF / DECISÃO

01 184973 08 00/ FLAVIA HELENA TEIXEIRA GUIMARAES/ 812.304.196-91/ DEFERIDO

01 184964 08 10/ VANDERLEY SILVA/ 050.730.146-34/ DEFERIDO

A Gerência Regional de Feiras Permanentes, no uso de suas atribuições, comunica decisão referente a PEDIDO DE INCLUSÃO DE NOVOS PRODUTOS:

Nº DO PROCESSO / INTERESSADO / CPF / DECISÃO

01 178289 08 44/ ADILSON VERDE/ 883.998.426-72/ DEFERIDO

01 116671 08 28/ MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA COSTA/ 684.019.816-20/ DEFERIDO

01 179638 08 27/ MARIA FARIAS JERÔNIMO/ 355.738.566-34/ INDEFERIDO

A Gerência Regional de Feiras Permanentes no uso de suas atribuições comunica decisão referente a PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE SETOR:

Nº DO PROCESSO / INTERESSADO / CPF / DECISÃO

01 168412 08 82/ JOSÉ THADEU RODRIGUES DE MIRANDA/ 455.192.936-00/ INDEFERIDO

01 139730 08 54/ ROSANA EUGENIA FERREIRA DINIZ MOREIRA/ 889.276.796-87/ DEFERIDO

A Gerência Regional de Feiras Permanentes, no uso de suas atribuições, comunica decisão referente a PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE CREDENCIAL:

Nº DO PROCESSO / INTERESSADO / CPF / DECISÃO

01 175949 08 35/ EMERSON MARQUES MARIANO/ 960.678.026-00/ DEFERIDO

01 172901 08 00/ GRAZIELA DA SILVA PERDIGÃO/ 046.922.226-38/ DEFERIDO

01 060711 08 45/ JANE PEREIRA DE SOUZA/ 584.327.446-20/ DEFERIDO
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Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2008

Cristino Sebastião de Oliveira Necto

Gerente Regional de Feiras Permanentes

Fernando Viana Cabral

Secretário de Administração Regional Municipal
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Poder Executivo

Secretaria de Administração Regional Municipal Leste

COMUNICADO

RATIFICAÇÕES

A Gerência Regional de Regulação Urbana Leste ratifica a Notificação 787453-A de 26/11/2008, em nome de Bruno Campos Godoy, CPF: 069.428.126-33, à Rua
Magno Moura, 40 / 42 – Bairro Boa Vista, para paralisar imediatamente a construção de acréscimo de área irregular localizada no endereço supracitado, e regularizar
o acréscimo através de demolição ou reaprovação de projeto arquitetônico, uma vez que a construção está infringindo os artigos 10 e 11 do Decreto-Lei 84/40, sendo
o artigo 10 alterado pela Lei 7.157/96, e as Leis 7.166/96 e 8.137/00. O não-atendimento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias aos termos desta notificação, sujeitará o
infrator a multas, embargo, interdição e demolição, conforme o Decreto-Lei 84/40, as Leis 7.166/96 e 8.137/00 e demais ações de direito. P razo para Recurso
Administrativo: 15 (quinze) dias corridos .

A Gerência Regional de Regulação Urbana Leste ratifica a Notificação 787581-A de 12/12/2008, em nome de Adenilson Ferreira Leite, CPF: 844.559.696-91, à Rua
Áureo Drummond, 159 – Bairro Casa Branca, para permitir à Fiscalização de Obras vistoriar a construção localizada no endereço supracitado no dia 23/12/2008, às
13:00 horas, conforme o artigo 353 do Decreto-Lei 84/40 e artigo 1º do Decreto 6.732/90. O não-atendimento aos termos desta notificação sujeitará o infrator à multa
conforme o artigo 363, parágrafo 5º do Decreto-Lei 84/40, alterado pelas Leis 6.509/94 e demais ações de direito. Prazo para Recurso Administrativo: 15 (quinze) dias
corridos. SAC n.º 877828.

RERRATIFICAÇÕES

A Gerência Regional de Regulação Urbana Leste rerratifica o Auto de Infração 188567-A de 14/04/2008, em nome de Panificadora e Confeitaria Esplanada, CNPJ:
21.096.847/0001-91, à Rua Petrolina, 476 – Bairro Sagrada Família. Infração: não providenciou o laudo técnico emitido por profissional legalmente habilitado, com a
respectiva ART, conforme a Notificação 782221-A, lavrada em 21/12/2006. Dispositivo legal transgredido: artigo 3º da Lei 2.060/72, com redação pelo artigo 1º da Lei
9.064/05. Penalidades: multa de R$ 2.275,34 (dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) prevista no inciso II do artigo 4º da Lei 2.060/72,
com redação pelo artigo 1º da Lei 9.064/05 e Lei 8.147/00. Para os efeitos legais, foi lavrado o presente Auto, ficando o contribuinte intimado a efetuar o recolhimento
do valor devido ou apresentar defesa em duas vias junto ao órgão autuante, no prazo de 10 (dez) dias corridos. Processo n.º 01.008880/07-57.

A Gerência Regional de Regulação Urbana Leste rerratifica o Auto de Infração 194127-A de 18/07/2008, em nome de Carlos Maurício de Souza Carvalho, CPF:
104.195.356-91, à Av. Silviano Brandão, 1457 – Bairro Sagrada Família. Infração: não providenciou o laudo técnico emitido por profissional legalmente habilitado, com
a respectiva ART, conforme a Notificação 958436-A, lavrada em 19/03/2008. Dispositivo legal transgredido: artigo 3º da Lei 2.060/72, com redação pelo artigo 1º da
Lei 9.064/05. Penalidades: multa de R$ 2.275,34 (dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) prevista no inciso II do artigo 4º da Lei
2.060/72, com redação pelo artigo 1º da Lei 9.064/05 e Lei 8.147/00. Para os efeitos legais, foi lavrado o presente Auto, ficando o contribuinte intimado a efetuar o
recolhimento do valor devido ou apresentar defesa em duas vias junto ao órgão autuante, no prazo de 10 (dez) dias corridos. Processo n.º 01.171428/08-90.

A Gerência Regional de Regulação Urbana Leste rerratifica o Auto de Infração 194169-A de 11/06/2008, em nome de Mitra Arquidiocesana de Belo Horizonte, CNPJ:
17.505.249/0001-51, à Praça da Liberdade, 263 – Bairro Savassi. Infração: não providenciou o laudo técnico emitido por profissional legalmente habilitado, com a
respectiva ART, para a edificação situada na Rua Americana, 6 – Bairro Paraíso, conforme a Notificação 793326-A, lavrada em 13/06/2007. Dispositivo legal
transgredido: artigo 3º da Lei 2.060/72, com redação pelo artigo 1º da Lei 9.064/05. Penalidades: multa de R$ 2.275,34 (dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e
trinta e quatro centavos) prevista no inciso II do artigo 4º da Lei 2.060/72, com redação pelo artigo 1º da Lei 9.064/05 e Lei 8.147/00. Para os efeitos legais, foi lavrado
o presente Auto, ficando o contribuinte intimado a efetuar o recolhimento do valor devido ou apresentar defesa em duas vias junto ao órgão autuante, no prazo de 10
(dez) dias corridos. Processo n.º 01.149678/07-81.

A Gerência Regional de Regulação Urbana Leste rerratifica o Auto de Infração 194170-A de 11/06/2008, em nome de Jamile Maria Zacarias da Silva, CPF:
403.284.226-49, à Rua Graciliano Ramos, 367 – Bairro Tupi. Infração: não providenciou o laudo técnico emitido por profissional legalmente habilitado com a respectiva
ART, para o imóvel situado na Rua Padre Feijó, 415 – Bairro Santa Efigênia, conforme a Notificação 793154-A, lavrada em 03/05/2007. Dispositivo legal transgredido:
artigo 2º da Lei 2.060/72, com redação pelo artigo 1º da Lei 9.064/05. Penalidades: multa de R$ 2.275,34 (dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro
centavos) prevista no inciso II do artigo 4º da Lei 2.060/72, com redação pelo artigo 1º da Lei 9.064/05 e Lei 8.147/00. Para os efeitos legais, foi lavrado o presente
Auto, ficando o contribuinte intimado a efetuar o recolhimento do valor devido ou apresentar defesa em duas vias junto ao órgão autuante, no prazo de 10 (dez) dias
corridos. Processo n.º 01.150194/07-02.

A Gerência Regional de Regulação Urbana Leste rerratifica o Auto de Infração 194243-A de 15/07/2008, em nome de Caixa de Caridade Para Crianças e Viúvas Sem
Lar, CNPJ: 17.235.086/0001-34, à Rua Mica, 284 – Bairro São Lucas. Infração: não providenciou o laudo técnico emitido por profissional legalmente habilitado, com a
respectiva ART, conforme a Notificação 793195-A, lavrada em 09/05/2007, para a edificação situada na Rua Frutal, 21 – Bairro Santa Efigênia. Dispositivo legal
transgredido: artigo 3º da Lei 2.060/72, com redação pelo artigo 1º da Lei 9.064/05. Penalidades: multa de R$ 2.275,34 (dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e
trinta e quatro centavos) prevista no inciso II do artigo 4º da Lei 2.060/72, com redação pelo artigo 1º da Lei 9.064/05 e Lei 8.147/00. Para os efeitos legais, foi lavrado
o presente Auto, ficando o contribuinte intimado a efetuar o recolhimento do valor devido ou apresentar defesa em duas vias junto ao órgão autuante, no prazo de 10
(dez) dias corridos. Processo n.º 01.149680/07-23.

A Gerência Regional de Regulação Urbana Leste rerratifica o Auto de Infração 194255-A de 10/07/2008, em nome de Fulgêncio José Bontempo, CPF: 891.507.676-
15, à Av. do Contorno, 7320 – Bairro de Lourdes. Infração: não providenciou o laudo técnico emitido por profissional legalmente habilitado, com a respectiva ART,

para a edificação situada na Rua Curvelo, 124 – loja 03 – Bairro Floresta, conforme a Notificação 958267-A, lavrada em 23/01/2008. Dispositivo legal transgredido:
artigo 3º da Lei 2.060/72, com redação pelo artigo 1º da Lei 9.064/05. Penalidades: multa de R$ 2.275,34 (dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro
centavos) prevista no inciso II do artigo 4º da Lei 2.060/72, com redação pelo artigo 1º da Lei 9.064/05 e Lei 8.147/00. Para os efeitos legais, foi lavrado o presente
Auto, ficando o contribuinte intimado a efetuar o recolhimento do valor devido ou apresentar defesa em duas vias junto ao órgão autuante, no prazo de 10 (dez) dias
corridos. Processo n.º 01.171426/08-65.

A Gerência Regional de Regulação Urbana Leste rerratifica a Notificação 657365-A de 04/11/2008, em nome de Juvenal Chrisóstomo de Almeida, CPF: 125.912.626-
91 à Rua Cocais, 554 – Bairro Esplanada, para providenciar a instalação de calhas e condutores no imóvel situado na Rua Coari, 296 – Bairro São Geraldo ,
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91 à Rua Cocais, 554 – Bairro Esplanada, para providenciar a instalação de calhas e condutores no imóvel situado na Rua Coari, 296 – Bairro São Geraldo ,
conforme o artigo 46 do Decreto-Lei 84/40. O não-atendimento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias aos termos desta notificação, sujeitará o infrator à multa conforme
o artigo 363, inciso I, alínea B do Decreto-Lei 84/40, com redação pela Lei 6.509/94, Leis 7.010/95 e 8.147/00 e demais ações de direito. P razo para Recurso
Administrativo: 15 (quinze) dias corridos . Processo n.º 01.000140/03-01.

A Gerência Regional de Regulação Urbana Leste rerratifica a Notificação 782221-A de 21/12/2006, em nome de Panificadora e Confeitaria Esplanada Ltda., CNPJ:
21.096.847/0001-91, à Rua Petrolina, 476 – Bairro Sagrada Família, para providenciar laudo técnico emitido por profissional legalmente habilitado, com a respectiva
Anotação de Responsabilidade Técnica, para a edificação situada no endereço supracitado. O laudo deve atestar a eficiência do sistema de prevenção e combate a
incêndio implantado e sua adequação às normas técnicas e à legislação vigente, conforme o artigo 3º da Lei 2.060/72, com redação pelo artigo 1º da Lei 9.064/05. O
não-atendimento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias aos termos desta notificação, sujeitará o infrator à multa de R$ 2.117,60 (dois mil, cento e dezessete reais e
sessenta centavos) e interdição previstas nos incisos II e III do artigo 4º da Lei 2.060/72, com redação pelo artigo 1º da Lei 9.064/05 e Lei 8.147/00. Processo n.º
01.008880/07-57.

A Gerência Regional de Regulação Urbana Leste rerratifica a Notificação 793154-A de 03/05/2007, em nome de Jamile Maria Zacarias da Silva, CPF: 403.284.226-
49, à Rua Graciliano Ramos, 367 – Bairro Tupi, para providenciar laudo técnico emitido por profissional legalmente habilitado, com a respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica, para a edificação situada Rua Padre Feijó, 415 – Bairro Santa Efigênia. O laudo deve atestar a eficiência do sistema de prevenção e
combate a incêndio implantado e sua adequação às normas técnicas e à legislação vigente, conforme o artigo 3º da Lei 2.060/72, com redação pelo artigo 1º da Lei
9.064/05. O não-atendimento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias aos termos desta notificação, sujeitará o infrator à multa e interdição previstas nos incisos II e III do
artigo 4º da Lei 2.060/72, com redação pelo artigo 1º da Lei 9.064/05 e Lei 8.147/00. Processo n.º 01.150194/07-02.

A Gerência Regional de Regulação Urbana Leste rerratifica a Notificação 793195-A de 09/05/2007, em nome de Caixa de Caridade Para Crianças e Viúvas Sem Lar,
CNPJ: 17.235.086/0001-34, à Rua Mica, 284 – Bairro São Lucas, para providenciar laudo técnico emitido por profissional legalmente habilitado, com a respectiva
Anotação de Responsabilidade Técnica, para a edificação situada na Rua Frutal, 21 – Bairro Santa Efigênia. O laudo deve atestar a eficiência do sistema de
prevenção e combate a incêndio implantado e sua adequação às normas técnicas e à legislação vigente, conforme o artigo 3º da Lei 2.060/72, com redação pelo
artigo 1º da Lei 9.064/05. O não-atendimento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias aos termos desta notificação, sujeitará o infrator à multa e interdição previstas nos
incisos II e III do artigo 4º da Lei 2.060/72, com redação pelo artigo 1º da Lei 9.064/05 e Lei 8.147/00. Processo n.º 01.149680/07-23.

A Gerência Regional de Regulação Urbana Leste rerratifica a Notificação 793326-A de 13/06/2007, em nome de Mitra Arquidiocesana de Belo Horizonte, CNPJ:
17.505.249/0001-51, à Rua Americano, 6 – Bairro Paraíso, para providenciar laudo técnico emitido por profissional legalmente habilitado, com a respectiva Anotação
de Responsabilidade Técnica, para a edificação situada na Rua Americano esquina com Rua Dodô Neves – Bairro Fazendinha. O laudo deve atestar a eficiência do
sistema de prevenção e combate a incêndio implantado e sua adequação às normas técnicas e à legislação vigente, conforme o artigo 3º da Lei 2.060/72, com
redação pelo artigo 1º da Lei 9.064/05. O não-atendimento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias aos termos desta notificação, sujeitará o infrator à multa e interdição
previstas nos incisos II e III do artigo 4º da Lei 2.060/72, com redação pelo artigo 1º da Lei 9.064/05 e Lei 8.147/00. Processo n.º 01.149678/07-81.

A Gerência Regional de Regulação Urbana Leste rerratifica a Notificação 958267-A de 23/01/2008, em nome de Fulgêncio José Bontempo, CPF: 891.507.676-15, à
Av. do Contorno, 7320 – Bairro Lourdes, para providenciar laudo técnico emitido por profissional legalmente habilitado, com a respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica, para a edificação situada na Rua Curvelo, 124 – Bairro Floresta. O laudo deve atestar a eficiência do sistema de prevenção e combate a
incêndio implantado e sua adequação às normas técnicas e à legislação vigente, conforme o artigo 3º da Lei 2.060/72, com redação pelo artigo 1º da Lei 9.064/05. O
não-atendimento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias aos termos desta notificação, sujeitará o infrator à multa e interdição previstas nos incisos II e III do artigo 4º da
Lei 2.060/72, com redação pelo artigo 1º da Lei 9.064/05 e Lei 8.147/00. Processo n.º 01.171426/08-65.

A Gerência Regional de Regulação Urbana Leste rerratifica a Notificação 958436-A de 19/03/2008, em nome de Carlos Maurício de Souza Carvalho, CPF:
104.195.356-91, à Av. Silviano Brandão, 1457 – Bairro Sagrada Família, para providenciar laudo técnico emitido por profissional legalmente habilitado, com a
respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica, para a edificação situada no endereço supracitado. O laudo deve atestar a eficiência do sistema de prevenção e
combate a incêndio implantado e sua adequação às normas técnicas e à legislação vigente, conforme o artigo 3º da Lei 2.060/72, com redação pelo artigo 1º da Lei
9.064/05. O não-atendimento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias aos termos desta notificação, sujeitará o infrator à multa e interdição previstas nos incisos II e III do
artigo 4º da Lei 2.060/72, com redação pelo artigo 1º da Lei 9.064/05 e Lei 8.147/00. Processo n.º 01.171428/08-90.

Belo Horizonte, 23 de dezembro de 2008

RATIFICAÇÕES

A Gerência Regional de Regulação Urbana Leste ratifica o Auto de Infração 187601-A de 19/12/2008, em nome de Condomínio do Edifício Silvana, CNPJ:
10.428.086/0001-01, à Rua Nísio Batista de Oliveira, 381 – Bairro Novo São Lucas. Infração: não apresentou Anotação de Responsabilidade Técnica – ART – junto
ao CREA, conforme solicitação estabelecida pela Notificação 785491-A, lavrada em 23/11/2007. Dispositivo legal transgredido: artigo 207 da Lei 8.616/03,
regulamentada pelo Decreto 11.601/04. Penalidades: multa de R$ 3.670,35 (três mil, seiscentos e setenta reais e trinta e cinco centavos), prevista nos artigos 307,
inciso II, e 311 da Lei 8.616/03, regulamentada pelo Decreto 11.601/04, com redação pelo Anexo I (item 129) do Decreto 11.698/04. Para os efeitos legais, foi lavrado
o presente Auto, ficando o contribuinte intimado a efetuar o recolhimento do valor devido ou apresentar defesa em duas vias junto ao órgão autuante, no prazo de 15
(quinze) dias corridos. Processo n.º 01.136158/02-02.

A Gerência Regional de Regulação Urbana Leste ratifica o Auto de Infração 187602-A de 19/12/2008, em nome de Flávia Maria Impellizieri Pirez, CPF: 665.954.797-
53, à Rua Alberto Bressane, 426 – Bairro Novo São Lucas. Infração: construção sem projeto arquitetônico aprovado pela PBH situada no endereço supracitado (área

= 144,0 m²). Dispositivo legal transgredido: artigo 10 do Decreto-Lei 84/40, alterado pela Lei 7.157/96, e as Leis 7.166/96 e Lei 8.137/00. Penalidades: multa de R$
263,52 (duzentos e sessenta e três reais e cinqüenta e dois centavos), prevista no artigo 104, inciso I da Lei 7.166/96, Leis 7.010/95 e 8.147/00. Para os efeitos
legais, foi lavrado o presente Auto, ficando o contribuinte intimado a efetuar o recolhimento do valor devido ou apresentar defesa em duas vias junto ao órgão
autuante, no prazo de 15 (quinze) dias corridos. Processo n.º 01.108070/07-51.

A Gerência Regional de Regulação Urbana Leste ratifica o Auto de Infração 187603-A de 19/12/2008, em nome de Flávia Maria Impellizieri Pirez, CPF: 665.954.797-
53, à Rua Alberto Bressane, 426 – Bairro Novo São Lucas. Infração: descumprimento do Auto de Embargo de Obras nº 10062-A lavrado em 20/03/2008. Dispositivo
legal transgredido: artigo 104, inciso II da Lei 7.166/96. Penalidades: multa de R$ 1.830,00 (hum mil, oitocentos e trinta reais) prevista nos artigos 93 e 107 da Lei
7.166/96, Leis 7.010/95 e 8.147/00. Para os efeitos legais, foi lavrado o presente Auto, ficando o contribuinte intimado a efetuar o recolhimento do valor devido ou
apresentar defesa em duas vias junto ao órgão autuante, no prazo de 15 (quinze) dias corridos. Processo n.º 01.108070/07-51.

A Gerência Regional de Regulação Urbana Leste ratifica o Auto de Infração 187649-A de 19/12/2008, em nome de Flávia Maria Impellizieri Pirez, CPF: 665.954.797-
53, à Rua Alberto Bressane, 426 – Bairro Novo São Lucas. Infração: construção irregular no que se refere à invasão de afastamento frontal na edificação situada no
endereço supracitado (volume = 30,24 m³). Dispositivo legal transgredido: artigo 51 da Lei 7.166/96, alterada pela Lei 8.137/00. Penalidades: multa de R$ 14.182,50
(quatorze mil, cento e oitenta e dois reais e cinqüenta centavos), prevista no artigo 103 da Lei 7.166/96, Leis 7.010/95 e 8.147/00. Para os efeitos legais, foi lavrado o
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(quatorze mil, cento e oitenta e dois reais e cinqüenta centavos), prevista no artigo 103 da Lei 7.166/96, Leis 7.010/95 e 8.147/00. Para os efeitos legais, foi lavrado o
presente Auto, ficando o contribuinte intimado a efetuar o recolhimento do valor devido ou apresentar defesa em duas vias junto ao órgão autuante, no prazo de 15
(quinze) dias corridos. Processo n.º 01.108070/07-51.

A Gerência Regional de Regulação Urbana Leste ratifica o Auto de Infração 187650-A de 19/12/2008, em nome de Flávia Maria Impellizieri Pirez, CPF: 665.954.797-
53, à Rua Alberto Bressane, 426 – Bairro Novo São Lucas . Infração: não apresentou Anotação de Responsabilidade Técnica – ART – junto ao CREA, conforme
solicitação estabelecida pela Notificação 958413-A, lavrada em 26/02/2008. Dispositivo legal transgredido: artigo 207 da Lei 8.616/03, regulamentada pelo Decreto
11.601/04. Penalidades: multa de R$ 2.446,90 (dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa centavos), prevista nos artigos 307, inciso II, e 311 da Lei
8.616/03, regulamentada pelo Decreto 11.601/04, com redação pelo Anexo I (item 129) do Decreto 11.698/04. Para os efeitos legais, foi lavrado o presente Auto,
ficando o contribuinte intimado a efetuar o recolhimento do valor devido ou apresentar defesa em duas vias junto ao órgão autuante, no prazo de 15 (quinze) dias
corridos. Processo n.º 01.108070/07-51.

A Gerência Regional de Regulação Urbana Leste ratifica o Auto de Infração 194231-A de 10/12/2008, em nome de José Machado Maia, CPF: 016.065.496-34, à Av.
Silviano Brandão, 967C – Bairro Sagrada Família. Infração: não providenciou o laudo técnico emitido por profissional legalmente habilitado, com a respectiva ART,
conforme a Notificação 958096-A, lavrada em 12/12/2007. Dispositivo legal transgredido: artigo 3º da Lei 2.060/72, com redação pelo artigo 1º da Lei 9.064/05.
Penalidades: multa de R$ 2.275,34 (dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) prevista no inciso II do artigo 4º da Lei 2.060/72, com
redação pelo artigo 1º da Lei 9.064/05 e Lei 8.147/00. Para os efeitos legais, foi lavrado o presente Auto, ficando o contribuinte intimado a efetuar o recolhimento do
valor devido ou apresentar defesa em duas vias junto ao órgão autuante, no prazo de 15 (quinze) dias corridos. SAC n.º 762460.

A Gerência Regional de Regulação Urbana Leste ratifica o Auto de Infração 194232-A de 10/12/2008, em nome de José Machado Maia, CPF: 016.065.496-34, à Av.
Silviano Brandão, 967B – Bairro Sagrada Família. Infração: não providenciou o laudo técnico emitido por profissional legalmente habilitado, com a respectiva ART,
conforme a Notificação 958095-A, lavrada em 12/12/2007. Dispositivo legal transgredido: artigo 3º da Lei 2.060/72, com redação pelo artigo 1º da Lei 9.064/05.
Penalidades: multa de R$ 2.275,34 (dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) prevista no inciso II do artigo 4º da Lei 2.060/72, com
redação pelo artigo 1º da Lei 9.064/05 e Lei 8.147/00. Para os efeitos legais, foi lavrado o presente Auto, ficando o contribuinte intimado a efetuar o recolhimento do
valor devido ou apresentar defesa em duas vias junto ao órgão autuante, no prazo de 15 (quinze) dias corridos. Processo n.º 01.010615/08-10.

A Gerência Regional de Regulação Urbana Leste ratifica a Notificação 787462-A de 10/12/2008, em nome de Alcaíde Aguiar Prata, CPF: 032.203.626-72, à Rua
Itaberá, s / nº – Bairro Paraíso, para executar imediatamente as obras necessárias à recomposição das condições naturais danificadas do terreno lindeiro à obra
situada no lote 013, quadra 059 do Bairro Paraíso, com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA, conforme artigo 207 da Lei 8.616/03,
regulamentada pelo Decreto 11.601/04. O não-atendimento aos termos desta notificação sujeitará o infrator à multa aplicável a cada 30 (trinta) dias, em dobro e em
triplo, prevista nos artigos 307, inciso II, e 311 da Lei 8.616/03, regulamentada pelo Decreto 11.601/04, com redação pelo Anexo I (item 129) do Decreto 11.698/04,
além de responsabilidade civil e criminal caso venha a ocorrer acidentes no local. Prazo para Recurso Administrativo: 15 (quinze) dias corridos. SAC n.º 884536.

A Gerência Regional de Regulação Urbana Leste ratifica a Notificação 787463-A de 10/12/2008, em nome de Olandim Costa, à Rua Itaberá, 107 – Bairro Paraíso ,
cientificando que o imóvel situado n o endereço supracitado encontra-se sob risco, conforme relatório de ocorrência da COMDEC – Coordenadoria Municipal de
Defesa Civil, devendo ser desocupado e providenciadas medidas que assegurem a estabilidade da referida edificação e das circundantes. O não-atendimento
imediato aos termos desta notificação, sujeitará o infrator à responsabilidade civil e criminal caso venha a ocorrer acidentes no local. Prazo para Recurso
Administrativo: 15 (quinze) dias corridos. SAC n.º 884536.

A Gerência Regional de Regulação Urbana Leste ratifica a Notificação 787465-A de 15/12/2008, em nome de Hélio José Figueiredo, CPF: 141.450.306-72, à Rua
Alberto Bressane, s / nº – Bairro Santa Efigênia, para paralisar imediatamente a construção clandestina localizada no endereço supracitado (lote 009, quadra 076), e
regularizar a mesma através de demolição ou aprovação de projeto arquitetônico, uma vez que a construção está infringindo o artigo 10 do Decreto-Lei 84/40,
alterado pela Lei 7.157/96, e as Leis 7.166/96 e 8.137/00. O não-atendimento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias aos termos desta notificação, sujeitará o infrator a
multas, embargo, interdição e demolição, conforme o Decreto-Lei 84/40, as Leis 7.166/96 e 8.137/00 e demais ações de direito. P razo para Recurso Administrativo:
15 (quinze) dias corridos . SAC n.º 882519.

A Gerência Regional de Regulação Urbana Leste ratifica a Notificação 787493-A de 15/12/2008, em nome de Cons. Part. N. Sra. Medeaneira Todas Graças, CNPJ:
23.374.424/0001-11, à Rua Dialogita, 286 – Bairro Paraíso , cientificando que o imóvel situado n o endereço supracitado encontra-se sob risco, conforme relatório de
ocorrência da COMDEC – Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, devendo ser desocupado e providenciadas medidas que assegurem a estabilidade da referida
edificação e das circundantes. O não-atendimento imediato aos termos desta notificação, sujeitará o infrator à responsabilidade civil e criminal caso venha a ocorrer
acidentes no local. Prazo para Recurso Administrativo: 15 (quinze) dias corridos. SAC n.º 882670.

A Gerência Regional de Regulação Urbana Leste ratifica a Notificação 787494-A de 10/12/2008, em nome de Alcaíde Aguiar Prata, CPF: 032.203.626-72, à Rua
Itaberá, s / nº – Bairro Paraíso , para providenciar o licenciamento de terraplenagem para a movimentação de terra (desaterro) em execução no lote 013, quadra 059
no Bairro Paraíso, conforme os artigos 10 e 11 do Decreto-Lei 84/40, sendo o artigo 10 modificado pela Lei 7.157/96. O não-atendimento, no prazo máximo de 30
(trinta) dias aos termos desta notificação, sujeitará o infrator à multa e embargo conforme o artigo 363, incisos I e III do Decreto-Lei 84/40, modificado pela Lei

6.509/94, e Leis 7.010/95 e 8.147/00 e demais ações de direito. P razo para Recurso Administrativo: 15 (quinze) dias corridos . SAC n.º 884536.

A Gerência Regional de Regulação Urbana Leste rerratifica a Notificação 787522-A de 05/12/2008, em nome de João Gualberto Ribeiro, CPF: 001.483.856-72, à Rua
Napoleão Laureano, 18 – Bairro Floresta , para efetuar os reparos necessários para que sejam mantidos em bom estado de conservação os muros de fechamento de
divisa do lote edificado situado no endereço supracitado, conforme o artigo 206 da Lei 8.616/03, regulamentada pelo Decreto 11.601/04. O não-atendimento no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias aos termos desta notificação, sujeitará o infrator à multa aplicável a cada 30 (trinta) dias a cada um dos confrontantes do lote, em dobro
e em triplo, prevista nos artigos 307, inciso II, e 311 da Lei 8.616/03, regulamentada pelo Decreto 11.601/04, com redação pelo Anexo I (item 128) do Decreto
11.698/04. P razo para Recurso Administrativo: 15 (quinze) dias corridos .

A Gerência Regional de Regulação Urbana Leste ratifica a Notificação 787557-A de 17/12/2008, em nome de Helena José Antônio Miranda, CPF: 456.440.636-15, à
Rua Manhuaçu, 190 – Bairro Santa Inês, para executar imediatamente as obras necessárias à recomposição das condições naturais danificadas do terreno lindeiro à
obra situada no lote 001, quarteirão 011 do Bairro Santa Inês, com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA, conforme artigo 207 da Lei
8.616/03, regulamentada pelo Decreto 11.601/04. O não-atendimento aos termos desta notificação sujeitará o infrator à multa aplicável a cada 30 (trinta) dias, em
dobro e em triplo, prevista nos artigos 307, inciso II, e 311 da Lei 8.616/03, regulamentada pelo Decreto 11.601/04, com redação pelo Anexo I (item 129) do Decreto
11.698/04, além de responsabilidade civil e criminal caso venha a ocorrer acidentes no local. Prazo para Recurso Administrativo: 15 (quinze) dias corridos. SAC n.º
884549.

RERRATIFICAÇÕES

A Gerência Regional de Regulação Urbana Leste rerratifica o Auto de Infração 187411-A de 10/12/2008, em nome de João Fortunato Ferreira, CPF: 000.059.076-24,
à Rua Espírito Santo, 1059 – salas 602 / 607 – Bairro Centro. Infração: não providenciou o laudo técnico que ateste a eficiência do sistema de Prevenção e Combate a
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à Rua Espírito Santo, 1059 – salas 602 / 607 – Bairro Centro. Infração: não providenciou o laudo técnico que ateste a eficiência do sistema de Prevenção e Combate a
Incêndio e Pânico implantado no imóvel situado na Rua Elísio de Brito, 206 – Bairro Boa Vista, com a respectiva ART, conforme a Notificação 782473-A, lavrada em
08/03/2007. Dispositivo legal transgredido: artigo 3º da Lei 2.060/72, com redação pelo artigo 1º da Lei 9.064/05. Penalidades: multa de R$ 2.275,34 (dois mil,
duzentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) prevista no inciso II do artigo 4º da Lei 2.060/72, com redação pelo artigo 1º da Lei 9.064/05 e Lei
8.147/00. Para os efeitos legais, foi lavrado o presente Auto, ficando o contribuinte intimado a efetuar o recolhimento do valor devido ou apresentar defesa em duas
vias junto ao órgão autuante, no prazo de 10 (dez) dias corridos. Processo n.º 01.007535/07-23.

A Gerência Regional de Regulação Urbana Leste rerratifica o Auto de Infração 187412-A de 10/12/2008, em nome de João Fortunato Ferreira, CPF: 000.059.076-24,
à Rua Espírito Santo, 1059 – salas 602 / 607 – Bairro Centro. Infração: não providenciou o laudo técnico que ateste a eficiência do sistema de Prevenção e Combate a
Incêndio e Pânico implantado no imóvel situado na Rua Elísio de Brito, 210 – Bairro Boa Vista, com a respectiva ART, conforme a Notificação 782472-A, lavrada em
08/03/2007. Dispositivo legal transgredido: artigo 3º da Lei 2.060/72, com redação pelo artigo 1º da Lei 9.064/05. Penalidades: multa de R$ 2.275,34 (dois mil,
duzentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) prevista no inciso II do artigo 4º da Lei 2.060/72, com redação pelo artigo 1º da Lei 9.064/05 e Lei
8.147/00. Para os efeitos legais, foi lavrado o presente Auto, ficando o contribuinte intimado a efetuar o recolhimento do valor devido ou apresentar defesa em duas
vias junto ao órgão autuante, no prazo de 10 (dez) dias corridos. Processo n.º 01.007535/07-23.

A Gerência Regional de Regulação Urbana Leste rerratifica o Auto de Infração 187413-A de 10/12/2008, em nome de João Fortunato Ferreira, CPF: 000.059.076-24,
à Rua Espírito Santo, 1059 – salas 602 / 607 – Bairro Centro. Infração: não providenciou o laudo técnico que ateste a eficiência do sistema de Prevenção e Combate a
Incêndio e Pânico implantado no imóvel situado na Rua Elísio de Brito, 212 – Bairro Boa Vista, com a respectiva ART, conforme a Notificação 782455-A, lavrada em
08/03/2007. Dispositivo legal transgredido: artigo 3º da Lei 2.060/72, com redação pelo artigo 1º da Lei 9.064/05. Penalidades: multa de R$ 2.275,34 (dois mil,
duzentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) prevista no inciso II do artigo 4º da Lei 2.060/72, com redação pelo artigo 1º da Lei 9.064/05 e Lei
8.147/00. Para os efeitos legais, foi lavrado o presente Auto, ficando o contribuinte intimado a efetuar o recolhimento do valor devido ou apresentar defesa em duas
vias junto ao órgão autuante, no prazo de 10 (dez) dias corridos. Processo n.º 01.007535/07-23.

A Gerência Regional de Regulação Urbana Leste rerratifica o Auto de Infração 187418-A de 10/12/2008, em nome de João Fortunato Ferreira, CPF: 000.059.076-24,
à Rua Espírito Santo, 1059 – salas 602 / 607 – Bairro Centro. Infração: não providenciou o laudo técnico que ateste a eficiência do sistema de Prevenção e Combate a
Incêndio e Pânico implantado no imóvel situado na Rua Elísio de Brito, 214 – Bairro Boa Vista, com a respectiva ART, conforme a Notificação 782471-A, lavrada em
08/03/2007. Dispositivo legal transgredido: artigo 3º da Lei 2.060/72, com redação pelo artigo 1º da Lei 9.064/05. Penalidades: multa de R$ 2.275,34 (dois mil,
duzentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) prevista no inciso II do artigo 4º da Lei 2.060/72, com redação pelo artigo 1º da Lei 9.064/05 e Lei
8.147/00. Para os efeitos legais, foi lavrado o presente Auto, ficando o contribuinte intimado a efetuar o recolhimento do valor devido ou apresentar defesa em duas
vias junto ao órgão autuante, no prazo de 10 (dez) dias corridos. Processo n.º 01.007535/07-23.

A Gerência Regional de Regulação Urbana Leste ratifica o Auto de Infração 187513-A de 10/12/2008, em nome de João Fortunato Ferreira, CPF: 000.059.076-24, à
Rua Espírito Santo, 1059 – salas 602 / 607 – Bairro Centro. Infração: não providenciou o laudo técnico emitido por profissional legalmente habilitado, com a respectiva
ART, para o imóvel situado na Rua Elísio de Brito, 208 – Bairro Boa Vista, conforme a Notificação 781980-A, lavrada em 18/12/2006. Dispositivo legal transgredido:
artigo 3º da Lei 2.060/72, com redação pelo artigo 1º da Lei 9.064/05. Penalidades: multa de R$ 2.275,34 (dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro
centavos) prevista no inciso II do artigo 4º da Lei 2.060/72, com redação pelo artigo 1º da Lei 9.064/05 e Lei 8.147/00. Para os efeitos legais, foi lavrado o presente
Auto, ficando o contribuinte intimado a efetuar o recolhimento do valor devido ou apresentar defesa em duas vias junto ao órgão autuante, no prazo de 15 (quinze)
dias corridos. Processo n.º 01.007535/07-23.

A Gerência Regional de Regulação Urbana Leste rerratifica a Notificação 787466-A de 17/12/2008, em nome de José da Silva, à Av. Jequitinhonha, 637 – Bairro Alto
Vera Cruz , para efetuar os reparos necessários para que sejam mantidos em bom estado de conservação os muros de fechamento de divisa do lote edificado
situado no endereço supracitado, conforme o artigo 206 da Lei 8.616/03, regulamentada pelo Decreto 11.601/04. O não-atendimento no prazo máximo de 60
(sessenta) dias aos termos desta notificação, sujeitará o infrator à multa aplicável a cada 30 (trinta) dias a cada um dos confrontantes do lote, em dobro e em triplo,
prevista nos artigos 307, inciso II, e 311 da Lei 8.616/03, regulamentada pelo Decreto 11.601/04, com redação pelo Anexo I (item 128) do Decreto 11.698/04. P razo
para Recurso Administrativo: 15 (quinze) dias corridos . Processo n.º 01.052388/06-74.

A Gerência Regional de Regulação Urbana Leste rerratifica a Notificação 787467-A de 17/12/2008, em nome de Herdeiros de Vitorio Marçola, à Av. Jequitinhonha,
647 – Bairro Alto Vera Cruz , para efetuar os reparos necessários para que sejam mantidos em bom estado de conservação os muros de fechamento de divisa do
lote edificado situado no endereço supracitado, conforme o artigo 206 da Lei 8.616/03, regulamentada pelo Decreto 11.601/04. O não-atendimento no prazo máximo
de 60 (sessenta) dias aos termos desta notificação, sujeitará o infrator à multa aplicável a cada 30 (trinta) dias a cada um dos confrontantes do lote, em dobro e em

triplo, prevista nos artigos 307, inciso II, e 311 da Lei 8.616/03, regulamentada pelo Decreto 11.601/04, com redação pelo Anexo I (item 128) do Decreto 11.698/04. P
razo para Recurso Administrativo: 15 (quinze) dias corridos . Processo n.º 01.052388/06-74.

A Gerência Regional de Regulação Urbana Leste ratifica a Notificação 787551-A de 15/12/2008, em nome de Espólio de Waldemar Gomes, à Rua Contagem, 1275 –
Bairro Santa Inês , cientificando que o imóvel situado n o endereço supracitado encontra-se sob risco, conforme relatório da COMDEC – Coordenadoria Municipal de
Defesa Civil, devendo ser desocupado e providenciadas medidas que assegurem a estabilidade da referida edificação e das circundantes. O não-atendimento
imediato aos termos desta notificação, sujeitará o infrator à responsabilidade civil e criminal caso venha a ocorrer acidentes no local. Prazo para Recurso
Administrativo: 15 (quinze) dias corridos. SAC n.º 882660.

Belo Horizonte, 23 de dezembro de 2008

COMUNICADO

A Gerência Regional de Fiscalização Urbanística e Ambiental Leste comunica a Verso Assessoria Patrimonial LTDA., CNPJ: 01.219.276/0001-28, à rua Guaranésia,
260, Colégio Batista, que o pedido de prorrogação para atender aos termos da notificação nº822357 A, foi INDEFERIDO, conforme despacho da folha 21 (vinte e
um), contido no processo 01-056438-05-01.

A Gerência Regional de Fiscalização Urbanística e Ambiental Leste comunica a Colégio Frederico Ozanam, CNPJ: 17.419.888/0002-85, à rua Jerônimo Monteiro, 39,
Boa Vista, que o pedido de prorrogação para atender aos termos da notificação nº0793491 A, foi DEFERIDO, conforme despacho da folha 13 (treze), contido no
processo 01-093371-07-01. Prazo concedido: 30 (trinta) dias.

A Gerência Regional de Fiscalização Urbanística e Ambiental Leste comunica a Edna Márcia Pinto Coelho, CNPJ: 08.844.506/0001-99, à rua Mármore, 651, Santa
Tereza, que o pedido de cancelamento do auto de infração nº188938 A, foi INDEFERIDO, conforme despacho da folha 18 (dezoito), contido no processo 01-156062-
07-94.

A Gerência Regional de Fiscalização Urbanística e Ambiental Leste comunica a Daniel Pequeno do Vale, CPF: 368.653.464-91, à rua Francisco Lobo, 713,

Esta é uma reprodução digitalizada do conteúdo presente no DOM nº 3250, de 31/12/2008.
https://dom-web.pbh.gov.br



A Gerência Regional de Fiscalização Urbanística e Ambiental Leste comunica a Daniel Pequeno do Vale, CPF: 368.653.464-91, à rua Francisco Lobo, 713,
Esplanada, que o pedido de cancelamento do auto de infração nº162955 A, foi INDEFERIDO, conforme despacho da folha 08 (oito), contido no processo 01-001283-
06-39.

A Gerência Regional de Fiscalização Urbanística e Ambiental Leste comunica Davidson Nonato Gomes, CPF: 319.594.076-00, à avenida Castelo Branco, 317/402,
República, João Monlevade, que o pedido de cancelamento do auto de infração nº164021 A, foi INDEFERIDO, conforme despacho da folha 07 (sete), contido no
processo 01-111476-06-03.

A Gerência Regional de Fiscalização Urbanística e Ambiental Leste comunica Elias dos Santos, CPF: 275.926.266-91, à rua Setúbal, 273, Esplanada, que o pedido
de cancelamento dos autos de infração nº99999 A e nº100082 A, foi INDEFERIDO, conforme despacho da folha 09 (nove), contido no processo 01-004259-03-18.

RATIFICAÇÕES

A Gerência Regional de Fiscalização Urbanística e Ambiental Leste ratifica a notificação nº0792389A de 29/01/07, em nome de Academia Life LTDA, CNPJ:
04.543.190/0001-51, à rua Conselheiro Lafaiete, 1045, comunicando que o pedido de prorrogação de prazo para atender aos termos da notificação nº629122 A foi
INDEFERIDO. Processo: 01-072570-04-99.

A Gerência Regional de Fiscalização Urbanística e Ambiental Leste ratifica o auto de apreensão nº133005 A de 21/10/2008, em nome de Celso Luiz Nunes, CNPJ:
10.307.436/0001-81, à avenida José Cândido da Silveira, 2875. Termo de Apreensão: 01 (uma) faixa de publicidade à rua Porto Seguro, 255, por infringir os arts. 186,
187 e 189 da Lei 8.616/03 e Decreto 11.601/04.

A Gerência Regional de Fiscalização Urbanística e Ambiental Leste ratifica a notificação nº00466024A de 16/04/08, em nome de Jane Eloar Gonçalves , CNPJ:
04.437.917/0001-09, à rua João Neiva, 33, que comunica que o requerimento para obtenção do Alvará de Localização e Funcionamento foi INDEFERIDO. O
proprietário deve encerrar as atividades do estabelecimento imediatamente.

RATIFICAÇÕES

A Gerência Regional de Fiscalização Urbanística e Ambiental Leste – GERFUA-L, no uso de suas atribuições ratifica a(s) seguinte(s) notificação(s):

Instalar engenho de publicidade sem licença ou em desacordo com as permissões expressas, ou em locais proibidos.

Dispositivo Legal Transgredido: Lei 8.616/03, Art. 288, § 2° e Decreto 11.601/04, Arts. 158 a 163.

Prazo: 05 (cinco) dias.

Penalidade: Multa cobrada em dobro e em triplo nas reincidências, aplicada a cada 05 (cinco) dias, conforme Lei 8.616/03. Arts. 307, II e 311, §§ 1° e 2°, e Art. 169,
V do Decreto 11.601/04, Art. 98 e anexo I, ítem 98, alterado pelo Decreto 11.698/04.

N° NOTIFICACAO / NOME /RAZAO SOCIAL / CPF/CNPJ / ENDEREÇO / PROCESSO

0960746 A - GLADSON CANDELÁRIA ROCHA PIZZARIA - 10.348.267/0001-28 - AVENIDA ITAITÉ, 653, LOJA A -

962418 A - EDSON XAVIER - 785.597.906-91 - RUA DONA LYDIA COUTO, 20 -

962420 A - GRUPO ODONTOLÓGICO FLORESTA LTDA. - 03.739.297/0001-08 - RUA PONTE NOVA, 857 -

962370 A - HABITARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - 22.196.430/0001-63 - RUA AYMORÉS, 2825 -

962412 A - LIESSE RIBEIRO DA SILVA - 255.060.646-91 - RUA DONA MARIA IGNEZ, 146 -

965281 A - ROTEIRO TURISMO E VIAGENS LTDA. - 22.196.513/0001-52 - RUA DONA LEONÍDIA LEITE, 40 -

965283 A - ALEXANDRE PARAÍSO COUTINHO - 650.143.676-15 - RUA DONA LIDYA COUTO, 09 -

962371 A - HABITARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - 22.196.430/0001-63 - RUA AYMORÉS, 2825 -

962277 A - VALTER SOUZA DOS SANTOS - 277.236.906-49 - RUA PITANGUI, 3613 - 01-150670-08-58

0888494 A - CONSTRUTORA FAZ LTDA. - 07.475.611/0002-16 - RUA CONSELHEIRO LAFAIETE, 1777, LOJAS 01 E 02 -

0888193 A - EVERTON MACEDO LIMA - 076.027.546-70 - RUA CONDE D’EU, 622 - 01-072620-08-99

0960747 A - DROGARIA JARDIM LTDA. - 09.627.797/0001-26 - RUA LEOPOLDO GOMES, 1260 -

0961706 A - CHRISÓSTOMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - 18.782.409/0001-72 - RUA COCAIS, 554 - 01-109932-04-66

RATIFICAÇÕES

A Gerência Regional de Fiscalização Urbanística e Ambiental Leste – GERFUA-L, no uso de suas atribuições ratifica a(s) seguinte(s) notificação(s):

Exercer atividade sem o Alvará de Localização e Funcionamento ou com o Alvará vencido.

Dispositivo Legal Transgredido: Lei 8.616/03, Art. 227, caput e § 2°, regulamentado pelo Decreto 11.601/04, Art. 141 e seus §§ 1° e 2°.

Prazo: 10 (dez) dias

Penalidade: Multa, variável conforme a área, cobrada em dobro ou em triplo nas reincidências e interdição do estabelecimento aplicada a cada 5 (cinco) dias
conforme Lei 8.616/03. Arts. 311 e 317, e Decreto 11.601/04, Arts. 166, 180, anexo I, ítem 149, alterado pelo(s) Decreto(s) 11.698/04, Art. 18 e 13017/08.

N° NOTIFICACAO / NOME /RAZAO SOCIAL / CPF/CNPJ / ENDEREÇO / PROCESSO
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N° NOTIFICACAO / NOME /RAZAO SOCIAL / CPF/CNPJ / ENDEREÇO / PROCESSO

0960748 A - GLADSON CANDELÁRIA ROCHA PIZZARIA - 10.348.267/0001-28 - AVENIDA ITAITÉ, 653, A -

0960749 A - BIG SUCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - 03.067.707/0001-90 - AVENIDA SILVA ALVARENGA, 563 - 01-028416-08-03

962417 A - EDSON XAVIER - 785.597.906-91 - RUA DONA LIDYA COUTO, 20 -

962461 A - EDNA RITA LIMA DIAS NALON - - RUA ICÓ, 277 -

962552 A - JOSÉ AROLDO CACHOEIRA - 728.766.896-34 - RUA JOÃO NEIVA, 433 -

0960750 A - JOSÉ EDILSON ALVES JARDIM - 057.387.836-62 - AVENIDA SILVA ALVARENGA, 507 - 01-030822-04-01

965282 A - ALEXANDRE PARAÍSO COUTINHO - 650.143.676-15 - RUA DONA LIDYA COUTO, 09 -

965284 A - JULIANA GRESTA MOREIRA - 052.916.886-37 - RUA DONA LIDYA COUTO, 54 -

965285 A - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE - 17.454.414/0001-93 - RUA
FLORESTA, 114 -

965290 A - EDIVAMAR LOPES SOARES - 747.082.796-04 - RUA SALINAS, 736 -

0888200 A - H & V ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA. - 08.373.725/0002-18 - RUA CONDE D’EU, 585 -

0888289 A - SILVANA MATOS RIOS - 859.599.526-53 - AVENIDA CONTAGEM, 1421 -

620637 A - ÉBER MARCONDES RIBEIRO - MAESTRO DELE ANDRADE, 834 - 01-014834-05-52

RATIFICAÇÕES

A Gerência Regional de Fiscalização Urbanística e Ambiental Leste – GERFUA-L, no uso de suas atribuições ratifica o(s) seguinte(s) auto(s) de infração:

Instalar toldo sem licença.

Dispositivo Legal Transgredido: Lei 8.616/03, art 84, § único regulamentado pelo Decreto 11.601/04, Art. 59, § único.

Prazo: 30 (trinta) dias.

Penalidade: Multa aplicada a cada 30 (trinta) dias, cobrada em dobro ou em triplo nas reincidências e apreensão. Lei 8.616/03. Arts. 311 e 317 e Decreto 11.601/04,
Atrs. 166 e anexo I, ítem 42, alterado pelo Decreto 11.698/04, Art 18.

N° AUTO DE INFRAÇÃO / NOME /RAZAO SOCIAL / CPF/CNPJ / ENDEREÇO / PROCESSO / MULTA

164746 A - SUELY DO ROSÁRIO COURA FANTINI - 01.849.180/0001-43 - RUA CRAVINAS, 534 - 01-109938-04-42 - R$ 122,36

RATIFICAÇÕES

A Gerência Regional de Fiscalização Urbanística e Ambiental Leste – GERFUA-L, no uso de suas atribuições ratifica o(s) seguinte(s) auto(s) de infração:

Utilizar mesas e cadeiras sem licença em via pública.

Dispositivo Legal Transgredido: Lei 8.616/03, art. 77 e 82 e regulamentado pelo Decreto 11.601/04, arts. 50 e 57.

Prazo: Imediato

Penalidade: Multa cobrada em dobro ou em triplo nas reincidências. Lei 8.616/03. Arts. 311, e decreto 11.601/04, Arts. 166 e anexo I, item 38, alterado pelo Decreto
11.698/04, Art 18.

N° AUTO DE INFRAÇÃO / NOME /RAZAO SOCIAL / CPF/CNPJ / ENDEREÇO / PROCESSO / MULTA

165977 A - JOSÉ EDILSON ALVES JARDIM - 057.387.836-62 - AVENIDA SILVA ALVARENGA, 507 - 01-030822-04-01 - R$ 244,69

165570 A - ANTÔNIO FERNANDES SILVEIRA - ME - 10.445.323/0001-42 - RUA SÃO LÁZARO, 799 - R$ 244,69

165571 A - BAR SÃO LÁZARO LTDA. - 19.400.001/0001-51 - RUA SÃO LÁZARO, 187 - R$ 244,69

RATIFICAÇÕES

A Gerência Regional de Fiscalização Urbanística e Ambiental Leste – GERFUA-L, no uso de suas atribuições ratifica o(s) seguinte(s) auto(s) de infração:

Fazer uso do espaço aéreo com faixa de publicidade.

Dispositivo Legal Transgredido: Lei 8.616/03, Art. 186 combinado com o artigo 288, § 2° e Art. 187 e 189 e Decreto 11.601/04, Art. 158.

Prazo: Imediato e simultâneo à multa.

Penalidade: Apreensão imediata e silmultânea a multa, cobrada em dobro ou em triplo nas reincidências, conforme Lei 8.616/03. Art(s). 307, II e 311, §§ 1° e 2°, e
Art. 169, V do Decreto 11.601/04, Atr. 98 e anexo I, item 98, alterado pelo Decreto 11.698/04.
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N° AUTO DE INFRAÇÃO / NOME /RAZAO SOCIAL / CPF/CNPJ / ENDERECO / PROCESSO / MULTA

165640 A - CELSO LUIZ NUNES - 10.307.436/0001-81 - AVENIDA JOSÉ CÂNDIDO DA SILVEIRA, 2875 - R$ 367,09

RATIFICAÇÕES

A Gerência Regional de Fiscalização Urbanística e Ambiental Leste – GERFUA-L, no uso de suas atribuições ratifica o(s) seguinte(s) auto(s) de infração:

Expor produtos nos afastamentos além do limite permitido ou avançando sobre o passeio.

Dispositivo Legal Transgredido: Lei 8.616/03, Art. 230, regulamentado pelo Decreto 11.601/04, art. 143 § 1°.

Prazo: 30 (trinta) dias.

Penalidade: Multa cobrada em dobro ou em triplo nas reincidências Lei 8.616/03. Art. 311 e Decreto 11.601/04, Art. 166 e anexo I, ítem 152, alterado pelo Decreto
11.698/04, Art 18.

N° AUTO DE INFRAÇÃO / NOME /RAZAO SOCIAL / CPF/CNPJ / ENDEREÇO / PROCESSO / MULTA

164759 A - VALDEMAR BARBOSA MANGABEIRA - 585.540.686-53 - AVENIDA CONTAGEM, 750 - R$ 244,72

RATIFICAÇÕES

A Gerência Regional de Fiscalização Urbanística e Ambiental Leste – GERFUA-L, no uso de suas atribuições ratifica o(s) seguinte(s) auto(s) de infração:

Instalar engenho de publicidade no logradouro público sem licença ou em desacordo com as permissões expressas, ou em local proibido.

Dispositivo Legal Transgredido: Lei 8.616/03, Art 288, § 2° e Decreto 11.601/04, Art. 158.

Prazo: Imediato e simultâneo à multa.

Penalidade: Apreensão imediata e silmultânea a multa, cobrada em dobro ou em triplo nas reincidências, aplicada a cada 02(dois) dias, conforme Lei 8.616/03.
Art(s). 307, II e 311, §§ 1° e 2°, e Art. 169, V do Decreto 11.601/04, Atr. 98 e anexo I, item 98, alterado pelo Decreto 11.698/04.

N° AUTO DE INFRAÇÃO / NOME /RAZAO SOCIAL / CPF/CNPJ / ENDEREÇO / PROCESSO / MULTA

166414 A - PREVISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - 07.189.112/0001-81 - RUA ANTÔNIO TORRES, 470, LOJA A - 01-093249-03-76 - R$ 61,18

166160 A - TRATO MODA FEMININA LTDA. - 05.239.126/0001-37 - RUA CONSELHEIRO LAFAIETE, 617, LOJA - 01-081675-06-00 - R$ 61,18

166199 A - BRENO LEITE - 09.321.285/0001-37 - RUA CONSELHEIRO LAFAIETE, 783, LOJA A - 01-091445-08-48 - R$ 61,18

166200 A - LEMOS E LEMOS LOCAÇÕES DE DVD’S LTDA. - 07.422.418/0001-36 - RUA GUSTAVO DA SILVEIRA, 573 - 01-153148-07-00 - R$ 61,18

166171 A - MARILEA MARQUES MOREIRA - 04.169.468/0001-65 - AVENIDA PETROLINA, 701 - 01-150715-08-94 - R$ 61,18

RATIFICAÇÕES

A Gerência Regional de Fiscalização Urbanistica e Ambiental Leste – GERFUA-L, no uso de suas atribuições ratifica o(s) seguinte(s) auto(s) de infração:

Deixar de manter engenho de publicidade em bom estado de conservação, pondo em risco a segurança.

Dispositivo Legal Transgredido: Lei 8.616/03, Art. 295, IV, regulamentado pelo Decreto 11.601/04.

Prazo: 30 (trinta) dias.

Penalidade: Multa cobrada em dobro ou em triplo nas reincidências, cassação e apreensão do DML e interdição do estabelecimento. Lei 8.616/03, Arts. 311, 315 a
317, e Decreto 11.604/04, Arts. 166, 179, 180 e Anexo I item 150, alterado pelo Decreto 11.698/04, Art 18.

N° AUTO DE INFRAÇÃO / NOME /RAZAO SOCIAL / CPF/CNPJ / ENDERECO / PROCESSO / MULTA

165750 A - HABITARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - 22.196.430/0001-63 - RUA AYMORÉS, 2825 - R$ 1.223,44

165746 A - HABITARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - 22.196.430/0001-63 - RUA AYMORÉS, 2825 - R$ 1.223,44

RATIFICAÇÕES

A Gerência Regional de Fiscalização Urbanística e Ambiental Leste – GERFUA-L, no uso de suas atribuições ratifica o(s) seguinte(s) auto(s) de infração:

Exercer atividade em desacordo com os termos do Alvará de Localização e Funcionamento.

Dispositivo Legal Transgredido: Lei 8.616/03, Art. 227, § 1º.

Penalidade: Multa, variável conforme a área, cobrada em dobro ou em triplo nas reincidências e interdição do estabelecimento aplicada a cada 5 (cinco) dias
conforme Lei 8.616/03. Art. 311 e Decreto 11.601/04, Art. 166 e anexo I, item 150.
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N° AUTO DE INFRAÇÃO / NONE / RAZÃO SOCIAL / CPF / CNPJ / ENDEREÇO / N° PROCESSO / MULTA

164745 A - SUELY DO ROSÁRIO COURA FANTINI - 01.849180/0001-43 - RUA CRAVINAS, 534 - 01-109938-04-42 - R$ 183, 54

RATIFICAÇÕES

A Gerência Regional de Fiscalização Urbanística e Ambiental Leste – GERFUA-L, no uso de suas atribuições ratifica o(s) seguinte(s) auto(s) de infração:

Exercer atividade sem o Alvará de Localização e Funcionamento ou com o Alvará vencido.

Dispositivo Legal Transgredido: Lei 8.616/03, Art. 227, caput e § 2°, regulamentado pelo Decreto 11.601/04, Art. 141 e seus §§ 1° e 2º.

Prazo: 30 (trinta) dias

Penalidade: Multa, variável conforme a área, cobrada em dobro ou em triplo nas reincidências e interdição do estabelecimento aplicada a cada 5 (cinco) dias
conforme Lei 8.616/03. Arts. 311 e 317, e Decreto 11.601/04, Arts. 166, 180 e anexo I, item 149, alterado pelo(s) Decreto(s) 11.698/04, Art 18 e 13017/08.

N° AUTO DE INFRAÇÃO / NONE / RAZÃO SOCIAL / CPF / CNPJ / ENDEREÇO N° / PROCESSO / MULTA

165427 A - ELIAS PINTO DE ARAÚJO - 249.275.886-00 - RUA FURQUIM, 137 - 01-107158-08-46 - R$ 489,45

166501 A - JULIANA LIMA CALÇADOS LTDA. - 05.514.639/0001-09 - RUA MARCELINO FERREIRA, 519 - 01-099274-08-40 - R$ 183,54

165442 A - ILDEU FERNANDES CORDEIRO - 478.185.226-20 - PRAÇA DA ABADIA, 15 - 01-102291-04-55 - R$ 367,09

165445 A - LEANDRO FABRÍCIO FERNANDES DOS SANTOS - 039.886.616-35 - AVENIDA JEQUITINHONHA, 914 - 01-072093-08-95 - R$ 1.606,79

166165 A - BRENO LEITE - 09.321.285/0001-37 - RUA CONSELHEIRO LAFAIETE, 783 - 01-091445-08-48 - R$ 122,36

166167 A - MARCO AURÉLIO FERREIRA - 07.213.899/0001-70 - AVENIDA PETROLINA, 475 - 01-152790-08-80 - R$ 367,09

166169 A - KLÉCIO PEREIRA DAS NEVES - - AVENIDA PETROLINA, 356 - 01-159398-08-62 - R$ 122,36

166173 A - EDITORA IMPRESSO LTDA. - 05.022.805/0001-50 - AVENIDA PETROLINA, 855 - 01-061571-06-51 - R$ 489,45

166179 A - BRUNO GARCIA DE PAIVA - 344.660.456-15 - RUA GUSTAVO DA SILVEIRA, 661 - 01-172889-07-18 - R$ 367,09

166180 A - CHALANA TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA. - 00.271.944/0001-01 - RUA PITANGUI, 3621 - 01-150674-08-09 - R$ 367,09

165554 A - GRAN MAISON EVENTOS E RECEPÇÕES LTDA. - 09.427.765/0001-87 - RUA ITAJUBÁ, 2146 - 01-118214-08-87 - R$ 367,04

165555 A - WAGNER LÚCIO CAETANO DE SOUZA - 09.082.456/0001-12 - AVENIDA SILVIANO BRANDÃO, 2109 - 01-127263-07-00 - R$ 367,04

165556 A - BRUNA LETÍCIA PINTO E SILVA - 056.879.016-20 - RUA JOÃO GUALBERTO FILHO, 1351/ 401 - 01-076040-08-70 - R$ 122,35

166342 A - EVERTON MACEDO LIMA - 076.027.546-70 - RUA CONDE D’EU, 622 - 01-072620-08-99 - R$ 367,04

RATIFICAÇÕES

A Gerência Regional de Fiscalização Urbanística e Ambiental Leste – GERFUA-L, no uso de suas atribuições ratifica as seguintes notificações:

Instalar toldo sem licença.

Dispositivo Legal Transgredido: Lei 8.616/03, art 84, § único regulamentado pelo Decreto 11.601/04, Art. 59.

Prazo: 15 (quinze) dias.

Penalidade: Multa aplicada a cada 30(trinta) dias, cobrada em dobro ou em triplo nas reincidências e apreensão. Lei 8.616/03. Arts. 311 e 317 e Decreto 11.601/04,
Arts. 166 e anexo I, ítem 42, alterado pelo Decreto 11.698/04, Art 18.

N° NOTIFICAÇÃO / NOME /RAZAO SOCIAL / CPF/CNPJ / ENDEREÇO / PROCESSO

0888157 A - JOSÉ EDILSON ALVES JARDIM - 057.387.836-62 - AVENIDA SILVA ALVARENGA, 507 - 01-030822-04-01

Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2008

Euwaldo Luiz Coelho de Castro

Gerência Regional de Regulação Urbana

Paulo Bastos

Secretaria Adjunta Regional de Serviços Urbanos
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Quarta-feira, 31 de Dezembro de 2008 Ano XXVI - Edição N.: 3250

Poder Executivo

Secretaria de Administração Regional Municipal Nordeste

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS URBANISTICOS DE 1ª INSTÂNCIA

ATA DE REUNIÃO

Ata da 21ª Sessão Ordinária da Junta de Recursos Fiscais Urbanisticos de 1ª Instância Nordeste realizada no dia 17/12/2008

Presidente: Edson Ivan Faria Diniz

Secretária: Mônica de Oliveira Franco Latorre

Membros presentes: Geraldo Cássio de Souza, kleber Pessoa de Oliveira, Paulo Ricardo de Mesquita Richard, Andresa Júlia Duarte, Noeme Ferreira Aguiar, Jussara
de Araújo Santiago.

À s 9:50 horas foi aberta a sessão pelo presidente da JRFU1NE. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada. Lida(s), aprovada(s) e assinada(s) a(s) decisão(ões)
dos processos abaixo discriminados:

Defesa nº. 01, voluntária, GERFUA-NE

Processo nº 01.156.008.08.20

Requerente:Indústria e Comércio de Confeções Damyller Ltda

Assunto:Cancelamento de Auto de Infração nº187014A de 01/10/08

Expediente de Origem:FV23496

Relator:Paulo Ricardo de Mesquita Richard

Dispositivo da Decisão:indeferida por unanimidade

Resolução nº

Defesa nº. 02, voluntária, GERFUA-NE

Processo nº01.177.748.08.54

Requerente:Anete dos Santos

Assunto:Prorrogação de prazo para cumprir exigências de notificação nº00249947 de 24/11/08

Expediente de Origem:FV8736

Relator: Paulo Ricardo de Mesquita Richard

Dispositivo da Decisão:deferida por unanimidade, parcialmente, concedendo prazo de 30 dias

Resolução nº02

Defesa nº. 03, voluntária, GERFUA-NE

Processo nº01.176.338.08.87

Requerente:Posto Curiango Ltda

Assunto:Prorrogação de prazo para cumprir exigências de notificação nº00250622 de 17/10/08

Expediente de Origem:FV20221

Relator: Paulo Ricardo de Mesquita Richard

Dispositivo da Decisão:solicitada diligência

Resolução nº03

Defesa nº. 04, voluntária, GERFUA-NE

Processo nº01.176.771.08.30

Requerente:Washington José Francisco de Lima

Assunto: Prorrogação de prazo para cumprir exigências de notificação nº00273677 de 12/11/08

Expediente de Origem:FV22544

Relator: Paulo Ricardo de Mesquita Richard

Dispositivo da Decisão:indeferida por unanimidade

Resolução nº04

Defesa nº. 05, voluntária, GERFUA-NE

Processo nº01.176.860.08.69
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Processo nº01.176.860.08.69

Requerente:Adriano Angelo de Almeida

Assunto:Prorrogação de prazo para cumprir exigências de notificação nº974006A de 05/11/08

Expediente de Origem:FV23873

Relator:Jussara de Araújo Santiago

Dispositivo da Decisão:deferida por unanimidade

Resolução nº05

Defesa nº. 06, voluntária, GERFUA-NE

Processo nº01.177.806.08.59

Requerente:DMA Distribuidora S/A

Assunto:Cancelamento de Auto de Infração nº207305A de 29/06/07

Expediente de Origem:processo nº01.074.575.05.64

Relator: Jussara de Araújo Santiago

Dispositivo da Decisão:indeferida por unanimidade

Resolução nº06

Defesa nº. 07, voluntária, GERFUA-NE

Processo nº01.176.619.08.76

Requerente:Athos e Êxitos Comércio de Roupas Ltda

Assunto:Prorrogação de prazo para cumprir exigências de notificação nº00259109 de 12/11/08

Expediente de Origem:FV23912

Relator: Jussara de Araújo Santiago

Dispositivo da Decisão:deferida por unanimidade

Resolução nº07

Defesa nº. 08, voluntária, GERFUA-NE

Processo nº01.176.296.08.39

Requerente: Academia Ju & Ba Ltda

Assunto:Cancelamento de Auto de Infração nº038558A de 17/11/08

Expediente de Origem:FV22244

Relator: Jussara de Araújo Santiago

Dispositivo da Decisão:indeferida por unanimidade

Resolução nº08

Defesa nº. 09, voluntária, GERFUA-NE

Processo nº01.176.214.08.74

Requerente:P e B Comércio de Carnes Ltda

Assunto: Prorrogação de prazo para cumprir exigências de notificação nº00250528 de 07/11/08

Expediente de Origem:SAC875513

Relator:Kleber Pessoa de Oliveira

Dispositivo da Decisão:deferida por unanimidade

Resolução nº09

Defesa nº. 10, voluntária, GERFUA-NE

Processo nº01.175.945.08.84

Requerente:Assunção Comércio de Roupas Ltda

Assunto: Prorrogação de prazo para cumprir exigências de notificação nº00259301 de 12/11/08

Expediente de Origem:FV23910

Relator: Kleber Pessoa de Oliveira

Dispositivo da Decisão:deferida por unanimidade, concedendo prazo de 30 dias

Resolução nº10

Defesa nº. 11, voluntária, GERFUA-NE
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Processo nº01.179.367.08.91

Requerente:Marcos César Santos

Assunto:Prorrogação de prazo para cumprir exigências de notificação nº00250625 de 21/11/08

Expediente de Origem:FV23798

Relator: Kleber Pessoa de Oliveira

Dispositivo da Decisão:deferida por unanimidade, concedendo prazo de 30 dias

Resolução nº11

Defesa nº. 12, voluntária, GERFUA-NE

Processo nº01.178.744.08.39

Requerente:José Maria Fernandes Neto

Assunto:Prorrogação de prazo para cumprir exigências de notificação nº974047A de 20/11/08

Expediente de Origem:FV24024

Relator:Andresa Júlia Duarte

Dispositivo da Decisão:deferida por unanimidade, parcialmente, concedendo prazo de 30 dias

Resolução nº12

Defesa nº. 13, voluntária, GERFUA-NE

Processo nº01.178.723.08.69

Requerente:Oliveira & Bastos Comércio de Pizzaria e Telepizza Ltda

Assunto:Prorrogação de prazo para cumprir exigências de notificação nº00259491 de 22/11/08

Expediente de Origem:SAC880872

Relator: Andresa Júlia Duarte

Dispositivo da Decisão:não conhecida a defesa por irregularidade de representação

Resolução nº13

Defesa nº. 14, voluntária, GERFUA-NE

Processo nº01.179.052.08.80

Requerente:Lider Car Centro Automotivo Ltda

Assunto:Prorrogação de prazo para cumprir exigências de notificação nº208297A de 28/10/08

Expediente de Origem:FV21026

Relator: Andresa Júlia Duarte

Dispositivo da Decisão:deferida por unanimidade, concedendo prazo de 30 dias

Resolução nº14

Defesa nº. 15, voluntária, GERFUA-NE

Processo nº01.178.851.08.49

Requerente:Mobiliadora Ferreira Araújo Ltda

Assunto:Prorrogação de prazo para cumprir exigências de notificação nº00259300 de 13/11/08

Expediente de Origem:FV23914

Relator: Andresa Júlia Duarte

Dispositivo da Decisão:submetida ao presidente

Resolução nº15

Defesa nº. 16, voluntária, GERFUA-NE

Processo nº01.178.950.08.20

Requerente:N & C Comércio de Medicamentos Ltda

Assunto:Prorrogação de prazo para cumprir exigências de notificação nº00259122 de 19/11/08

Expediente de Origem:FV23919

Relator:Noeme Ferreira Aguiar

Dispositivo da Decisão:indeferida por unanimidade

Resolução nº16

Defesa nº. 17, voluntária, GERFUA-NE

Processo nº 01.161.533.08.49
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Processo nº 01.161.533.08.49

Requerente: Célio Gonçalves Ramos

Assunto:Prorrogação de prazo para cumprir exigências de notificação nº00249636 de 24/09/08

Expediente de Origem:SAC856564

Relator: Noeme Ferreira Aguiar

Dispositivo da Decisão:deferida por unanimidade

Resolução nº17

Defesa nº. 18, voluntária, GERFUA-NE

Processo nº01.180.326.08.01

Requerente: Elza Bueno da Silva Araújo

Assunto:Prorrogação de prazo para cumprir exigências de notificação nº00292122 de 06/10/08

Expediente de Origem:NS383/08

Relator:Noeme Ferreira Aguiar

Dispositivo da Decisão: não conhecida a defesa por intempestividade e ilegitimidade do recorrente

Resolução nº18

A publicação da defesa nº 4 da reunião realizada em 13/8/08, processo nº 01.100.432.08.38, de Antônio César Goulart Júnior, onde se lê: solicitado diligência, leia-
se:deferida por unanimidade.

O processo 01.078.742.08.99, de Joabes Alves Bragança, teve seu pedido de cancelamento de auto de infração julgado e indeferido por unanimidade em 15/10/08. A
publicação no DOM mencionou apenas o auto nº208206A, mas também foi indeferido no mesmo processo o auto nº185419A.

Foram sorteados os processos da próxima reunião.

A secretária informou sobre o ofício da JRFU1NE enviado à GEATEND (ofício GERRU-NE 717/2008 de 25/11/2008) sugerindo melhorias e procedimentos para
abertura e instrução dos processos abertos e encaminhados para julgamento.

Foi lido o ofício encaminhado pela SLU ao presidente da SARSU(ofício GAB/SLU760/08, de 21 de novembro de 2008) e todos os membros da JRFU1NE sugeriram
que o mesmo seja encaminhado pelo presidente à Assessoria Jurídica para nos instruir sobre os procedimentos a serem seguidos. A reunião encerrou-se às 11:00
horas e em seguida foi realizado um almoço de confraternização entre os membros da JRFU1NE e demais colaboradores.

Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2008

Edson Ivan Faria Diniz

Presidente da JRFU1NE
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Quarta-feira, 31 de Dezembro de 2008 Ano XXVI - Edição N.: 3250

Poder Executivo

Secretaria de Administração Regional Municipal Noroeste

RATIFICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO

A Gerência Regional de Regulação Urbana Noroeste, no uso de suas atribuições, ratifica as seguintes Notificações:

Infração: Invasão de Área Pública Municipal

Notificação Nº 904287A de 02.12.2008

Nome: Valda do Carmo Bezerra

Expediente de Fiscalização: VP-08-023

Termos da Notificação: Providenciar paralisação de obra e/ou demolição de edificação e desocupação de área / via pública, procedendo à remoção de seus respectivos materiais e pertences,
localizada na Rua Flor da Verdade, ao lado do n. 417 – Bairro Jardim Alvorada, visto que a permanência forçada com edificação em bens públicos (Artigo 99 da Lei Federal 10.406/02), constitui
esbulho possessório, por ser a mesma impassível de ocupação e posse por terceiros. Bens públicos não estão sujeitos a usucapião (Artigo 102 da Lei 10.406/02).

Trata-se de barraco de lona e madeirite.

Testemunha: Gastão Nazareno Senhorini

O não atendimento desta notificação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, de forma espontânea, após a data desta publicação, implicará na demolição da edificação e apreensão dos materiais e
pertences pelo Município, de acordo com o Artigo 307 da Lei Municipal 8.616/03, c/c o Decreto Municipal 11.601/04, Artigos 178, 182 e 184, c/c Lei 10.406/02, Artigo 1210 § 1º (Código Civil); bem
como, em ação própria, será cobrado de V.S. os custos que porventura tiver o Município para o restabelecimento da ordem legal e do patrimônio público.

Belo Horizonte, 24 de dezembro de 2008

Eduardo Tolentino

Gerente Regional de Regulação Urbana Noroeste

Reuter Ferreira Júnior

Secretário Adjunto de Administração Regional de Serviços Urbanos
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Poder Executivo

Secretaria de Administração Regional Municipal Noroeste

RATIFICAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO

A Gerência Regional de Regulação Urbana Noroeste, no uso de suas atribuições, ratifica os seguintes Autos de Infração:

Infração: Estabelecimento Exercendo Atividade sem o Alvará de Localização e Funcionamento

Dispositivo Legal Transgredido: Artigo 227, § 1º da Lei 8.616/03 regulamentado pelo Artigo 141 do Decreto 11.601/04.

Penalidade: Multa de R$ 183,57 (Cento e oitenta e três Reais e cinqüenta e sete Centavos), cobrada em dobro e em triplo nas reincidências, conforme Artigo 311 da Lei 8.616/03, regulamentado
pelo Artigo 166, e item 150 do Anexo I do Decreto 11.601/04, com redação dada pelo Decreto 11.698/04 (Correção pelo IPCA–Lei 8.147/00), ficando o infrator intimado a efetuar o recolhimento do
valor devido no prazo de 30 dias e/ou apresentar defesa no prazo de 15 dias, em duas vias, junto ao Órgão autuante, a partir da data desta publicação.

Razão Social: Step 5 Roda Peças e Acessórios Ltda.

Cnpj: 25.569.013/0001-07

Auto de Infração n. 007925A lavrado em 24.09.2008, após Notificação número 903408A, de 27/08/2008.

Local da infração: Ave. Dom Pedro II, 603 – Bairro Carlos Prates

Razão Social: Step 5 Roda Peças e Acessórios Ltda.

Cnpj: 25.569.013/0001-07

Auto de Infração n. 085979A lavrado em 01.12.2008 às 14:30 horas, após Notificação número 903408A, de 27/08/2008.

Local da infração: Ave. Dom Pedro II, 603 – Bairro Carlos Prates

Belo Horizonte, 24 de dezembro de 2008

Eduardo Tolentino

Gerente Regional de Regulação Urbana Noroeste

Reuter Ferreira Júnior

Secretário Adjunto de Administração Regional de Serviços Urbanos
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Poder Executivo

Secretaria de Administração Regional Municipal Noroeste

RETIFICAÇÃO

ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DE RECURSOS FISCAIS URBANÍSTICOS DE 1ª INSTÂNCIA REALIZADA NO DIA 30/10/2008

Presidente: Reuter Ferreira Júnior

Membros presentes: Marilene Consuelo de Souza Carvalho, Antônio Carlos Reis Raposo, Marcelo de Almeida Menicucci, Weber Dias Oliveira, Máximo Malvar Pereira, Bernadete Salomão Santos,
Vera Lúcia Nogueira.

Retificação: Na publicação da Pauta de Julgamento da 14ª Sessão, no Diário Oficial do Município, referente ao Processo n. 01.151389.08-88, onde se lê:

“Processo n. 01.151389.08-88

Requerente: Isabel Ana de Souza

Documento n. 904360A, lavrado em 22/09/2008

Resultado do Julgamento: Indeferido por Maioria.”,

Leia-se:

“Processo n. 01.151389.08-88

Requerente: Isabel Ana de Souza

Auto de Infração n. 011112A e Notificação n. 904360A, ambos lavrados em 22/09/2008

Resultado do Julgamento: Indeferido por Maioria. Ficam mantidos ambos os documentos fiscais”.

Reuter Ferreira Júnior

Presidente da Junta de Recursos Fiscais Urbanísticos de 1ª Instância
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Quarta-feira, 31 de Dezembro de 2008 Ano XXVI - Edição N.: 3250

Poder Executivo

Secretaria de Administração Regional Municipal Noroeste

ATA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DE RECURSOS FISCAIS URBANÍSTICOS DE 1ª INSTÂNCIA REALIZADA NO DIA 22/12/2008

Presidente Suplente: Eduardo José Tolentino

A pedido do Presidente, assumiu a Sessão o Presidente suplente Eduardo José Tolentino.

Membros presentes: Marilene Consuelo de Souza Carvalho, Antônio Carlos Reis Raposo, Marcelo de Almeida Menicucci, Marcos Marinho de Lima, Máximo Malvar Pereira, Bernadete Salomão
Santos.

Às 14:30 horas foi aberta a sessão. Lida e aprovada a Ata da Sessão anterior. Foram sorteados e distribuídos os processos para julgamento na 20ª Sessão.

Às 16:40 horas foi encerrada a Sessão.

Relatados e julgados os seguintes processos:

Recursos

Relatora: Marilene Consuelo de Souza Carvalho

Assunto: Cancelamento de Auto de Infração

Processo n. 01.169643.08-30

Requerente: Padaria Confeitaria e Lanchonete Bueno Pane Ltda.

Documento n. 011585A, lavrado em 22/10/2008

Resultado do Julgamento: Indeferido por Unanimidade.

Processo n. 01.173330.08-69

Requerente: Maria Luzia Daldegan Luchesi

Documento n. 010368A, lavrado em 22/09/2008

Resultado do Julgamento: Indeferido por Unanimidade – Não Conhecida a Defesa por Ilegitimidade do Recorrente, e também não conhecida a defesa por intempestividade do recurso.

Processo n. 01.176872.08-48

Requerente: Transnilo Ltda.

Documento n. 010412A, lavrado em 10/11/2008

Resultado do Julgamento: Indeferido por Unanimidade.

Processo n. 01.173510.08-40

Requerente: Mônica da Silva Arruda

Documento n. 009741A, lavrado em 13/11/2008

Resultado do Julgamento: Indeferido por Unanimidade – Não Conhecida a Defesa por Ilegitimidade do Recorrente.

Assunto: Suspensão/Cancelamento de Auto de Interdição

Processo n. 01.173512.08-76

Requerente: Mônica da Silva Arruda

Documento n. 007828A, lavrado em 13/11/2008

Resultado do Julgamento: Indeferido por Unanimidade – Não Conhecida a Defesa por Ilegitimidade do Recorrente.

Assunto: Cancelamento de Notificação

Processo n. 01.183062.08-48

Requerente: Ângelo Eduardo do Nascimento Brum

Documento n. 903661A, lavrado em 22/10/2008

Resultado do Julgamento: Indeferido por Unanimidade – Não conhecida a defesa por intempestividade do recurso.

Retificação: O processo seguinte trata de Cancelamento de Auto de Infração, e havia sido sorteado na Sessão anterior para a relatora Marilene Consuelo de Souza Carvalho; portanto foi analisado
por ela, para votação nesta Sessão:

Processo n. 01.148050.08-30
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Requerente: Roberto Ferreira de Carvalho

Documento n. 010770A, lavrado em 26/08/2008

Resultado do Julgamento: Indeferido por Unanimidade.

Relator: Antônio Carlos Reis Raposo

Assunto: Cancelamento de Auto de Infração

Processo n. 01.166188.08-30

Requerente: Simon Victor Ricci Mourão

Documento n. 009188A, lavrado em 30/10/2008

Resultado do Julgamento: Indeferido por Unanimidade.

Retificação: No processo 01.166188.08-30 também foi solicitado prazo para cumprimento da Notificação n. 900489A, lavrada em 16/06/2008.

Resultado do Julgamento: Indeferido por Unanimidade.

Processo n. 01.173564.08-70

Requerente: Sueli Valério de Almeida – ME

Documento n. 010124A, lavrado em 21/10/2008

Resultado do Julgamento: Indeferido por Unanimidade.

Processo n. 01.174502.08-58

Requerente: Modelli Móveis para Escritório e Informática Ltda.

Documento n. 006082A, lavrado em 03/11/2008

Resultado do Julgamento: Indeferido por Unanimidade.

Processo n. 01.183226.08-73

Requerente: Aroldo Ferreira do Bem

Documento n. 010834A, lavrado em 04/11/2008

Resultado do Julgamento: Indeferido por Unanimidade.

Processo n. 01.188798.08-94

Requerente: Alvorada Auto Vidros Ltda.

Documentos 008327A, 007913A e 009194A, lavrados respectivamente em 25/10/2007, em 24/01/2008 e em 18/11/2008

Resultado do Julgamento: Indeferido por Unanimidade.

Retificação: No processo 01.188798.08-94 também foi solicitado prazo para cumprimento da Notificação n. 805136A, lavrada em 17/07/2007

Resultado do Julgamento: Indeferido por Unanimidade – Não conhecida a defesa por intempestividade do recurso.

Retificação: O processo seguinte trata de Prazo para Cumprimento de Documento Fiscal, e não de Cancelamento de Auto de Infração, como publicado no Diário Oficial do Município. Também foi
julgado nesta Sessão.

Assunto: Prazo para Cumprimento da Notificação

Processo n. 01.177545.08-77

Requerente: DMB Distribuidora de Materiais e Bebidas Ltda.

Documento n. 808970A, lavrado em 21/05/2008

Resultado do Julgamento: Indeferido por Unanimidade – Não conhecida a defesa por intempestividade do recurso.

Relator: Marcelo de Almeida Menicucci

Assunto: Cancelamento de Auto de Infração

Processo n. 01.174520.08-30

Requerente: João Medeiros do Carmo

Documento n. 011554A, lavrado em 22/10/2008

Resultado do Julgamento: Deferido por Unanimidade. Fica cancelado o Auto de Infração n. 011554A.

Processo n. 01.172636.08-43

Requerente: Sacolão Imperial Ltda.
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Documento n. 011563A, lavrado em 22/10/2008

Resultado do Julgamento: Deferido por Unanimidade. Fica cancelado o Auto de Infração n. 011563A .

Processo n. 01.179332.08-07

Requerente: Varejão Mariléia Ltda.

Documento n. 009038A, lavrado em 06/11/2008

Resultado do Julgamento: Indeferido por Unanimidade.

Processo n. 01.179081.08-89

Requerente: M.C. Marcelo Caminhões Ltda.

Documento n. 010405A, lavrado em 06/11/2008

Resultado do Julgamento: Indeferido por Unanimidade – Não conhecida a defesa por intempestividade do recurso.

Processo n. 01.186841.08-40

Requerente: Drogaria Pedro IV Ltda.

Documento n. 010389A, lavrado em 04/11/2008

Resultado do Julgamento: Deferido por Unanimidade. Fica cancelado o Auto de Infração n. 010389A.

Assunto: Cancelamento de Notificação

Processo n. 01.154323.08-86

Requerente: MPA Engenharia e Consultoria Ltda.

Documento n. 903384A, lavrado em 02/10/2008

Resultado do Julgamento: Indeferido por Unanimidade.

Relator: Marcos Marinho de Lima

Assunto: Cancelamento de Auto de Infração

Processo n. 01.186291.08-41

Requerente: Real Parts Auto Peças Ltda.

Documento n. 011606A, lavrado em 24/11/2008

Resultado do Julgamento: Indeferido por Unanimidade.

Processo n. 01.162923.08-09

Requerente: A Granel Ltda.

Documento n. 010122A, lavrado em 03/10/2008

Resultado do Julgamento: Indeferido por Maioria.

Processo n. 01.167018.08-45

Requerente: Joanas Gomes de Moura - Serralheria e Vidraçaria Maira Ltda.
Documento n. 009880A, lavrado em 27/10/2008

Resultado do Julgamento: Indeferido por Unanimidade – Não Conhecida a Defesa por Ilegitimidade do Recorrente.

Processo n. 01.177865.08-18

Requerente: Pneusola Pneus e Peças Ltda.

Documento n. 011591A, lavrado em 11/11/2008

Resultado do Julgamento: Indeferido por Unanimidade.

Processo n. 01.182615.08-08

Requerente: Antônio Araújo dos Reis

Documento n. 010883A, lavrado em 19/11/2008

Resultado do Julgamento: Indeferido por Unanimidade.

Assunto: Cancelamento de Notificação

Processo n. 01.162742.08-64

Requerente: Aramóveis Ltda.
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Requerente: Aramóveis Ltda.

Documento n. 808350A, lavrado em 07/10/2008

Resultado do Julgamento: Indeferido por Unanimidade.

Processo n. 01.178856.08-62

Requerente: Panificadora Flor da Madeira Ltda.

Documento n. 904453A, lavrado em 18/11/2008

Resultado do Julgamento: Indeferido por Unanimidade – Não Conhecida a Defesa por Ilegitimidade do Recorrente.

Relator: Máximo Malvar Pereira

Assunto: Cancelamento de Auto de Infração

Processo n. 01.188756.08-44

Requerente: Refrigeração Gelfrio Ltda.

Documento n. 009886A, lavrado em 29/10/2008

Resultado do Julgamento: Deferido por Unanimidade.

Processo n. 01.173854.08-50

Requerente: Comercial Mururoa Ltda.

Documento n. 006083A, lavrado em 03/11/2008

Resultado do Julgamento: Indeferido por Unanimidade.

Processo n. 01.170937.08-79

Requerente: Anísia Aparecida de Souza Resende

Documento n. 011564A, lavrado em 21/10/2008

Resultado do Julgamento: Indeferido por Unanimidade.

Processo n. 01.174818.08-21

Requerente: Pará Automóveis Ltda.

Documento n. 009837A, lavrado em 03/06/2008

Resultado do Julgamento: Deferido por Unanimidade. Fica cancelado o Auto de Infração n. 009837A.

Processo n. 01.181241.08-96

Requerente: Lavajato 22 Ltda.

Documento n. 009899A, lavrado em 20/11/2008

Resultado do Julgamento: Indeferido por Unanimidade.

Processo n. 01.176328.08-23

Requerente: Boa Praça Alimentos Ltda.

Documento n. 010889A, lavrado em 05/11/2008

Resultado do Julgamento: Indeferido por Unanimidade.

Assunto: Cancelamento de Notificação

Processo n. 01.180171.08-77

Requerente: Milton Car Peças e Serviços Ltda.

Documento n. 903683A, lavrado em 19/11/2008

Resultado do Julgamento: Indeferido por Unanimidade.

Recursos

Pedidos de Prorrogação de Prazo para Cumprimento de Notificação Fiscal Julgados por Rito Sumário

Julgados, por Rito Sumário, pelo Presidente da JRFU1-NO, e ratificadas as decisões pelos membros dessa Junta, os seguintes processos, referentes a solicitação de prazo para cumprimento de
documentos fiscais:

Pedidos deferidos

Resultado do Julgamento: Concedidos 30 (trinta) dias, a contar da data desta publicação, para cumprimento de documentos fiscais:
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Processo n. 01.176170.08-09

Requerente: Só Couros Ltda.

Documento n. 904751A, lavrado em 10/11/2008

Processo n. 01.106833.08-00

Requerente: Restaurante e Churrascaria Meira & Silva Ltda.

Documento n. 900483A, lavrado em 26/06/2008

Pedido de Prazo Indeferido

Processo n. 01.127415.08-20

Requerente: Wilson do Porto da Silva

Documento n. 904120A, lavrado em 06/07/2008

Julgamento Extraordinário – Devolução de Mercadoria Apreendida

Retificação: O recurso seguinte trata de Pedido de Devolução de Mercadoria Apreendida, e, tendo em vista a urgência do assunto, e o processo sendo recebido por esta Junta após a publicação
da Pauta de Julgamento desta Sessão, foi sorteado para análise e relatório extraordinário durante a Reunião entre os respectivos membros relatores, sendo colocado em votação, como os demais
recusrsos.

Processo nº: 01.191147.08-54

Requerente: José Ascendino Joaquim

Documento: Auto de Apreensão 062965A, lavrado em 30/11/2008

Relator sorteado durante a Sessão: Marcos Marinho de Lima

Resultado do Julgamento: Indeferido por Unanimidade.

Encaminhamentos

1- Processos retirados de pauta a pedido do relator, para ser baixada diligência junto à Gerência Regional de Fiscalização Urbanística e Ambiental Noroeste – GERFUA/NO:

Relator: Antônio Carlos Reis Raposo

Assunto: Cancelamento de Auto de Infração

Processo n. 01.175486.08-39

Requerente: Orguel Organização Guerra Lages Ltda.

Documento n. 010370A, lavrado em 08/10/2008

Relator: Marcelo de Almeida Menicucci

Assunto: Cancelamento de Notificação

Processo n. 01.164002.08-07

Requerente: Jefferson Alves Araújo

Documento n. 808083A, lavrado em 27/10/2008

Informamos que, conforme previsto no § 3º do Artigo 8º do Decreto Municipal nº 13.117 de 16 de Abril de 2008, o prazo para a interposição de recurso em segunda instância é de 15 (quinze) dias,
contados da data da presente publicação, não podendo ser prorrogado, devendo o mesmo ser protocolado na secretaria da Junta de Recursos Fiscais Urbanísticos de Primeira Instância da
Secretaria de Administração Regional Municipal Noroeste, localizada na Rua Peçanha, 144 – 2º andar – Bairro Carlos Prates, onde a íntegra das decisões desta sessão encontra-se à disposição
dos interessados.

Eduardo José Tolentino

Presidente em Exercício da Junta de Recursos Fiscais Urbanísticos de 1ª Instância

Reuter Ferreira Júnior

Presidente da Junta de Recursos Fiscais Urbanísticos de 1ª Instância
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Quarta-feira, 31 de Dezembro de 2008 Ano XXVI - Edição N.: 3250

Poder Executivo

Secretaria de Administração Regional Municipal Oeste

ATA DA 23ª SESSÃO DA JUNTA DE RECURSOS FISCAIS URBANÍSTICOS DE 1ª INSTÂNCIA REALIZADA NO DIA 15/12/2008

Presidente Substituto : Márcia Curvelano de Moura.

Secretário Geral: João Batista de Souza.

Membros Presentes: nº:001, Marise Maia de Oliveira; nº 002, Fabiana Chebly; nº 003, Adriana dos Santos Monteiro; nº 004, Sylvia Castello Branco Caldeira Loyola e nº 005, Renata Christianne
Araújo.

Às 14:00 horas foi aberta a Sessão.

Lida e aprovada a ata da sessão anterior.

Lida(s), aprovada(s) e assinada(s) a(s) decisão(ões) dos processos oriundos de defesas voluntárias abaixo discriminados:

1) Processo N°: 01.099639.08-28 Anexos: 01.147727.07-14 Fiscalização: Posturas

Requerente: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JANDIRA

Assunto: CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 277478A, lavrado em 13/6/2008.

Relator(A): Marise Maia de Oliveira.

Dispositivo da decisão: Conhecido e indeferido por maioria.

Resolução nº: 911.

2) Processo N°: 01.101381.08-34 Anexos: 01.003615.08-08 Fiscalização: Posturas

Requerente: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JANDIRA

Assunto: PRORROGAÇÃO DE PRAZO P/CUMPRIR NOTIFICAÇÕES NºS 796193 E 796194A, lavradas em 1/10/2007.

Relator(A): Marise Maia de Oliveira.

Dispositivo da decisão: Conhecido e indeferido por unanimidade.

Resolução nº: 912.

3) Processo N°: 01. 164285.08-15 Anexos: 01.164274.08-07.08-76 Fiscalização: Posturas

Requerente: TECHMÍDIA PUBLICIDADE EXTERIOR S/A

Assunto: CANCELAMENTO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO NºS 279389 E 279390A, lavrados em 21/8/2008.

Relator(A): Marise Maia de Oliveira.

Dispositivo da decisão: Conhecido e indeferido por unanimidade.

Resolução nº: 913.

4) Processo N°: 01. 164280.08-00 Anexos: 01.164285.08-15 Fiscalização: Posturas

Requerente: TECHMÍDIA PUBLICIDADE EXTERIOR S/A

Assunto: CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 279391A, lavrado em 14/8/2008.

Relator(A): Marise Maia de Oliveira.

Dispositivo da decisão: Conhecido e indeferido por unanimidade.

Resolução nº: 914.

5) Processo N°: 01.164274.08-07 Anexos: 01. 164285.08-15 Fiscalização: Posturas

Requerente: TECHMÍDIA PUBLICIDADE EXTERIOR S/A

Assunto: CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 279392A, lavrada em 4/1/2008.

Relator(A): Marise Maia de Oliveira.

Dispositivo da decisão: Conhecido e indeferido por unanimidade.

Resolução nº: 915.

6) Processo N°: 01.174368.08-77 Anexos: 01. 050617.08-50 Fiscalização: Posturas

Requerente: ARCAP IMÓVEIS S/A

Assunto: CANCELAMENTO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO NºS 281733 A 281738A, lavrados em 30/10/2008.

Relator(A): Fabiana Chebly.

Dispositivo da decisão: Conhecido e indeferido por unanimidade.

Resolução nº: 916.

7) Processo N°: 01. 031187.08-96 Fiscalização: Posturas

Requerente: FERNANDO ANTÔNIO DE CASTRO PENA

Assunto: CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 276314A, lavrado em 10/12/2007.

Relator(A): Fabiana Chebly.

Dispositivo da decisão: Conhecido e deferido por unanimidade.

Resolução nº: 917.

8) Processo N°: 01. 170747.08-33 Anexos: 01. 014722.08-71 Fiscalização: Posturas
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8) Processo N°: 01. 170747.08-33 Anexos: 01. 014722.08-71 Fiscalização: Posturas

Requerente: LP EMPREENDIMENTOS LTDA

Assunto: CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 281074A, lavrado em 14/10/2008.

Relator(A): Fabiana Chebly.

Dispositivo da decisão: Conhecido e indeferido por unanimidade.

Resolução nº: 919.

9) Processo N°: 01.140089.08-82 Anexos: 01. 141726.08-10 Fiscalização: Posturas

Requerente: ACIR EDILSON ANTINOSSI

Assunto: CANCELAMENTO DA NOTIFICAÇÃO Nº 935775A, lavrada em 29/8/2008.

Relator(A): Lucinéa Ferreira Torres Araújo.

Dispositivo da decisão: Conhecido e deferido por unanimidade.

Resolução nº: 921.

10) Processo N°: 01.170623.08-20 Anexos: 01. 049702.07-40 Fiscalização: Posturas

Requerente: SAMMAR ALIMENTAÇÃO LTDA

Assunto: CANCELAMENTO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO NºS 158120 E 273606A, lavrados em 29/1/2008.

Relator(A): Lucinéa Ferreira Torres Araújo.

Dispositivo da decisão: Não conhecido. Houve intempestividade. Indeferido por unanimidade.

Resolução nº: 922.

11) Processo N°: 01.171320.08-40 Anexos: 01. 004264.06-09 Fiscalização: Posturas

Requerente: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MASTER SHOPPING

Assunto: CANCELAMENTO DA NOTIFICAÇÃONº 937332A, lavrada em 9/9/2008.

Relator(A): Lucinéa Ferreira Torres Araújo.

Dispositivo da decisão: Não conhecido. Houve intempestividade. Indeferido por unanimidade.

Resolução nº: 923.

12) Processo N°: 01.174054.08-29 Anexos: 01. 175759.08-08 Fiscalização: Posturas

Requerente: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAFIRA

Assunto: CANCELAMENTO DA NOTIFICAÇÃO Nº 938010A, lavrada em 3/10/2008.

Relator(A): Lucinéa Ferreira Torres Araújo.

Dispositivo da decisão: Não conhecido. Houve intempestividade. Indeferido por unanimidade.

Resolução nº: 924.

13) Processo N°: 01.172237.08-28 Anexos: 01.173140.08-23 Fiscalização: Posturas

Requerente: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CARLOS ANTÔNIO

Assunto: CANCELAMENTO DAS NOTIFICAÇÕES NºS 935791 E 935792A , lavradas em 9/9/2008.

Relator(A): Lucinéa Ferreira Torres Araújo.

Dispositivo da decisão: Não conhecido. Houve intempestividade. Indeferido por unanimidade.

Resolução nº: 925.

14) Processo N°: 01.171784.08-03 Anexos: 01.173126.08-00 Fiscalização: Posturas

Requerente: JOSÉ MARCELO DIAS DE VASCONCELOS

Assunto: CANCELAMENTO DA NOTIFICAÇÃO Nº 936255A , lavrada em 16/10/2008.

Relator(A): Sylvia Castello Branco Caldeira Loyola.

Dispositivo da decisão: Conhecido e indeferido por unanimidade.

Resolução nº: 926.

15) Processo N°: 01.172831.08-19 Anexos: 01. 075735.01-40 Fiscalização: Vias Urbanas

Requerente: POSTO CARMÊNIA S/A

Assunto: CANCELAMENTO DA NOTIFICAÇÃO Nº 936903A, lavrada em 24/10/2008.

Relator(A): Sylvia Castello Branco Caldeira Loyola.

Dispositivo da decisão: Não conhecido. Houve intempestividade. Indeferido por unanimidade.

Resolução nº: 927.
16) Processo N°: 01.132623.08-96 Anexos: 01. 134270.08-69 Fiscalização: Posturas

Requerente: MARCOS LÚCIO DO BOM CONSELHO

Assunto: CANCELAMENTO DA NOTIFICAÇÃO Nº 936098A, lavrada em 7/5/2008.

Relator(A): Sylvia Castello Branco Caldeira Loyola.

Dispositivo da decisão: Conhecido e indeferido por unanimidade.

Resolução nº: 928.

17) Processo N°: 01.172591.08-07 Anexos: 01. 160521.05-81 Fiscalização: Obras

Requerente: SANDRO ALEX LOPES PIMENTA E OUTROS

Assunto: CANCELAMENTO DA NOTIFICAÇÃO Nº 938295A, lavrada em 9/10/2008.

Relator(A): Sylvia Castello Branco Caldeira Loyola.

Dispositivo da decisão: Conhecido e deferido por unanimidade.
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Resolução nº: 929.

18) Processo N°: 01.176770.08-78 Anexos: 01. 177966.08-25 Fiscalização: Obras

Requerente: VICTOR SAMUEL MALTEZ CAMPOS

Assunto: CANCELAMENTO DA NOTIFICAÇÃO Nº 938303A, lavrada em 29/10/2008.

Relator(A): Sylvia Castello Branco Caldeira Loyola.

Dispositivo da decisão: Conhecido e indeferido por unanimidade.

Resolução nº: 930.

19) Processo N°: 01.167447.08-21 Anexos: 01.003103.08-98 Fiscalização: Posturas

Requerente: PANTERPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Assunto: CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 281562A, lavrad0 em 16/10/2008.

Relator(A): Renata Christianne Araújo.

Dispositivo da decisão: Não conhecido. Houve intempestividade. Indeferido por unanimidade.

Resolução nº: 931.

20) Processo N°: 01. 167447.08-21 Anexos: 01. 003103.08-98 Fiscalização: Posturas

Requerente: PANTERPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Assunto: CANCELAMENTO DA NOTIFICAÇÃO Nº 554517A, lavrada em 20/12/2007.

Relator(A): Renata Christianne Araújo.

Dispositivo da decisão: Não conhecido. Houve intempestividade. Indeferido por unanimidade.

Resolução nº: 932.

21) Processo N°: 01.169809.08-91 Anexos: 01.141135.03-29 Fiscalização: Posturas

Requerente: JHM8 BAR E RESTAURANTE LTDA

Assunto: CANCELAMENTO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO NºS 281563, 281571, 281574 E 281586A, lavrados em 20/10/2008.

Relator(A): Renata Christianne Araújo.

Dispositivo da decisão: Não conhecido. Houve intempestividade. Indeferido por unanimidade.

Resolução nº: 933.

22) Processo N°: 01.150587.08-06 Anexos: 01. 177781.08-20 Fiscalização: Obras

Requerente: RODRIGO VAZ DE MELLO LOUREIRO

Assunto: PRORROGAÇÃO DE PRAZO P/CUMPRIR NOTIFICAÇÃO Nº 937515A, lavrada em 6/10/2008.

Relator(A): Renata Christianne Araújo.

Dispositivo da decisão: Conhecido e deferido em parte por unanimidade.(concedido 30 dias de prazo)

Resolução nº: 934.

PROCESSOS DEFERIDOS, COM PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 30(TRINTA) DIAS, A CONTAR DA PUBLICAÇÃO NO DOM:

23) Processo N°: 01.176755.08-84 Anexos: 01.109527.08-71 Fiscalização: Posturas

Requerente: LEO MARCOS ALVES STERSI

Assunto: PRORROGAÇÃO DE PRAZO P/CUMPRIR NOTIFICAÇÃO Nº 936302A, lavrada em 3/7/2008.

Relator(A): Rito Sumário

24) Processo N°: 01.175842.08-41 Anexos: 01.176428.08-78 Fiscalização: Posturas

Requerente: MARIA RAQUEL TODESCHI

Assunto: PRORROGAÇÃO DE PRAZO P/CUMPRIR NOTIFICAÇÕES NºS 938453 A 938455A, lavradas em 24/10/2008.

Relator(A): Rito Sumário

25) Processo N°: 01.172743.08-53 Anexos: 01.175037.08-45 Fiscalização: Obras

Requerente: MARIA IVANA DA MATTA MACHADO FERNANDES
Assunto: PRORROGAÇÃO DE PRAZO P/CUMPRIR NOTIFICAÇÃO Nº 937590A, lavrada em 16/10/2008.

Relator(A): Rito Sumário

26) Processo N°: 01.172818.08-50 Anexos: 01.175027.08-91 Fiscalização: Posturas

Requerente: METRON DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA

Assunto: PRORROGAÇÃO DE PRAZO P/CUMPRIR NOTIFICAÇÃO Nº 937314A, lavrada em 2/9/2008.

Relator(A): Rito Sumário

27) Processo N°: 01.172826.08-89 Anexos: 01. 175025.08-66 Fiscalização: Posturas

Requerente: METRON DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA

Assunto: PRORROGAÇÃO DE PRAZO P/CUMPRIR NOTIFICAÇÃO Nº 937313A, lavrada em 2/9/2008.

Relator(A): Rito Sumário

28) Processo N°: 01.173377.08-22 Anexos: 01. 175014.08-40 Fiscalização: Posturas

Requerente: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PILAR

Assunto: PRORROGAÇÃO DE PRAZO P/CUMPRIR NOTIFICAÇÃO Nº 938022A, lavrada em 7/10/2008.

Relator(A): Rito Sumário

29) Processo N°: 01.172813.08-37 Anexos: 01. 175020.08-42 Fiscalização: Posturas

Requerente: ARIAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Assunto: PRORROGAÇÃO DE PRAZO P/CUMPRIR NOTIFICAÇÃO Nº 937312A, lavrada em 1/9/2008.
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Assunto: PRORROGAÇÃO DE PRAZO P/CUMPRIR NOTIFICAÇÃO Nº 937312A, lavrada em 1/9/2008.

Relator(A): Rito Sumário

30) Processo N°: 01.174061.08-94 Anexos: 01. 175764.08-30 Fiscalização: Posturas

Requerente: ROSÂNGELA DE FÁTIMA DOS REIS SILVA

Assunto: PRORROGAÇÃO DE PRAZO P/CUMPRIR NOTIFICAÇÃO Nº 938145A, lavrada em 16/10/2008.

Relator(A): Rito Sumário

31) Processo N°: 01.173831.08-54 Anexos: 01. 174834.08-88 Fiscalização: Obras

Requerente: MARIA DO PORTO PIRES RODRIGUES

Assunto: PRORROGAÇÃO DE PRAZO P/CUMPRIR NOTIFICAÇÃO Nº 936576A, lavrada em 30/10/2008.

Relator(A): Rito Sumário

Os processos nºs 01.166897.08-42 e 01.175241.08-01 foram, a pedido dos(as) relatores(as), baixados em diligência, para melhor subsídio ao julgamento fiscal.

Foram sorteados os processos a serem julgados na 24ª Sessão Ordinária a ser realizada no dia 22/12/2008.

Às 17:00 horas foi encerrada a sessão.

Informamos aos interessados que o prazo para interposição de recurso(15 dias) em 2ª Instância, previsto no § 3º do art. 8º do Regulamento das Juntas de Recursos Fiscais Urbanísticos de Primeira
e Segunda Instâncias, baixado pelo Decreto Municipal nº:13.117, de 16 de abril de 2008, é peremptório, não podendo ser prorrogado, e será contado da data da presente publicação no Dom,
podendo ser protocolado na Secretaria Geral da JRFU1-O, situado na Avenida Silva Lobo, 1.280, 7º Andar, Nova Granada, Belo Horizonte, Minas Gerais, onde a íntegra das decisões encontra-se à
disposição.

Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2008

Márcia Curvelano de Moura

Presidente em exercício

João Batista de Souza

Secretário-Geral
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Quarta-feira, 31 de Dezembro de 2008 Ano XXVI - Edição N.: 3250

Poder Executivo

Secretaria de Administração Regional Municipal Oeste

COMUNICADO

O Gerente Regional de Fiscalização Urbanística e Ambiental Oeste, no uso de suas atribuições legais, consoante o disposto no art. 34 do Decreto Municipal nº 11.988, de 17 de março de
2005, e com fulcro nos artigos 191 e 192 do Decreto Municipal nº 11.601, de 9 de janeiro de 2004, procede a ratificação e retificação dos documentos fiscais urbanísticos abaixo discriminados,
lavrados pela Gerência Regional de Fiscalização de Obras e Meio Ambiente Oeste – GERFOMA-O, Gerência Regional de Fiscalização de Posturas e Atividades em Vias Urbanas Oeste –
GERFPAV-O e a Gerência Regional de Fiscalização de Limpeza Urbana Oeste – GERFLUR-O, integrantes de sua estrutura hierárquica organizacional.

RATIFICAÇÕES DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÕES LAVRADOS PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE OESTE – GERFOMA-O:

TERMOS DAS NOTIFICAÇÕES – GERFOMA-O:

a) Regularizar construção irregular localizado(s) no(s) endereço(s) abaixo identificado(s) através de demolição ou aprovação de projeto arquitetônico uma vez que a mesma infringe os art. 10, 11 e
12 do Decreto-Lei 84/40, sendo o art. 10 modificado pela Lei 7157/96. O não-atendimento no prazo de 30(trinta) dias aos termos desta notificação, sujeitará ao infrator as seguintes penalidades:
multa, embargo, interdição e demolição conforme o disposto no Decreto-Lei 84/40 art. 363 inciso I aliena B a 371 e ainda art. 104 II, da Lei 7166/96, com redação pela Leis 6509/94, 7010/95 e
8147/00.

1) Infrator: Tânia dos Santos Teixeira Lima.

CNPJ/CPF: 675.551.876-04.

Endereço de Correspondência: Rua Brumadinho, 135 ap. 10, Prado.

Local da Infração: Rua Brumadinho, 135 ap. 10.

Índice Cadastral: 104.121A.020.0033

Notificação nº: 937506A.

Data: 08/10/08.

Horas: 11:15.

Fiscal BM: 71866-5.

Expediente de Origem: SAC 828337.

2) Infrator: José Garcia Ballesteros.

CNPJ/CPF: 000.297.266-20.

Endereço de Correspondência: Rua Brumadinho, 135 ap. 12, Prado.

Local da Infração: Rua Brumadinho, 135 ap. 12.

Índice Cadastral: 104.121A.020.0068

Notificação nº: 937113A.

Data: 08/10/08.

Horas: 11:30.

Fiscal BM: 71866-5.

Expediente de Origem: SAC 828337.

b) Executar obras necessárias ao restabelecimento da estabilidade e segurança do(s) imóvel(is) localizado(s) no(s) endereço(s) abaixo identificado(s), a fim de evitar e/ou reparar danos causados
aos imóveis vizinhos e/o logradouro público, conforme o disposto no art. 207 da Lei Municipal nº 8.616/03, regulamentada pelo art. 120, §§ 1º e 2º do Decreto Municipal nº 11.601/04, alterado pelo
Decreto-Lei Municipal 11698/04 anexo I, item 129 (a execução de tais obras deverão ser acompanhadas por profissional habilitado e licenciado conforme comprovação técnica de ausência de risco
iminente). O não-atendimento IMEDIATO aos termos desta notificação, sujeitará o infrator a multa de R$ 1.223,44 aplicada a cada 30 dias, conforme o disposto no art. 307 e 311 da Lei Municipal nº
8.616/03, regulamentada pelo Decreto Municipal nº.11.601/04, rerratificada pelo Anexo I, item 129 do Decreto Municipal nº 11.698/04.

1) Infrator: Libra Engenharia LTDA.

CNPJ/CPF: Não informado.

Endereço de Correspondência: Rua Prof. Bartira Mourão, 435, Buritis.

Local da Infração: Rua Prof. Bartira Mourão, 435, Buritis.

Notificação nº: 939116A.

Data: 04/12/08.

Fiscal BM: 74126-8.

Horas: 15:30.

Expediente de Origem: DEFESA CIVIL 39641.

2) Infrator: Amauri Mendonça Passos e Outros.

CNPJ/CPF: Não informado.
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CNPJ/CPF: Não informado.

Endereço de Correspondência: Rua Prof. Bartira Mourão, 391, Buritis.

Local da Infração: Rua Prof. Bartira Mourão, 391, Buritis.

Notificação nº: 939117A.

Data: 04/12/08.

Fiscal BM: 74126-8.

Horas: 15:50.

Expediente de Origem: FV. 4593/08.

TERMOS DOS AUTOS DE INFRAÇÃO – GERFOMA-O:

c) Não apresentou Laudo Técnico com ART, referente a Proj. Prev. Comb. Inc. e Pânico para imóvel localizado no endereço abaixo identificado conforme art. 1º e 2º da Lei 2060/72 c/c Lei
9064/05, sendo-lhe imposta a multa de R$ 2.275,34(dois mil duzentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), conforme previsto pela Lei 2060/72 c/c Lei 9064/05.

Para os efeitos legais foi lavrado o presente auto, ficando o infrator intimado a efetuar o recolhimento do devido valor no prazo de 30(trinta) dias, a contar da publicação no DOM ou apresentar
defesa, em 2(duas) vias, junto ao órgão autuante, no prazo de 15(quinze) dias, a contar da publicação no DOM.

Para protocolização do recurso, é indispensável a apresentação de cópia dos seguintes documentos: a) Pessoa Jurídica: Contrato Social e CNPJ; b) Pessoa Física: Carteira de identidade e CPF;
além do requerimento assinado pelo autuado e cópia do documento fiscal recebido, a ser apresentado na Gerência de Atendimento ao Cidadão Oeste, Av. Barão Homem de Melo, 282, Nova
Suissa – TELEFONE 3277-7013:

1) Infrator: Alício Andrade Ávila Filho.

CNPJ/CPF: Não informado.

Endereço de Correspondência: Rua Platina, 1077, Calafate.

Local da Infração: Rua Platina, 1077, Calafate.

Auto de Infração nº: 276588A.

Data: 15/04/08.

Hora: 14:23 horas.

Fiscal BM: 71866-5.

Notificação Descumprida: 661602A.

Expediente de Origem: Processo 01.081767.07.07.

d) Não regularizou construção clandestina localizada no endereço abaixo identificado conforme art. 10 Decreto-Lei 84/40 alterado pela Lei 7157/96, Lei 7166/96 e 8137/00, sendo-lhe imposta a
multa de R$ 162,74(cento e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos), conforme previsto no art. 363, inciso I alínea B do Decreto-Lei 84/40 com reação pela Lei 6509/94, 7010/95 e
8147/00.

Para os efeitos legais foi lavrado o presente auto, ficando o infrator intimado a efetuar o recolhimento do devido valor no prazo de 10(dez) dias, a contar da publicação no DOM

1) Infrator: Posto Raja Gabaglia LTDA.

CNPJ/CPF: 00.413.579/0001-14.

Endereço de Correspondência: Rua Marechal Deodoro, 630, Centro.

Local da Infração: Av. Raja Gabaglia, 2526.

Auto de Infração nº: 219107A.

Data: 22/09/08.

Hora: 15:00 horas.

Fiscal BM: 74126-8.

Notificação Descumprida: 661762A.

Expediente de Origem: Processo 01.155578.08.00.

RATIFICAÇÕES DOS AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS PELA FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS E ATIVIDADES EM VIAS URBANAS OESTE – GERFPAV-O:

TERMOS DOS AUTOS DE INFRAÇÃO – GERFPAV-O:

e) Instalou no Passeio de forma Permanente obstáculo fixo infringindo o art.17 c/c 19 da Lei Municipal n.º 8.616/03, sendo-lhe(s) imposta a multa de R$ 244,69(duzentos e quarenta e quatro reais e
sessenta e nove centavos), conforme item 12 anexo I Decreto 11601/04, rerratificada pelo Decreto 11698/04 e atualização anualmente conforme art. 311, § 4º Lei 8616/03.

Para os efeitos legais foi lavrado o presente auto, ficando o infrator intimado a efetuar o recolhimento do devido valor no prazo de 30(trinta) dias, a contar da publicação no DOM, ou apresentar
defesa, em 2(duas) vias, junto ao órgão autuante, no prazo de 15(quinze) dias, a contar da publicação no DOM.

Para protocolização do recurso, é indispensável a apresentação de cópia dos seguintes documentos: a) Pessoa Jurídica: Contrato Social e CNPJ; b) Pessoa Física: Carteira de Identidade e CPF;
além do requerimento assinado pelo autuado e cópia do documento fiscal recebido, a ser apresentado na Gerência de Fiscalização de Atendimento ao Cidadão Oeste, Av. Barão Homem de Melo,
282, Nova Suissa, Telefone: 3277-7013:

1) Infrator: Maurício Silverio.

CNPJ/CPF: 18.667.022/0001-75.

Endereço de Correspondência: Rua Genebra, 1000, Nova Suissa.

Local da Infração: Rua Genebra, 1000, Nova Suissa.

Auto de Infração nº: 278238A.

Esta é uma reprodução digitalizada do conteúdo presente no DOM nº 3250, de 31/12/2008.
https://dom-web.pbh.gov.br



Data: 13/10/08.

Hora: 16:02 horas.

Fiscal BM: 48474-5.

Expediente de Origem: FV. 625/06.

2) Infrator: Luiz Novi.

CNPJ/CPF: 1Não informado.

Endereço de Correspondência: Rua Prof. Tavares Paes, 430, Jd. América.

Local da Infração: Rua Prof. Tavares Paes, 430, Jd. América.

Auto de Infração nº: 278236A.

Data: 09/10/08.

Hora: 15:25 horas.

Fiscal BM: 48474-5.

Expediente de Origem: FV. 3243/06.

f) Instalar Faixas, Estandartes ou Similares em logradouro público com mensagens não veiculadas pelo Poder Público, infringindo os arts. 186, 188, 189 e 288 § 2º da Lei Municipal nº 8.616/03,
sendo-lhe(s) imposta(s) a(s) multa(s) de R$ 367,03(trezentos e sessenta e sete reais e três centavos), respectivamente, cobrada em dobro e em triplo nas reincidências, conforme art. 307, inciso II
da Lei Municipal nº 8.616/03, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 11.601/04, rerratificado pelo Anexo I, item 100 do Decreto Municipal nº 11.698/04.

Para os efeitos legais foi lavrado o presente auto, ficando o infrator intimado a efetuar o recolhimento do devido valor no prazo de 30(trinta) dias, a contar da publicação no DOM, ou apresentar
defesa, em 2(duas) vias, junto ao órgão autuante, no prazo de 20(vinte) dias, a contar da publicação no DOM.

Para protocolização do recurso, é indispensável a apresentação de cópia dos seguintes documentos: a) Pessoa Jurídica: Contrato Social e CNPJ; b) Pessoa Física: Carteira de Identidade e CPF;
além do requerimento assinado pelo autuado e cópia do documento fiscal recebido, a ser apresentado na Gerência Regional de Atendimento ao Cidadão, situado à Av. Barão Homem de Melo, 282,
Nova Granada Telefone 3277-7013:

RETIFICAÇÃO DO CPF

1) Infrator: Raquel Fernandes de Lima.

CNPJ/CPF: 967.987.346-34.

Endereço de Correspondência: Rua Regina, 176, Nova Cintra.

Local da Infração: Av. Amazonas em frente ao n.º 3126, Alto Barroca.

Auto de Infração nº: 277601A.

Auto de Apreensão nº: 150952A.

Data: 16/04/08.

Hora: 09:02 horas.

Fiscal BM: 19497-6.

Expediente de Origem: FAIXA 014/08.

2) Infrator: Raquel Fernandes de Lima.

CNPJ/CPF: 967.987.346-34.

Endereço de Correspondência: Rua Regina, 176, Nova Cintra.

Local da Infração: Av. Amazonas em frente ao n.º 3155, Alto Barroca.

Auto de Infração nº: 277602A.

Auto de Apreensão nº: 150963A.

Data: 16/04/08.

Hora: 09:08 horas.

Fiscal BM: 19497-6.

Expediente de Origem: FAIXA 014/08.

3) Infrator: Raquel Fernandes de Lima.

CNPJ/CPF: 967.987.346-34.

Endereço de Correspondência: Rua Regina, 176, Nova Cintra.

Local da Infração: Av. Amazonas em frente ao n.º 3410.

Auto de Infração nº: 277603A.

Auto de Apreensão nº: 150964A.

Data: 16/04/08.

Hora: 09:17 horas.

Fiscal BM: 19497-6.

Expediente de Origem: FAIXA 014/08.

4) Infrator: Raquel Fernandes de Lima.

CNPJ/CPF: 967.987.346-34.
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CNPJ/CPF: 967.987.346-34.

Endereço de Correspondência: Rua Regina, 176, Nova Cintra.

Local da Infração: Av. Amazonas em frente ao n.º 3446.

Auto de Infração nº: 277604A.

Auto de Apreensão nº: 150965A.

Data: 16/04/08.

Hora: 09:37 horas.

Fiscal BM: 19497-6.

Expediente de Origem: FAIXA 014/08.

5) Infrator: Raquel Fernandes de Lima.

CNPJ/CPF: 967.987.346-34.

Endereço de Correspondência: Rua Regina, 176, Nova Cintra.

Local da Infração: Av. Amazonas em frente ao n.º 3690, Alto Barroca.

Auto de Infração nº: 277605A.

Auto de Apreensão nº: 150966A.

Data: 16/04/08.

Hora: 09:40 horas.

Fiscal BM: 19497-6.

Expediente de Origem: FAIXA 014/08.

6) Infrator: Raquel Fernandes de Lima.

CNPJ/CPF: 967.987.346-34.

Endereço de Correspondência: Rua Regina, 176, Nova Cintra.

Local da Infração: Av. Amazonas em frente ao n.º 3808, Alto Barroca.

Auto de Infração nº: 277606A.

Auto de Apreensão nº: 150967A.

Data: 16/04/08.

Hora: Não informada.

Fiscal BM: 19497-6.

Expediente de Origem: FAIXA 014/08.

7) Infrator: Raquel Fernandes de Lima.

CNPJ/CPF: 967.987.346-34.

Endereço de Correspondência: Rua Regina, 176, Nova Cintra.

Local da Infração: Av. Amazonas em frente ao n.º 4043, Alto Barroca.

Auto de Infração nº: 277607A.
Auto de Apreensão nº: 150968A.

Data: 16/04/08.

Hora: 10:00 horas.

Fiscal BM: 19497-6.

Expediente de Origem: FAIXA 014/08.

8) Infrator: Raquel Fernandes de Lima.

CNPJ/CPF: 967.987.346-34.

Endereço de Correspondência: Rua Regina, 176, Nova Cintra.

Local da Infração: Av. Amazonas em frente ao n.º 3126, Alto Barroca.

Auto de Infração nº: 280649A.

Auto de Apreensão nº: 150960A.

Data: 16/04/08.

Hora: 09:02 horas.

Fiscal BM: 19497-6.

Expediente de Origem: FAIXA 014/08.

9) Infrator: Raquel Fernandes de Lima.

CNPJ/CPF: 967.987.346-34.

Endereço de Correspondência: Rua Regina, 176, Nova Cintra.

Local da Infração: Av. Amazonas em frente ao n.º 3126, Alto Barroca.

Auto de Infração nº: 280650A.
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Auto de Infração nº: 280650A.

Auto de Apreensão nº: 150961A.

Data: 16/04/08.

Hora: 09:02 horas.

Fiscal BM: 19497-6.

Expediente de Origem: FAIXA 014/08.

g) Estabelecimento exercendo atividades em desconformidade com os termos do Alvará de Localização, após notificação, estando infringindo o art. 227, § 1º da Lei Municipal nº 8.616/03,
regulamentado pelo art. 141 Decreto Municipal nº 11.601/04, rerratificado pelo Anexo I, item 150 do Decreto Municipal nº 11.698/04 sendo-lhe imposta a multa de R$ 183,52 (cento e oitenta e três
reais e cinqüenta e dois centavos), respectivamente, cobrada em dobro e em triplo nas reincidências, conforme art. 311, caput e § 2º da Lei Municipal nº 8.616/03, regulamentado pelo art. 166 do
Decreto Municipal n.º 11.601/04, rerratificado pelo Anexo I, item 150 do Decreto Municipal nº 11.698/04.

Para os efeitos legais foi lavrado o presente auto, ficando o infrator intimado a efetuar o recolhimento do devido valor no prazo de 30(trinta) dias, a contar da publicação no DOM, ou apresentar
defesa, em 2(duas) vias, junto ao órgão autuante, no prazo de 15(quinze) dias, a contar da publicação no DOM.

Para protocolização do recurso, é indispensável a apresentação de cópia dos seguintes documentos: a) Pessoa Jurídica: Contrato Social e CNPJ; b) Pessoa Física: Carteira de Identidade e CPF;
além do requerimento assinado pelo autuado e cópia do documento fiscal recebido, a ser apresentado na Gerência Regional de Atendimento ao Cidadão, situado à Av. Barão Homem de Melo, 282,
Nova Granada:

1) Infrator: Alberto Rodrigues Pinto.

CNPJ/CPF: 692.811.656-00.

Endereço de Correspondência: Rua Içana, 31, Nova Suissa.

Local da Infração: Rua Içana, 31, Nova Suissa.

Auto de Infração n.º: 281521A.

Data: 08/10/08.

Hora: 14:20 horas.

Fiscal BM: 13058-7.

Notificação descumprida: 794919A .

Número do Alvará de Localização: 2007/21222.

Expediente de Origem: Processo 01.146453.06.74.

2) Infrator: Abbas Campos Comercio de Alimentos LTDA.

CNPJ/CPF: 00.698.105/0003-28.

Endereço de Correspondência: Rua Marques de Valença, 197 lj 05.

Local da Infração: Rua Marques de Valença, 197 lj 05.

Auto de Infração n.º: 279726A.

Data: 15/10/08.

Hora: 15:00 horas.

Fiscal BM: 74059-8.

Notificação descumprida: 894240A .

Expediente de Origem: Processo 01.127239.04.75.

h) Utilizar mesa e cadeira sem licença em logradouro publico, infringi o art. 77 e 82 da Lei Municipal nº 8.616/03 regulamentado pelo art. 50 Decreto Municipal nº 11.601/04, sendo-lhe(s) imposta(s)
a(s) multa(s) de R$ 244,69(duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), respectivamente, cobrada em dobro e em triplo nas reincidências, conforme art. 311 da Lei Municipal nº
8.616/03, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 11.601/04 art. 166 e 169 e item 38, anexo I do Decreto Municipal nº 11.698/04.

Para os efeitos legais foi lavrado o presente auto, ficando o infrator intimado a efetuar o recolhimento do devido valor no prazo de 30(trinta) dias, a contar da publicação no DOM, ou apresentar
defesa, em 2(duas) vias, junto ao órgão autuante, no prazo de 15(quinze) dias, a contar da publicação no DOM.

Para protocolização do recurso, é indispensável a apresentação de cópia dos seguintes documentos: a) Pessoa Jurídica: Contrato Social e CNPJ; b) Pessoa Física: Carteira de Identidade e CPF;
além do requerimento assinado pelo autuado e cópia do documento fiscal recebido, a ser apresentado na Gerência Regional de Atendimento ao Cidadão, situado à Av. Barão Homem de Melo, 282,
Nova Granada Telefone 3277-7013:

1) Infrator: Abbas Campos Comercio de Alimentos LTDA.

CNPJ/CPF: 00.698.105/0003-28.

Endereço de Correspondência: Rua Marques de Valença, 197 lj 05.

Local da Infração: Rua Marques de Valença, 197 lj 05.

Auto de Infração n.º: 279326A.

Data: 15/10/08.

Hora: 19:00 horas.

Fiscal BM: 74059-8.

Expediente de Origem: Processo 01.127239.04.75.

RATIFICAÇÕES DOS AUTOS DE APREENSÃO LAVRADOS PELA FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS E ATIVIDADES EM VIAS URBANAS OESTE – GERFPAV-O:

TERMOS DOS AUTOS DE APREENSÃO – GERFPAV-O:

i) Pelo presente, fica o infrator abaixo identificado certificado da(s) apreensão(ões) abaixo discriminada(s) por estar infringindo os arts. 77 e 82 da Lei Municipal nº 8.616/03, regulamentada pelo
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i) Pelo presente, fica o infrator abaixo identificado certificado da(s) apreensão(ões) abaixo discriminada(s) por estar infringindo os arts. 77 e 82 da Lei Municipal nº 8.616/03, regulamentada pelo
Decreto Municipal nº 11.601/04 anexo I item 38, dispondo o mesmo de 30(trinta) dias, a contar da publicação no DOM para, se assim o desejar, requerer os objetos apreendidos:

1) Infrator: Abbas Campos Comercio de Alimentos LTDA.

CNPJ/CPF: 00.698.105/0003-28.

Endereço de Correspondência: Rua Marques de Valença, 197 lj 05, .

Local(is) da(s) Infração(ões): Rua Marque de Valença, 197 lj 05.

Auto de Apreensão nº: 150710A .

Auto de Infração n.º: 279326A.

Apreensões: 24 cadeiras amarelas; 6 mesas amarelas; 4 mesas vermelhas; 12 cadeiras vermelhas; 3 mesas azuis e 12 cadeiras azuis.

Data: 15/10/08.

Hora: 19:00.

Fiscal BM: 74059-8.

Expediente de Origem: Processo 01.127239.04.75.

RETIFICAÇÃO DO CPF

2) Infrator: Raquel Fernandes de Lima.

CNPJ/CPF: 967.987.346-34.

Endereço de Correspondência: Rua Regina, 176, Nova Cintra, .

Local(is) da(s) Infração(ões): Av. Amazonas em frente ao n.º 3126, Alto Barroca.

Auto de Apreensão nº: 150961A .

Auto de Infração n.º: 280650A.

Apreensões: 1(uma) faixa.

Data: 16/04/08.

Hora: 09:02.

Fiscal BM: 19497-6.

Expediente de Origem: Faixa 014/08.

3) Infrator: Raquel Fernandes de Lima.

CNPJ/CPF: 967.987.346-34.

Endereço de Correspondência: Rua Regina, 176, Nova Cintra, .

Local(is) da(s) Infração(ões): Av. Amazonas em frente ao n.º 3126, Alto Barroca.

Auto de Apreensão nº: 150960A .

Auto de Infração n.º: 280649A.

Apreensões: 1(uma) faixa.

Data: 16/04/08.

Hora: 09:02.

Fiscal BM: 19497-6.

Expediente de Origem: Faixa 014/08.

4) Infrator: Raquel Fernandes de Lima.

CNPJ/CPF: 967.987.346-34.

Endereço de Correspondência: Rua Regina, 176, Nova Cintra, .

Local(is) da(s) Infração(ões): Av. Amazonas em frente ao n.º 3126, Alto Barroca.

Auto de Apreensão nº: 150962A .

Auto de Infração n.º: 277601A.

Apreensões: 1(uma) faixa.

Data: 16/04/08.

Hora: 09:02.

Fiscal BM: 19497-6.

Expediente de Origem: Faixa 014/08.

5) Infrator: Raquel Fernandes de Lima.

CNPJ/CPF: 967.987.346-34.

Endereço de Correspondência: Rua Regina, 176, Nova Cintra, .

Local(is) da(s) Infração(ões): Av. Amazonas em frente ao n.º 3155, Alto Barroca.

Auto de Apreensão nº: 150963A .

Auto de Infração n.º: 277602A.
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Auto de Infração n.º: 277602A.

Apreensões: 1(uma) faixa.

Data: 16/04/08.

Hora: 09:08.

Fiscal BM: 19497-6.

Expediente de Origem: Faixa 014/08.

6) Infrator: Raquel Fernandes de Lima.

CNPJ/CPF: 967.987.346-34.

Endereço de Correspondência: Rua Regina, 176, Nova Cintra, .

Local(is) da(s) Infração(ões): Av. Amazonas em frente ao n.º 3410, Alto Barroca.

Auto de Apreensão nº: 150964A .

Auto de Infração n.º: 277603A.

Apreensões: 1(uma) faixa.

Data: 16/04/08.

Hora: 09:17.

Fiscal BM: 19497-6.

Expediente de Origem: Faixa 014/08.

7) Infrator: Raquel Fernandes de Lima.

CNPJ/CPF: 967.987.346-34.
Endereço de Correspondência: Rua Regina, 176, Nova Cintra, .

Local(is) da(s) Infração(ões): Av. Amazonas em frente ao n.º 3446, Alto Barroca.

Auto de Apreensão nº: 150965A .

Auto de Infração n.º: 277604A.

Apreensões: 1(uma) faixa.

Data: 16/04/08.

Hora: 09:37.

Fiscal BM: 19497-6.

Expediente de Origem: Faixa 014/08.

8) Infrator: Raquel Fernandes de Lima.

CNPJ/CPF: 967.987.346-34.

Endereço de Correspondência: Rua Regina, 176, Nova Cintra, .

Local(is) da(s) Infração(ões): Av. Amazonas em frente ao n.º 3690, Alto Barroca.

Auto de Apreensão nº: 150966A .

Auto de Infração n.º: 277605A.

Apreensões: 1(uma) faixa.

Data: 16/04/08.

Hora: 09:40.

Fiscal BM: 19497-6.

Expediente de Origem: Faixa 014/08.

9) Infrator: Raquel Fernandes de Lima.

CNPJ/CPF: 967.987.346-34.

Endereço de Correspondência: Rua Regina, 176, Nova Cintra, .

Local(is) da(s) Infração(ões): Av. Amazonas em frente ao n.º 3808, Alto Barroca.

Auto de Apreensão nº: 150967A.

Auto de Infração n.º: 277606A.

Apreensões: 1(uma) faixa.

Data: 16/04/08.

Hora: 09:46.

Fiscal BM: 19497-6.

Expediente de Origem: Faixa 014/08.

10) Infrator: Raquel Fernandes de Lima.

CNPJ/CPF: 967.987.346-34.

Endereço de Correspondência: Rua Regina, 176, Nova Cintra, .

Local(is) da(s) Infração(ões): Av. Amazonas em frente ao n.º 4043, Alto Barroca.
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Auto de Apreensão nº: 150968A.

Auto de Infração n.º: 277607A.

Apreensões: 1(uma) faixa.

Data: 16/04/08.

Hora: 10:00.

Fiscal BM: 19497-6.

Expediente de Origem: Faixa 014/08.

RATIFICAÇÕES DAD NOTIFICAÇÕES LAVRADOS PELA FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS E ATIVIDADES EM VIAS URBANAS OESTE – GERFPAV-O:

TERMO DAS NOTIFICAÇÕES – GERFPAV-O:

j) Providenciar IMEDIATAMENTE desocupação e demolição da edificação e remover de seus respectivos materiais localizado(s) no(s) endereço(s) abaixo identificado(s) uma fez que a mesma está
invadindo o logradouro público e esta infringindo, art. 99 da Lei Federal 10406/02, art. 22 da Lei Federal 6766/79 e o art., 4º da Lei 8616/03, conforme art. 318 da Lei 8616/03 e os arts. 182 e 183 do
Decreto 11601/04. O não-atendimento IMEDIATO aos termos desta notificação, sujeitará o infrator às seguintes penalidades: demolição e apreensão dos materiais conforme previsto no art. 1210
da Lei Federal 10406/02, art. 307, III e VII da Lei 8616/03 e os arts. 182, 183 e 184 do Decreto 11601/04. Prazo para interposição de recurso 15(quinze) dias a contar da publicação no DOM. Para

protocolização do recurso, é indispensável a apresentação de cópia dos seguintes documentos: a) Pessoa Jurídica: Contrato Social e CNPJ; b) Pessoa Física: Carteira de Identidade e CPF; além
do requerimento assinado pelo notificado e cópia do documento fiscal recebido, a ser apresentado na Gerência de Atendimento ao Cidadão Oeste – GEATEND-O, situada à Av. Barão Homem de
Melo, 282, Nova Suissa Telefone 3277-7013:

1) Infrator: Hoberdan Moacir Soares Mendes.

CNPJ/CPF: 569.935.606-15.

Endereço de Correspondência: Rua Campos Eliseos, 960, Nova Suissa.

Local da Infração: Rua Ubari, Nova Suissa.

Notificação nº: 894376A.

Data: 01/10/08.

Hora: 16:13.

Fiscal BM: 48474-5

Expediente de Origem: Processo 01.027402.00.06.

2) Infrator: Raimundo Firmino.

CNPJ/CPF: Não Informado.

Endereço de Correspondência: Rua Campos Eliseos, 970, Nova Suissa.

Local da Infração: Rua Ubari, Nova Suissa.

Notificação nº: 894377A.

Data: 01/10/08.

Hora: 16:19.

Fiscal BM: 48474-5

Expediente de Origem: Processo 01.027402.00.06.

3) Infrator: Manoel Costa de Oliveira.

CNPJ/CPF: Não Informado.

Endereço de Correspondência: Rua Campos Eliseos, 912, Nova Suissa.

Local da Infração: Rua Ubari, Nova Suissa.

Notificação nº: 894378A.

Data: 01/10/08.

Hora: 17:01.

Fiscal BM: 48474-5

Expediente de Origem: Processo 01.027402.00.06.

4) Infrator: Lauro Souza Resende.

CNPJ/CPF: Não Informado.

Endereço de Correspondência: Rua Corcovado, 50, Jardim América.

Local da Infração: Rua Ana Carolina.

Notificação nº: 891190A.

Data: 21/10/08.

Hora: 15:08.

Fiscal BM: 48474-5

Expediente de Origem: FV. 3321/08.

COMUNICADO
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(COMBATE À DENGUE)

O Gerente Regional de Fiscalização Urbanística e Ambiental Oeste, no uso de suas atribuições legais, consoante o disposto no art. 34 do Decreto Municipal nº 11.988, de 17 de março de
2005, e com fulcro nos artigos 191 e 192 do Decreto Municipal nº 11.601, de 9 de janeiro de 2004, procede a ratificação dos documentos fiscais urbanísticos abaixo discriminados, lavrados pela
Gerência Regional de Fiscalização de Limpeza Urbana Oeste -GERFLUR-O, integrante de sua estrutura hierárquica organizacional, em seu trabalho rotineiro de prevenção aos focos de dengue.

RATIFICAÇÕES DE NOTIFICAÇÕES LAVRADAS PELA FISCALIZAÇÃO DE LIMPEZA URBANA OESTE – GERFLUR-O:

TERMOS DAS NOTIFICAÇÕES – GERFLUR-O ( COMBATE À DENGUE ):

k) Providenciar limpeza(s) do(s) imóvel(is) de sua(s) propriedade(s), conforme previsto no art. 42, incisos I e II, §§ 1º, 2º e 3º do Regulamento de Limpeza Urbana, aprovado pela Lei Municipal nº
2.968/78. O não-atendimento no prazo máximo de 5(cinco) dias para o início e de 15(quinze) dias para o término, contados da data do recebimento e/ou publicação) da(s) notificação(ões)
sujeitará(ão) o(s) infrator(es) às seguintes penalidades: Multa no valor de R$ 821,63(oitocentos e vinte e um reais e sessenta e três centavos), conforme art. 203 da Lei Municipal nº 8.616/03 e art.
82 do Regulamento de Limpeza Urbana, aprovado pela Lei Municipal nº 2.968/78, dobrada na reincidência, conforme art. 76 do mesmo regulamento, com atualização anual nos termos do art. 14
da Lei Municipal nº 8.147/00.

Além disto, caso a(s) limpeza(s) não seja(m) efetuada(s) dentro do prazo acima estipulado, além da(s) multa(s) supra, poderá a Superintendência de Limpeza Urbana – S.L.U, a seu exclusivo
critério, promover a execução dos serviços de limpeza e cobrar os preços públicos respectivos, independentemente das demais sanções cabíveis.

Prazo para interposição de recurso: 15(quinze) dias a contar da publicação no DOM. Para protocolização do recurso, é indispensável a apresentação de cópia dos seguintes documentos: a)
Pessoa Jurídica: Contrato Social e CNPJ; b) Pessoa Física: Carteira de Identidade e CPF; além do requerimento assinado pelo notificado e cópia do documento fiscal recebido, a ser apresentado
na Gerência Regional de Atendimento ao Cidadão Oeste, Av. Barão Homem de Melo, 282, Nova Granada:

1) Infrator: Marcus Tadeu Barbosa Silva.

CNPJ/CPF: 435.440.296-34.

Endereço de Correspondência: Rua Alpes, 117, Nova Lima.

Local da Infração: Rua Nazaret, Olhos D´Água.

Índice Cadastral: 121.303.013.0016.

Notificação nº: 939161A.

Data: 10/12/08.

Horas: 14:37 horas.

Fiscal Mat.: 10367-0.

Expediente de Origem: SAC 883443.

2) Infrator: Marcus Tadeu Barbosa Silva.

CNPJ/CPF: 435.440.296-34.

Endereço de Correspondência: Rua Alpes, 117, Nova Lima.

Local da Infração: Rua Nazaret, Olhos D´Água.

Índice Cadastral: 121.303.014.001X.

Notificação nº: 939163A.

Data: 10/12/08.

Horas: 14:37 horas.

Fiscal Mat.: 10367-0.

Expediente de Origem: SAC 883443.

3) Infrator: Espolio de José Bolívar Drumont.

CNPJ/CPF: Não informado.

Endereço de Correspondência: Rua Artur Bernardes, 22 ap. 202, Santa Lucia.

Local da Infração: Rua Maracaju.

Índice Cadastral: 486.111A.021.001X.

Notificação nº: 938672A.

Data: 02/12/08.

Horas: 09:00 horas.

Fiscal Mat.: 10292-5.

Expediente de Origem: SAC 877748.

4) Infrator: Geraldo Resende.

CNPJ/CPF: Não informado.

Endereço de Correspondência: Rua Guanhães, 465, Floresta.

Local da Infração: Rua Sagres.

Índice Cadastral: 491.225.013.0014.

Notificação nº: 939468A.

Data: 12/12/08.

Horas: 09:00 horas.
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Fiscal Mat.: 10383-2.

Expediente de Origem: SAC 883133.

5) Infrator: ENCISA Engenharia Civil e Sanitária LTDA.

CNPJ/CPF: 19.975.119/0001-08.

Endereço de Correspondência: Rua Pitangueiras, 330 ap. 701, Santo Antônio.

Local da Infração: Av. Prof. Mario Werneck, Buritis.

Índice Cadastral: 171.021.017.0010.

Notificação nº: 936284A.

Data: 01/12/08.

Horas: 10:00 horas.

Fiscal Mat.: 10327-1.

Expediente de Origem: Processo 01.167691.08.02.

6) Infrator: Roberto Mauro Moreira.

CNPJ/CPF: 549.811.316-15.

Endereço de Correspondência: Rua Lindolfo de Azevedo, 1793, Jardim América.

Local da Infração: Rua Tereza Mota Valadares, Buritis.

Índice Cadastral: 171.028.022.0010.

Notificação nº: 936282A.

Data: 01/12/08.

Horas: 10:00 horas.

Fiscal Mat.: 10327-1.

Expediente de Origem: Processo 01.129664.08.03.

7) Infrator: Maria Elizabeth Rodrigues Atheniense.

CNPJ/CPF: 609.789.456-20.

Endereço de Correspondência: Rua Ajax Correa Rabelo, 370, Mangabeiras.

Local da Infração: Rua Tereza Mota Valadares, Buritis.

Índice Cadastral: 171.028.023.0010.

Notificação nº: 936281A.

Data: 01/12/08.

Horas: 10:00 horas.

Fiscal Mat.: 10327-1.

Expediente de Origem: Processo 01.122584.08.00.

TERMOS DAS NOTIFICAÇÕES – GERFLUR-O:

l) Retirar cunha de concreto, colocado na via pública junto ao meio-fio em frente ao(s) imóvel(is) de sua responsabilidade(s), Localizados no(s) endereço(s) abaixo identificado(s), por infringir a Lei
n.º 8616/03 art.15 parágrafo 1º.

O não-atendimento, no prazo de 30(trinta) dias, aos termos desta(s) notificação(ões), sujeitará(ão) o(s) infrator(es) a multa de R$ 244,68, com atuação anual, dobrada e triplicada nas reincidências,
conforme Lei 8616/03 art. 306,307 e 311, Decreto Lei 11601/04 e Decreto lei 11698/04, anexo I, item 7. Prazo para interposição de recurso 15(quinze) dias, a contar da publicação no DOM.

Para protocolização do recurso, é indispensável a apresentação de cópia dos seguintes documentos: a) Pessoa Jurídica: Contrato Social e CNPJ; b) Pessoa Física: Carteira de Identidade e CPF;
além do requerimento assinado pelo notificado e cópia do documento fiscal recebido, a ser apresentado na Gerência de Atendimento ao Cidadão Oeste, Av. Barão Homem de Melo, 282, Nova
Suissa – Telefone 3277-7013:

1) Infrator: Condomínio do Ed. Ipê A/C Rodney F. G. Mata.

CNPJ/CPF: Não informado.

Endereço de Correspondência: Rua Campos Eliseos, 359 ap. 11, Barroca.

Local da Infração: Rua Campos Eliseos, 359.

Índice Cadastral: 150.140.034.

Notificação nº: 938478A.

Data: 04/11/08.

Hora: 09:00 horas.

Fiscal Mat.: 10383-2.

Expediente de Origem: FV. 3896/08.

m) Construir passeio em frente ao(s) imóvel(is) de sua(s) responsabilidade(s), no(s) endereço(s) abaixo identificado(s), conforme art. 12 da Lei Municipal nº 8.616/03, regulamentado pelo art. 18 do
Decreto Municipal nº 11.601/04, rerratificado pelo Decreto Municipal nº 11.698/04.

O não-atendimento, no prazo de 90(noventa) dias, aos termos desta(s) notificação(ões), sujeitará(ão) o(s) infrator(es) a multa de R$ 24,47 para cada 2 metros lineares de testada, cobrada a cada
30 dias, prevista nos artigos 306, 307 e 311 da Lei Municipal nº 8.616/03, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 11.601/04, rerratificado pelo Anexo I, item 2 do Decreto Municipal nº 11.698/04.
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Os passeios públicos deverão ser construídos com material antiderrapante, resistente e capaz de garantir a formação de uma superfície contínua, sem ressalto ou depressão, conforme o art. 14 da
Lei Municipal nº 8.616/03, regulamentado pelo art. 12 do Decreto Municipal nº 11.601/04, rerratificado pelo Anexo I, item 4 do Decreto Municipal nº 11.698/04.

Prazo para interposição de recurso: 15(quinze) dias a contar da publicação no DOM. Para protocolização do recurso, é indispensável a apresentação de cópia dos seguintes documentos: a)
Pessoa Jurídica: Contrato Social e CNPJ; b) Pessoa Física: Carteira de Identidade e CPF; além do requerimento assinado pelo notificado e cópia do documento fiscal recebido, a ser apresentado
na Gerência de Atendimento ao Cidadão Oeste, Av. Barão Homem de Melo, 282, Nova Suissa – TELEFONE 3277-7013:

1) Infrator: Condomínio do Ed. Ipê A/C Rodney F. G. Mata.

CNPJ/CPF: Não informado.

Endereço de Correspondência: Rua Campos Eliseos, 359 ap. 11, Barroca.

Local da Infração: Rua Campos Eliseos.

Índice Cadastral: 150.140.034.

Notificação nº: 938479A.

Data: 04/11/08.

Hora: 09:00 horas.

Fiscal Mat.: 10383-2.

Expediente de Origem: FV. 3896/08.

n) Os passeios públicos deverão ser construídos com material antiderrapante, resistente e capaz de garantir a formação de uma superfície contínua, sem ressalto ou depressão, conforme o art. 14
da Lei Municipal n.º 8.616/03, regulamentado pelo art. 12 do Decreto Municipal n.º 11.601/04, rerratificado pelo Anexo I, item 4 do Decreto Municipal n.º 11.698/04.

O não-atendimento, no prazo de 30(trinta) dias aos termos desta(s) notificação(ões), sujeitará(ão) o(s) infrator(es) a multa de R$ 24,47 para cada 2 metros lineares de testada, cobrada a cada 30
dias, prevista nos artigos 306, 307 e 311 da Lei Municipal nº 8.616/03, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 11.601/04, rerratificado pelo Anexo I, item 4 do Decreto Municipal nº 11.698/04.

Prazo para interposição de recurso: 15(quinze) dias a contar da publicação no DOM. Para protocolização do recurso, é indispensável a apresentação de cópia dos seguintes documentos: a)
Pessoa Jurídica: Contrato Social e CNPJ; b) Pessoa Física: Carteira de Identidade e CPF; além do requerimento assinado pelo notificado e cópia do documento fiscal recebido, a ser apresentado
na Gerência Regional de Atendimento ao Cidadão Oeste, Av. Barão Homem de Melo, 282:

1) Infrator: Cond. do Ed. Village das Américas.

CNPJ/CPF: 07.245.131/0001-88.

Endereço de Correspondência: Rua Lindolfo de Azevedo, 1001, Jardim América.

Local da Infração: Rua Lindolfo de Azevedo, 1001, Jardim América.

Índice Cadastral: 484.009.023.

Notificação n.º: 938714A.

Data: 30/10/08.

Hora: 15:00 horas.

Fiscal Mat: 11259-5

Expediente de Origem: FV. 3825/07.

o) Reconstruir passeio em frente ao(s) imóvel(is) de sua(s) propriedade(s), no(s) endereço(s) abaixo identificado(s) Regularizando a declividade do passeio para acesso de veículo ao imóvel,
conforme art. 19 da Lei Municipal nº 8.616/03, regulamentado pelo art. 20 do Decreto Municipal nº 11.601/04 e Decreto Municipal nº 11.698/04 art. 18 incisos II e III e Decreto 12804/07. O não-
atendimento, no prazo de 60(sessenta) dias, aos termos desta(s) notificação(ões), sujeitará(ão) o(s) infrator(es) a multa de R$ 24,47 para cada 2 metros lineares de testada, com atuação anual
dobrada e triplicada nas reincidências, prevista nos artigos 306, 307 e 311 da Lei Municipal nº 8.616/03, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 11.601/04, rerratificado pelo Anexo I, item 11 do
Decreto Municipal nº 11.698/04.

Prazo para interposição de recurso: 15(quinze) dias a contar da publicação no DOM. Para protocolização do recurso, é indispensável a apresentação de cópia dos seguintes documentos: a)
Pessoa Jurídica: Contrato Social e CNPJ; b) Pessoa Física: Carteira de Identidade e CPF; além do requerimento assinado pelo notificado e cópia do documento fiscal recebido, a ser apresentado
na Gerência Regional de Atendimento ao Cidadão Oeste, Av. Barão Homem de Melo, 282, Nova Suissa – TELEFONE 3277-7013:

1) Infrator: Cond. do Ed. Village das Américas.

CNPJ/CPF: 07.245.131/0001-88.

Endereço de Correspondência: Rua Lindolfo de Azevedo, 1001, Jardim América.

Local da Infração: Rua Lindolfo de Azevedo, 1001, Jardim América.

Índice Cadastral: 484.009.023.

Notificação n.º: 938712A.

Data: 30/10/08.

Hora: 15:00 horas.

Fiscal Mat: 11259-5

Expediente de Origem: FV. 3825/07.

COMUNICADO

(COMBATE À DENGUE)

O Gerente Regional de Fiscalização Urbanística e Ambiental Oeste, no uso de suas atribuições legais, consoante o disposto no art. 34 do Decreto Municipal nº 11.988, de 17 de março de 2005, e
com fulcro nos artigos 191 e 192 do Decreto Municipal nº 11.601, de 9 de janeiro de 2004, procede a ratificação e retificação dos documentos fiscais urbanísticos abaixo discriminados, lavrados
pela Gerência Regional de Fiscalização de Limpeza Urbana Oeste - GERFLUR-O, integrante de sua estrutura hierárquica organizacional, no seu trabalho diário objetivando o combate dos focos de
dengue no município.

TERMOS DOS AUTOS DE INFRAÇÃO – GERFLUR-O: (COMBATE À DENGUE)
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p) Deixar de providenciar a(s) limpeza(s) de lote(s) vago(s) de sua(s) propriedade(s), localizado(s) no(s) endereço(s) abaixo identificado(s), após notificação(ões), transgredindo o art. 203 da Lei
Municipal n.º 8616/03, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 11.601/04, rerratificado pelo Decreto Municipal nº 11.698/04, e art. 42, I e II, § 3º do Regulamento de Limpeza Urbana, aprovado
pela Lei Municipal nº 2.968/78, sendo-lhe(s) imposta a multa de R$ 821,63(oitocentos e vinte e um reais e sessenta e três centavos), conforme art. 82 do Regulamento de Limpeza Urbana,
aprovado pela Lei Municipal nº 2.968/78, dobrada na reincidência, conforme art. 76 do mesmo regulamento, com atualização anual conforme Lei Municipal nº 8.147/00.

Para os efeitos legais foi lavrado o presente auto, ficando o infrator intimado a efetuar o recolhimento do devido valor no prazo de 15(quinze) dias, a contar da publicação no DOM, ou apresentar
defesa, em 2(duas) vias, junto ao órgão autuante, no prazo de 5(cinco) dias, a contar da publicação no DOM.

Para protocolização do recurso, é indispensável a apresentação de cópia dos seguintes documentos: a) Pessoa Jurídica: Contrato Social e CNPJ; b) Pessoa Física: Carteira de Identidade e CPF;
além do requerimento assinado pelo autuado e cópia do documento fiscal recebido, a ser apresentado na Gerência Regional de Atendimento ao Cidadão, Av. Barão Homem de Melo, 282, Nova
Granada:

1) Infrator: Nilson Batista Lemos.

CNPJ/CPF: 307.692.486-91.

Endereço de Correspondência: Rua Carlos Schetino, 266 bl 06 ap. 303, N. Gameleira.

Local da Infração: Rua Oscar Negrão de Lima, N. Gameleira.

Índice Cadastral: 244.102.006.0015.

Auto de Infração nº: 280739A.

Data: 05/12/08.

Horas: 10:00.

Fiscal Mat: 10327-1.

Notificação descumprida: 893598A.

Expediente de Origem: FV. 3000/08.

2) Infrator: Rede Ferroviária Federal S/A.

CNPJ/CPF: 33.613.332/0001-09.

Endereço de Correspondência: Rua Sapucaí, 383, Floresta.

Local da Infração: Av. Guaratan, 1715 ao lado.

Índice Cadastral: Não informado.

Auto de Infração nº: 281830A.

Data: 24/11/08.

Horas: 11:30.

Fiscal Mat: 11259-5.

Notificação descumprida: 935987A.

Expediente de Origem: Processo 01.124308.08.03.

RETIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS

- EDIMAR MOTA LEAL – CPF 169.515.226-34 – AUTO DE INFRAÇÃO 278211A. – DOM DO DIA 03/12/08 N.º 3233, PÁG. 24 LETRA J (n.º 1). ONDE SE LÊ: CNPJ/CPF: 165.515.226-34. LEIA-
SE: CNPJ/CPF: 169.515.226-34. AM 898.

- EXPODOOR PUBLICIDADE LTDA – CNPJ 02.908.086/0001-80 – AUTO DE INFRAÇÃO 280323A. – DOM DO DIA 03/12/08 N.º 3233, PÁG. 24 LETRA M (n.º 3). ONDE SE LÊ: CNPJ/CPF:
029.080.086/0001-80. LEIA-SE: CNPJ/CPF: 02.908.086/0001-80. FAIXA 044/08.

- EXPODOOR PUBLICIDADE LTDA – CNPJ 02.908.086/0001-80 – AUTO DE INFRAÇÃO 280324A. – DOM DO DIA 03/12/08 N.º 3233, PÁG. 24 LETRA M (n.º 2). ONDE SE LÊ: CNPJ/CPF:
029.080.086/0001-80. LEIA-SE: CNPJ/CPF: 02.908.086/0001-80. FAIXA 044/08.

- EXPODOOR PUBLICIDADE LTDA – CNPJ 02.908.086/0001-80 – AUTO DE INFRAÇÃO 280325A. – DOM DO DIA 03/12/08 N.º 3233, PÁG. 24 LETRA M (n.º 1). ONDE SE LÊ: CNPJ/CPF:
029.080.086/0001-80. LEIA-SE: CNPJ/CPF: 02.908.086/0001-80. FAIXA 044/08.

Belo Horizonte, 22 de dezembro de 2008

João Batista de Souza

Gerente Regional de Fiscalização Urbanística e Ambiental
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Poder Executivo

Secretaria de Administração Regional Municipal Oeste

COMUNICADOS

Comunicamos aos interessados abaixo relacionados a síntese dos respectivos despachos emitidos pela Gerente Regional de Regulação Urbana Oeste.

Cientificamos que os processos administrativos estão à disposição, neste órgão, para consulta à fundamentação legal das decisões, em sua integridade.

CANCELAMENTO DE OFÍCIO

- LENIR MARIA GONÇALVES – CNPJ 65.302.655/0001-60 - Cancelamos os Autos de Infração 277737A e 277738A e os Autos de Apreensão 150876A e 150877A . Data: 24/10/08. Faixa 068/07.

- LENIR MARIA GONÇALVES – CNPJ 65.302.655/0001-60 - Cancelamos o Auto de Infração 277739A e o Auto de Apreensão 150878A. Data: 24/10/08. Faixa 070/07.

- LENIR MARIA GONÇALVES – CNPJ 65.302.655/0001-60 - Cancelamos os Autos de Infração 280781A a 280784A e os Autos de Apreensão 150879A , 150893A a 150895A . Data: 24/10/08.
Faixa 071/07.

- LENIR MARIA GONÇALVES – CNPJ 65.302.655/0001-60 - Cancelamos os Autos de Infração 280789A a 280793A e 280796A e os Autos de Apreensão 150899A , 150900A , 150907A a 150910A
. Data: 24/10/08. Faixa 072/07.

- GERALDO MARGARIDA – CPF 117.910.396-34 – Cancelamos os Autos de Infração 281776A e 281777A. Data: 10/12/08. Processo 01.120842.08.22.

- MULTSTOCK LTDA – CNPJ 26.314.690/0002-28 – Cancelamos o Auto de Infração 277834A. Data 10/12/08. Processo 01.085194.05.92.

Belo Horizonte, 22 de dezembro de 2008

Márcia Curvelano de Moura

Gerente Regional de Regulação Urbana
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Poder Executivo

Secretaria de Administração Regional Municipal Pampulha

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS URBANÍSTICOS DE 1ª INSTÂNCIA

PAUTA DE JULGAMENTO

A Junta de Recursos Fiscais Urbanísticos de 1ª Instância da Regional Pampulha, em cumprimento ás disposições do § 3º do art. 7º da Portaria SMURBE nº 006/2008, comunica aos
interessados a pauta de julgamento da 23ª Sessão da JRFU1P, a ser realizada no dia 06/01/2009, às 8h30 horas, na sala de reunião da SARMU Pampulha, localizada à av. Presidente Antônio
Carlos, nº 7596 – 2º andar / sala 207.5. Telefone contato:3277-7330.

DEFESAS

Defesa nº 01 , voluntária, GERFUA SARMU-P

Processo nº 01-118276-08-34 Anexos: 01-098204-05-87

Requerente: Mabepart Participações e Comércio de Combustíveis Ltda

Assunto: Cancelamento do Auto de Infração nº :250905, lavrado em 05/08/2008

Relator(a): Amarílio Gabriel

Defesa nº 02, voluntária, GERFUA SARMU-P

Processo nº: 01-071914-08-94 Anexos: 01-098204-05-87

Requerente: Mabepart Participações e Comércio de Combustíveis Ltda

Assunto: Cancelamento do Auto de Infração nº :212587, lavrado em 27/02/2008

Relator(a): Amarílio Gabriel

Defesa nº 03, voluntária, GERFUA SARMU-P

Processo nº:01-174112-08-23

Requerente: Net Belo Horizonte Ltda

Assunto: Cancelamento do Auto de Infração nº :246833 / 246834 / 246835, lavrado em 03/11/2008

Cancelamento do Auto de Infração nº :246656 / 246657, lavrado em 06/11/2008

Cancelamento do Auto de Infração nº :200093 / 200094 / 206817, lavrado em 07/11/2008

Relator(a): Leonardo de Almeida Durão

Defesa nº 04 , voluntária, GERFUA SARMU-P

Processo nº:01-163149-08-71

Requerente: Net Belo Horizonte Ltda

Assunto: Cancelamento do Auto de Infração nº :246442 / 246463, lavrado em 01/08/2008.

Cancelamento do Auto de Infração nº :246431 / 246432, lavrado em 12/08/2008.

Cancelamento do Auto de Infração nº :246658 / 246659, lavrado em 18/08/2008.

Cancelamento do Auto de Infração nº :246465, lavrado em 21/08/2008.

Cancelamento do Auto de Infração nº :246653, lavrado em 28/08/2008.

Cancelamento do Auto de Infração nº :246683, lavrado em 07/10/2008.

Relator(a): Amarílio Gabriel

Defesa nº 05 , voluntária, GERFUA SARMU-P

Processo nº:01-189431-08-15

Requerente: Net Belo Horizonte Ltda

Assunto: Cancelamento do Auto de Infração nº :200092 / 200100 / 247020 / 247021 / 247022, lavrado em 06/11/2008.

Cancelamento do Auto de Infração nº :200087, lavrado em 10/11/2008.

Cancelamento do Auto de Infração nº :200088 / 200089 / 200091 / 212081, lavrado em 11/11/2008.

Cancelamento do Auto de Infração nº :200090 / 200097 / 249421 / 249418 / 249420, lavrado em 17/11/2008.

Cancelamento do Auto de Infração nº :249424, lavrado em 18/11/2008.

Cancelamento do Auto de Infração nº :247009, lavrado em 20/11/2008.

Cancelamento do Auto de Infração nº :247025 / 247026, lavrado em 21/11/2008.

Cancelamento do Auto de Infração nº :249430 / 249431, lavrado em 25/11/2008 / 27/11/2008.

Cancelamento do Auto de Infração nº :246685 / 247001, lavrado em 26/11/2008.

Relator(a): Amarílio Gabriel
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Relator(a): Amarílio Gabriel

Defesa nº 06 , voluntária, GERFUA SARMU-P

Processo nº:01-155217-08-74

Requerente: Ronaldo Rodrigues Xavier

Assunto: Prorrogação de prazo p/ cumprir documento fiscal nº :648084, lavrado em 13/10/2008

Relator(a): Vanessa Pereira Cardoso

Defesa nº 07 , voluntária, GERFUA SARMU-P

Processo nº:01-163013-08-80 Anexos: 01-172590-08-44

Requerente: Bruno Mansur Moraes

Assunto: Cancelamento do Auto de Infração nº :212925, lavrado em 18/10/2008.

Relator(a): Vanessa Pereira Cardoso

Defesa nº 08 , voluntária, GERFUA SARMU-P

Processo nº:01-176070-08-56 Anexos: 01-103491-08-03

Requerente: Fernando Ferreira Botelho

Assunto: Cancelamento do Auto de Infração nº :209335, lavrado em 16/01/2008.

Relator(a): Vanessa Pereira Cardoso

Defesa nº 09, voluntária, GERFUA SARMU-P

Processo nº:01-178202-08-33 Anexos: 01-025452-07-80

Requerente: Cervejaria Deus da Carne Ltda

Assunto: Cancelamento do Auto de Infração nº :250933, lavrado em 15/11/2008.

Relator(a): Vanessa Pereira Cardoso

Defesa nº 10 , voluntária, GERFUA SARMU-P

Processo nº 01-065850-08-29 Anexos: 01-122897-08-95

Requerente: João Rocha Costa

Assunto: Cancelamento do Auto de Infração nº :250668, lavrado em 16/04/2007.

Relator(a): Vanessa Pereira Cardoso

Defesa nº 11 , voluntária, GERFUA SARMU-P

Processo nº:01-172651-08-37 Anexos: 01-069410-08-78

Requerente: Marlene Elmira de Magalhães

Assunto: Cancelamento do Auto de Infração nº 212932, lavrado em 30/10/2008

Relator(a): Joel Francisco de Paula

Defesa nº 12 , voluntária, GERFUA SARMU-P

Processo nº:01-169251-08-80 Anexos: 01-055310-06-93

Requerente: Santa Vitória do Quilombo – Comércio de Produtos Naturais Ltda

Assunto: Cancelamento do Auto de Infração nº 249392, lavrado em 01/11/2008

Relator(a): Joel Francisco de Paula

Defesa nº 13 , voluntária, GERFUA SARMU-P

Processo nº:01-169470-08-14

Requerente: Pimentel & Filhos Veículos Ltda

Assunto: Cancelamento do Auto de Infração nº 250917 / 248378, lavrado em 19/08/2008 / 08/10/2008.
Relator(a): Joel Francisco de Paula

Defesa nº 14 , voluntária, GERFUA SARMU-P

Processo nº:01-168409-08-78 Anexos: 01-150155-08-31

Requerente: São Judas Tadeu Empreendimentos Imobiliários Ltda

Assunto: Cancelamento do Auto de Infração nº 250622, lavrado em 06/10/2008

Relator(a): Joel Francisco de Paula

Defesa nº 15 , voluntária, GERFUA SARMU-P

Processo nº:01-168453-08-60

Requerente: José Luiz de Souza Lima

Esta é uma reprodução digitalizada do conteúdo presente no DOM nº 3250, de 31/12/2008.
https://dom-web.pbh.gov.br



Assunto: Cancelamento do Auto de Infração nº 248855, lavrado em 08/10/2008

Relator(a): Joel Francisco de Paula

Miriam Terezinha Leite Barreto

Presidente em Exercício JRFU1P
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Quarta-feira, 31 de Dezembro de 2008 Ano XXVI - Edição N.: 3250

Poder Executivo

Secretaria de Administração Regional Municipal Pampulha

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS URBANÍSTICOS DE 1ª INSTÂNCIA

ATA DE REUNIÃO

Ata da 21ª Sessão Ordinária da Junta de Recursos Fiscais Urbanísticos de 1ª Instância da Secretaria de Administração Regional Municipal Pampulha, Realizada no dia 16/12/2008.

Presidente em Exercício: Miriam Terezinha Leite Barreto

Secretário: Caio Alberto Silveira Vieira

Membros Presentes: Leonardo de Almeida Durão, Flávia Toledo Ramos, Vanessa Pereira Cardoso e Joel Francisco de Paula.

Aberta a sessão às 09h05min. Os membros efetivos Amarílio e Fernando, impedidos de participar devido à outros compromissos profissionais, foram substituidos, respectivamente, por Flávia e
Vanessa, membros suplentes. A membro efetiva Sylvia ausentou-se, assim como o membro José Henrique, sem justificativa. Este último substituido pelo membro suplente Joel. Após certificar-se
do quorum, a presidente em exercício Miriam determinou o início dos relatos. O processo de nº 01-127771-08-34, relatado por Joel, foi adiado para a próxima sessão devido a insuficiência do
quorum para realizar o julgamento, visto que Vanessa, uma dos quatro membros presentes, possuia envolvimento na ação fiscal do expediente em questão.Sessão encerrada às 11h 00min.

Miriam Terezinha Leite Barreto

Presidente em Exercício

Caio Alberto Silveira Vieira

Secretário

Leonardo de Almeida Durão,

Flávia Toledo Ramos,

Vanessa Pereira Cardoso,

Joel Francisco de Paula

Membros

Processo nº:01-156717-08-32

Requerente: Máxima Intermediação de Negócios Ltda

Assunto: Cancelamento da Notificação nº :927066, lavrado em 18/09/2008.

Relator(a): Flávia Toledo Ramos

Dispositivo da Decisão: DEFERIDO POR UNANIMIDADE

Processo nº:01-036354-02-18

Requerente: ABC Táxi Aéreo S/A

Assunto: Prorrogação de prazo p/ cumprir documento fiscal nº :928172, lavrado em 13/10/2008

Relator(a): Flávia Toledo Ramos

Dispositivo da Decisão: PEDIDO DE DILIGÊNCIA

Processo nº 01-139093-08-52 Anexos: 01-064473-05-68

Requerente: Defumados Moreto Ltda-ME

Assunto: Cancelamento do Auto de Infração nº 248342, lavrado em 05/09/2008.

Relator(a): Flávia Toledo Ramos

Dispositivo da Decisão: INDEFERIDO POR UNANIMIDADE

Processo nº:01-076191-08-56

Requerente: Mariza Fernandes da Silva

Assunto: Prorrogação de prazo p/ cumprir documento fiscal nº :0845632, lavrado em 18/12/2007

Relator(a): Flávia Toledo Ramos

Dispositivo da Decisão: INDEFERIDO POR UNANIMIDADE

Processo nº:01-146776-08-75

Requerente: Mariza Fernandes da Silva

Assunto: Cancelamento do Auto de Infração nº 249058, lavrado em 11/09/2008.

Relator(a): Flávia Toledo Ramos

Dispositivo da Decisão: INDEFERIDO POR UNANIMIDADE

Processo nº:01-147002-08-52 Anexos 01-134321-02-02
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Processo nº:01-147002-08-52 Anexos 01-134321-02-02

Requerente: Associação dos Funcionários do Sistema Financeiro Progresso

Assunto: Cancelamento do Auto de Infração nº 209397, lavrado em 20/08/2008.

Relator(a): Amarílio Gabriel

Dispositivo da Decisão: JULGAMENTO ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO

Processo nº:01-160228-08-30 Anexos: 01-174569-07-48

Requerente: Cópias Com Ltda-ME

Assunto: Cancelamento do Auto de Infração nº 210341, lavrado em 20/09/2008.

Relator(a): Amarílio Gabriel

Dispositivo da Decisão: JULGAMENTO ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO

Processo nº:01-105511-08-90

Requerente: EVE Empreendimentos Ltda

Assunto: Prorrogação de prazo p/ cumprir documento fiscal nº :648566, lavrado em 30/07/2008

Relator(a): Amarílio Gabriel

Dispositivo da Decisão: JULGAMENTO ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO

Processo nº:01-060395-07-70

Requerente: Comercial Bethônico e Vasconcelos Ltda

Assunto: Prorrogação de prazo p/ cumprir documento fiscal nº :656031, lavrado em 24/04/2007.

Relator(a): Amarílio Gabriel

Dispositivo da Decisão: JULGAMENTO ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO

Processo nº:01-094072-08-49

Requerente: Carlos Roberto Serafim de Souza

Assunto: Cancelamento da Notificação nº :0848737, lavrado em 24/04/2008.

Relator(a): Amarílio Gabriel

Dispositivo da Decisão: JULGAMENTO ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO

Processo nº:01-120810-08-36 Anexos: 01-101867-08-36

Requerente: Manoel da Mata Reis

Assunto: Cancelamento do Auto de Infração nº 248482, lavrado em 24/07/2008.

Relator(a): Joel Francisco de Paula

Dispositivo da Decisão: INDEFERIDO POR UNANIMIDADE

Processo nº:01-125520-01-67 Anexos: 01-143299-05-99

Requerente: Clube Atlético Mineiro

Assunto: Prorrogação de prazo p/ cumprir documento fiscal nº :655856, lavrado em 28/11/2006.

Relator(a): Joel Francisco de Paula

Dispositivo da Decisão: DEFERIDO POR UNANIMIDADE-PRAZO ATÉ 12/02/2009

Processo nº:01-138153-08-47 Anexos: 01-142211-08-55

Requerente: José Gilberto Montenegro Medeiros

Assunto: Cancelamento do Auto de Infração nº 251231, lavrado em 15/07/2008.

Relator(a): Joel Francisco de Paula

Dispositivo da Decisão: DEFERIDO POR UNANIMIDADE- Recorre-se de Ofício para 2ª Instância nos Termos do § 1º do Artigo 17 do Decreto 13.117/08, para Exame Necessário. (Multa Superior a
R$ 1.000,00).

Processo nº:01-162395-08-42 Anexos: 01-081731-08-40

Requerente: Espeto do Manoel III Bar e Restaurante Ltda

Assunto: Cancelamento do Auto de Infração nº 250925, lavrado em 17/10/2008.

Relator(a): Joel Francisco de Paula

Dispositivo da Decisão: INDEFERIDO POR UNANIMIDADE

Processo nº:01-127771-08-34 Anexos: 01-074591-08-63

Requerente: André Santana Leite Filho

Assunto: Cancelamento do Auto de Infração nº 251322, lavrado em 18/08/2008.

Relator(a): Joel Francisco de Paula
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Dispositivo da Decisão: JULGAMENTO ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO
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Quarta-feira, 31 de Dezembro de 2008 Ano XXVI - Edição N.: 3250

Poder Executivo

Secretaria Municipal de Educação

PORTARIA SMED Nº 054/2008

Dispõe sobre a transferência e utilização de recursos financeiros às Caixas Escolares da Rede Municipal de Educação.

O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e considerando a necessidade de:

- promover a autonomia financeira e pedagógica das escolas;

- promover a inclusão, garantindo o acesso, a permanência e o direito ao conhecimento;

- incentivar o desenvolvimento de projetos que busquem a melhoria da qualidade da Educação;

- incentivar o desenvolvimento de projetos de Alfabetização e Letramento das crianças, adolescentes e adultos.

RESOLVE:

Art. 1º. Os recursos previstos nos orçamentos aprovados pela Lei n.º. 9.485 de 28 de dezembro de 2007 A serem transferidos às Caixas Escolares, de acordo com o
Anexo Único do Decreto nº 13.459 de 29 de dezembro de 2008, serão utilizados conforme regulamenta esta Portaria.

Parágrafo único – Os valores foram definidos utilizando como critério o Nível Sócio Econômico – NSE calculado pelo Grupo de Avaliação de Medidas Educacionais –
GAME da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG e o número total de alunos de cada escola informado no Sistema de Gestão Escolar – SGE.

Art. 2º. Os recursos destinam-se ao desenvolvimento de:

I - projetos de ação pedagógica que busquem a melhoria da qualidade de ensino e da aprendizagem;

II - projetos de desenvolvimento da Alfabetização e Letramento de crianças, adolescentes e adultos;

III - projetos de aquisições de equipamentos e materiais necessários ao desenvolvimento das atividades pedagógicas e administrativas da escola.

Art. 3º. A utilização desses recursos está condicionada à aprovação final do(s) projeto(s) pela Secretaria Municipal de Educação - SMED e somente poderá ser
iniciada após autorização formal da SMED, por intermédio da Gerência de Controle e Prestação de Contas de Subvenções - GCPCS.

Art. 4º. O(s) projeto(s) a ser(em) apresentado(s) deverá(ão) ser elaborado(s) pelo coletivo da escola, com a participação da comunidade, aprovado(s) em Assembléia
Escolar, de acordo com a Portaria SMED nº. 062/2002, atendendo aos critérios especificados em regulamentação própria e deverá(ão) conter:

- Ata da Assembléia Escolar com descrição clara do(s) projeto(s) aprovado(s);

- Descrição do(s) projeto(s) - anexo I;

- Detalhamento da(s) ação(ões) - anexo II;

- Especificação, cronograma de execução e pelo menos 01 (um) orçamento formal de cada ação a ser executada - anexo III.

Parágrafo único - O(s) projeto(s) deverá(ão) ser elaborado(s) de acordo com as orientações contidas no caderno PAP - Educação Básica - Escola Plural, publicado
em março de 2003, no Plano de Trabalho Pedagógico da gestão da escola e em outros documentos provenientes da Secretaria Municipal de Educação, que se
referirem a esses projetos.

Art. 5º. O saldo remanescente do Projeto de Ação Pedagógica de anos anteriores deverá ser, obrigatoriamente, incorporado ao valor do recurso do Projeto de Ação
Pedagógica – PAP-2008 constante do Anexo Único do Decreto nº 13.459 de 29/12/2008.

Art. 6º. A escola que não apresentar projeto(s) até a data limite de 30/04/2009 deverá, por meio de orientação formalizada pela SMED/GCPCS, transferir o recurso
para as demais escolas que apresentarem necessidade de complementação financeira.

Art. 7º. Somente serão aprovados os projetos que apresentarem ações contidas no artigo 2º desta Portaria.

Art. 8º. A escola terá, no máximo, o prazo de até 31/12/2009 para execução do(s) projeto(s) apresentado(s) e aprovado(s) pela SMED, sob condição de transferência
do recurso para as demais escolas que apresentarem necessidade de complementação financeira, por meio de orientação formalizada pela SMED/GCPCS.

Art. 9º. A escola somente poderá apresentar um segundo projeto da mesma natureza após execução e aprovação da prestação de contas, pela SMED/GCPCS, do
projeto anteriormente executado, bem como avaliação do impacto do projeto.

Art. 10. O fluxo de tramitação do(s) projeto(s), após elaboração coletiva e aprovação pela Assembléia Escolar, será:
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- Envio da documentação e o seu protocolo na SMED;

- Análise e parecer da Gerência de Coordenação da Política Pedagógica e de Formação - GCPF, que terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para se pronunciar;

- Análise e parecer da Gerência de Planejamento e Informação - GPLI, para os projetos que contenham demandas de informática, que terá 05 (cinco) dias úteis para
se pronunciar;

- Análise e parecer final da Gerência de Controle e Prestação de Contas de Subvenções - GCPCS, que terá 05 (cinco) dias úteis para se pronunciar.

Art. 11 - Para efeito desta Portaria consideram-se:

I - projetos de ação pedagógica aqueles que, a partir de um diagnóstico das necessidades específicas dos alunos, abordem uma prioridade pedagógica, em torno da
qual serão mobilizados esforços;

II - projetos que garantam o acesso, a permanência e a aprendizagem de todos os alunos, que reconheçam e acolham pessoas de culturas, ritmos, etnias e idades
diferentes;

III - projetos de desenvolvimento da Alfabetização e Letramento de crianças - aquelas ações destinadas a ampliar o domínio do código escrito e das habilidades, para
a prática competente da leitura e da escrita;

IV - projetos de OP Juvenil - aqueles que estimulem à elaboração e à execução de projetos juvenis, por meio de processo democrático de decisão coletiva, com
efetiva participação dos alunos do 3º Ciclo, Ensino Médio, Ensino Fundamental Noturno e Educação de Jovens e Adultos - Orçamento Participativo Juvenil na Escola.

Art. 12 - Consideram-se ações que podem compor os projetos do artigo 10:

I - Formação e Capacitação Docentes (Contratação de assessores; Participação em congressos, seminários, cursos e oficinas);

II - Oficinas e Projetos Pedagógicos para alunos e comunidade (No próprio turno, apenas uma vez por mês; no contra-turno, com a periodicidade proposta pela
escola e de preferência, similar à Escola Integrada);

III - Excursões, contratação de ônibus, ingressos, alimentação e estadia;

IV - Materiais de Consumo e Didáticos Pedagógicos (Livros, jogos, brinquedos, entre outros);

V - Bens permanentes de necessidade específica do(s) projeto(s) a ser(em) desenvolvidos pela Escola e que não estejam no planejamento de envio pela SMED.

Parágrafo único – Cada escola deverá aplicar, no mínimo 70% (setenta por cento) do montante total do seu recurso, nas ações previstas nos itens I e II do artigo 12
desta Portaria.

Art. 13- A Secretaria Municipal de Educação e as Gerências Regionais de Educação garantirão às escolas o acompanhamento necessário para a elaboração,
desenvolvimento e avaliação dos projetos.

Art. 14 - As Caixas Escolares prestarão contas dos recursos recebidos, conforme exigências contidas na Lei nº. 3.726, de 20 de março de 1984, na Resolução de nº.
001/2000 e demais normas e orientações da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 15 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008

Hugo Vocurca Teixeira

Secretário Municipal de Educação

dom2912-smed-anexo i e ii.pdf 

dom2912-smed-anexo iii.pdf 
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PLANO DE TRABALHO 
DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

 

ANEXO 
                    I 

 

Escola Municipal 
 

Nível de ensino 

 

Ação a ser executada: 

                                                                    □ Formação e capacitação de docentes 

□ Excursões                               □ Materiais de consumo e didáticos pedagógicos 

□ Bens   permanentes    de                      □ Oficinas e projetos pedagógicos para alunos e  

      necessidade   específica                            comunidade 
      do(s) projeto(s)                                         
       

 

Descrição sintética do objeto 
 
 
 

 

Justificativa do projeto 
 
 
 

Autenticação das informações 
 
                                           Belo Horizonte, ......... de ............................. de 200... 
                                        
                                        
   ................................................................              .................................................................     
  Direção da Escola                                                  Coordenação Pedagógica da Escola 
 
                                             ....................................................................... 
                                                Equipe de acompanhantes da SMED 

 



 
 
 
 

 

PLANO DE TRABALHO 
DETALHAMENTO DA AÇÃO 

 

 

ANEXO 
II 

 

Escola Municipal 
 

Nível de ensino 

 

Ação a ser executada 
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Beneficiários da ação 
Beneficiário Quantidade total 

Corpo docente  

Alunos  

Comunidade em geral  

  

  

  

  

 
Autenticação das informações 
 
                                           Belo Horizonte, ......... de ............................. de 200... 
                                        
                                        
   ................................................................              .................................................................     
  Direção da Escola                                                      Coordenação Pedagógica da Escola 
 
                                              ....................................................................... 
                                                 Equipe de acompanhantes da SMED 

 



  
 
 

 
PLANO DE TRABALHO 

ESPECIFICAÇÃO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO 
 

 
ANEXO 

III 
 
Ação a ser executada 
 
 
 
nº de 

ordem 
Especificação da despesa para execução da ação Unidade de 

medida 
Quantidade Valor 

unitário 
Valor total 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

TOTAL  
Autenticação das informações 
 
                                        Belo Horizonte, ..................... de .................................... de 200... 
 
......................................................................................................                .................................................................................................... 
            
                         Direção da Escola                                                                                       Coordenação Pedagógica da Escola 
 
 
 
                                                                                 ................................................................................................... 
                                                                                                            Equipe de acompanhantes da SMED 
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Poder Executivo

Secretaria Municipal de Educação

PORTARIA SMED Nº. 079/2008

Dispõe sobre a transferência e utilização de recursos financeiros às Caixas Escolares da Rede Municipal de Educação.

O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e considerando a necessidade de manter os prédios escolares em bom estado de uso e com
boa aparência,

RESOLVE:

Art. 1° - Os recursos previstos no orçamento aprovado pela Lei n° 9.485, de 28 de dezembro de 2007, a serem transferidos às Caixas Escolares, de acordo com o
Anexo único do Decreto n° 13.457 de 29 de dezembro de 2008, serão utilizados conforme regulamenta esta Portaria.

Art. 2° - Os recursos destinam-se, especificamente, ao custeio de contratação de serviços de pintura e aos reparos necessários à execução ou manutenção da
mesma, para a revitalização e padronização dos prédios escolares municipais, conforme o padrão de cores estabelecido pela Gerência de Projetos da SUDECAP.

§ 1º – Os próprios escolares municipais que sofreram intervenção de pintura nos últimos 06 (seis) meses devem, se necessário, ter apenas retocada ou reparada a
pintura realizada para ficarem em bom estado de uso, com boa aparência e conforme padrão de cores estabelecido pela Gerência de Projetos da SUDECAP.

§ 2º – Os próprios escolares que estão sofrendo intervenções físicas amplas ou para os quais estão planejadas intervenções físicas por meio da Caixa escolar,
SUDECAP, OP ou PA, deverão planejar a pintura, o retoque ou o reparo para quando as intervenções forem concluídas.

Art. 3° - A utilização desse recurso está condicionada à aprovação do processo a ser elaborado pela escola e aprovado pelo Colegiado, pela Gerência Regional de
Educação (GERED), pela Gerência Regional de Manutenção de Próprios (GERMAP), pela Gerência de Rede Física (GERFE) e pela Gerência de Controle e
Prestação de Contas (GCPS) da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 4° - O processo a ser elaborado pela escola deverá conter:

- Ata do Colegiado;

- Relatório de Vistoria da GERMAP.;

- Planilha de Serviços da GERMAP e

- 03 (três) orçamentos com idênticas especificações dos serviços.

Art. 5°- A data limite para elaboração do processo é até 31/12/2008.

Art. 6° - Somente serão aprovadas pelas Gerências da SMED os processos que apresentarem documentação completa e com as informações corretas mencionadas
nos artigos 4° e 8° desta Portaria.

Art. 7° - A data limite para execução dos serviços previstos no artigo 2° desata Portaria é 20/01/2009

Art.8° - Após a conclusão dos serviços, com a devida aprovação pela GERMAP e pagamento dos fornecedores, o eventual saldo do recurso deverá ser
imediatamente aplicado para posterior utilização em 2009, ou transferido para outra escola que apresente necessidade de utilização ou complementação do recurso
recebido, por meio de orientação formalizada pela SMED/GPCS, conforme artigo 53, inciso II, § 2° da Lei 3.726 de 20 de março de 1984.

Art. 9° - O fluxo de elaboração e tramitação o processo será:

- Convocação de reunião do Colegiado, para aprovação da obra a ser realizada;

- Se aprovada pelo Colegiado, lavratura de ata com descrição clara da obra a ser realizada e aprovação da mesma.

- Solicitação de Vistoria Técnica a ser realizada pela GERMAP;

- Emissão do Relatório de Vistoria Técnica e da Planilha de Serviços, em consonância com as especificações padrões da SUDECAP e devidamente assinada pela
GERMAP;

- Elaboração de, no mínimo, 03 (três) orçamentos em empresas distintas, com especificações idênticas às da Planilha de Serviços elaborada pela GERMAP;

- Encaminhamento do processo à GERED;

- Análise do processo e aprovação da GERED no Relatório e Vistoria Técnica;

- Encaminhamento do processo à GCPCS da SMED;

- Análise do processo e parecer da GCPCS da SMED;

- Encaminhamento do processo à GERFE da SMED;
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- Análise do processo e parecer da GERFE da SMED;

- Encaminhamento do processo à Escola, com os referidos pareceres e autorização para execução dos serviços.

Art. 10 – A escola somente poderá iniciar os procedimentos de contratação dos serviços após os pareceres favoráveis e a autorização da SMED/GCPCS,
mencionados no artigo anterior.

Art. 11 – As Gerências Regionais e a Secretaria Municipal de Educação garantirão às escolas o acompanhamento necessário, para elaboração e execução do
processo.

Art. 12 – É vedada a utilização do recurso sem aprovação do processo ou com serviços não constantes do mesmo, sob condição da não aprovação da prestação de
contas e demais sanções administrativas.

Art.13 – As Caixas Escolares prestarão contas dos recursos recebidos, conforme exigências contidas na Lei n° 3.726, de 20 de março de 1984, e na Resolução de n°
001/2000, da Secretária Municipal de Educação.

Art.14 – Esta Portaria entra em vigor na data e sua publicação.

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008

Hugo Vocurca Teixeira

Secretário Municipal de Educação
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Poder Executivo

Secretaria Municipal de Finanças

PORTARIA SMF N° 014/2008

Aprova sistema informatizado destinado a gerar Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras – DES-IF e contém outras providências.

O Secretário Municipal de Finanças, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Art. 1° - Ficam aprovados os sistemas informatizados destinados a validar, assinar e transmitir os arquivos que compõem a Declaração Eletrônica de Serviços
de Instituições Financeiras – DES-IF, de utilização obrigatória para as instituições financeiras e equiparadas, autorizadas a funcionar pelo Banco Central – BACEN, e
as demais Pessoas Jurídicas obrigadas a utilizar o Plano de Contas das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF.

Art. 2º - A DES-IF será gerada em conformidade com as especificações constantes dos Anexos I a IV desta Portaria.

Art. 3º - A DES-IF será transmitida pelo aplicativo validador e, somente em casos de contingência poderá ser entregue em mídia magnética na Gerência de
Tributos Mobiliários.

Art. 4º - O cumprimento da obrigação só se completa com a geração do Protocolo de Entrega pela Administração Fazendária, cabendo ao contribuinte a
responsabilidade pela sua obtenção através do aplicativo validador ou pelo site da PBH.

Art. 5º - Todos os arquivos que compõem a DES-IF, inclusive o Protocolo de entrega, deverão ser guardados pelo contribuinte pelo prazo de cinco anos.

Art. 6° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008

José Afonso Bicalho Beltrão da Silva

Secretário Municipal de Finanças

ANEXO I

PORTARIA SMF 014 DE 2008

Especificações gerais:

Para cada módulo da DÊS-IF deverá ser gerado um único arquivo com todos os dados de todas as dependências da instituição no município de Belo Horizonte. Os
arquivos são todos no formato TXT e devem ser construídos conforme as definições dos Anexo II , Anexo III e Anexo IV.

A Secretaria de Finanças disponibilizará para download no site da Prefeitura de Belo Horizonte o programa validador da DES-IF doravante denominado Aplicativo, as
tabelas e toda a documentação necessária para instalação e construção dos arquivos da DES-IF.

Fluxo para cumprimento dessa obrigação acessória:

1. A Instituição verifica a existência de nova versão do Aplicativo, faz o download e instala em seu ambiente ou atualiza;

2. A Instituição constrói os arquivos referentes aos módulos da DES-IF conforme padrões e formatos especificados nos anexos II, III e IV.

3. A Instituição executa o aplicativo e importa o arquivo do módulo da DES-IF construído no passo 2.

4. O Aplicativo executa as rotinas de consistências necessárias através do cruzamento das informações contidas no arquivo e tabelas disponibilizadas pelo Fisco
Municipal;

5. No caso do arquivo apresentar erros na validação, a Instituição visualiza e promove a correção dos erros, voltando ao passo 2

6. No caso da validação ser bem sucedida, o representante ou procurador legal da Instituição, através do Aplicativo, assina digitalmente o arquivo validado;

7. A Instituição, através do Aplicativo, envia o arquivo do módulo da DES-IF, assinado, para o Fisco Municipal;

8. O Fisco Municipal verifica a versão do Aplicativo, autenticidade (Certificação Digital) e autorização do remetente (Procuração) da DES-IF e retorna o protocolo de
recebimento.

9. A Instituição envia a confirmação do recebimento do Protocolo.

10. Se não for recebido o Protocolo, a instituição deverá acessar o site da Prefeitura de Belo Horizonte e verificar a existência do Protocolo.

11. Se Protocolo não encontrado, a Instituição deverá retornar ao passo 7.

12. Se após o recebimento da DES-IF pelo Fisco Municipal com a devida geração do Protocolo, a Instituição constatar alguma inconsistência nos dados enviados,
deverá ser feito novo arquivo, iniciando todos os procedimentos a partir do passo 2, com a especificação de DES-IF retificadora para os Módulo Apuração Mensal do
ISSQN e Módulo Demonstrativo Contábil conforme definido nos anexos II e III.

Será considerado cumprida a obrigação de entrega do arquivo da DES-IF no ato da geração do Protocolo, independentemente do recebimento desse pelo
contribuinte e de sua confirmação.

Não são admitidas declarações complementares. Para os casos em que se fizer necessária a complementação deverá ser feita a declaração retificadora com a
informação completa de todos os dados relativos ao Módulo em questão.

Assinatura:

Esta é uma reprodução digitalizada do conteúdo presente no DOM nº 3250, de 31/12/2008.
https://dom-web.pbh.gov.br



A Assinatura Digital deve ser fornecida por Entidade Certificadora vinculada ao ICP-Brasil. A DES-IF deverá ser assinada digitalmente pela Instituição ou Procurador.

Configuração mínima do computador

Configurações desejáveis para funcionamento:

- Processador CPU - 2.8 GHZ

- Memória - RAM 1.00 GB

- Espaço HD - 50.00 MB

- Sistema operacional - Windows XP ou superior, Linux

Para o funcionamento do aplicativo é necessário que a Máquina Virtual Java (JVM) disponível no site da Prefeitura de Belo Horizonte junto com o instalador do
aplicativo esteja instalada.

Estrutura dos arquivos:

Arquivo único por módulo de declaração contendo os registros conforme leiaute definido nos demais anexos, construído obrigatoriamente no padrão de codificação
UTF-8 , formato TXT, com as seguintes delimitações:

Tipo Delimitador

Símbolo Descrição

Campo | Pipeline

Multivalor § Parágrafo

Subvalor £ Libra

Os caracteres usados como delimitadores de campo, multivalor e subvalor não podem fazer parte do conteúdo de campos, sendo de uso restrito para a função de
delimitador.

Não é necessário completar com zeros ou espaços os valores informados para os campos numéricos e alfanuméricos, respectivamente, de forma a obter o tamanho
definido para cada campo.

ANEXO II

PORTARIA SMF 014 DE 2008

MÓDULO APURAÇÃO MENSAL DO ISSQN

Nesse módulo são declarados os demonstrativos de apuração mensal do ISSQN de todas as dependências da instituição no município, destacando a receita
tributável por subtítulo contábil e alíquota, deduções legais, incentivos fiscais, processos de suspensão da exigibilidade, bem como todos os demais dados que
integram a apuração do imposto.

Entrega até o dia 20 do mês seguinte ao mês da competência dos dados declarados.

Arquivo único, conforme estrutura especificada no Anexo I, com 5 tipos de registros a saber:

REGISTRO 0000 - Identificação da declaração

É o conjunto de informações que identificam a Instituição, módulo da declaração, competência e opção de consolidação. Possui uma única ocorrência por arquivo,
sendo obrigatoriamente o primeiro registro desse módulo.

REGISTRO 0100 - Plano geral de contas comentado PGCC

Plano geral de contas comentado – PGCC analítico de todas as Contas de resultado credoras, adotado internamente pela instituição, com vinculação das Contas
internas à codificação do COSIF, o respectivo enquadramento na lista de serviços da Lei Complementar 116/03 (LC 116/03) e a descrição detalhada da natureza das
operações registradas nos Subtítulos.

O PGCC deve conter todos os Grupos do COSIF, sendo obrigatório somente para o grupo 7000000 o detalhamento dos respectivos Subgrupos, desdobramento do
Subgrupo, Título e Subtítulo, independentemente da incidência do imposto.

Os Subtítulos do Grupo 7000000 deverão conter exclusivamente receitas de mesma natureza, no nível mais analítico, segregando os valores por espécie. Exemplos:
juros, multas, amortizações, correção monetária, comissões pela intermediação na venda de seguro, comissões pela intermediação na venda de pacote turístico,
comissões pela intermediação na venda de cartão de crédito, tarifas de emissão de cheque, tarifas de manutenção de Contas, tarifa de abertura de crédito,
bonificações, honorários e taxas.

O detalhamento da natureza das operações registradas nos subtítulos só deve ser informado para os subtítulos de nível mais analítico e deve ser completo e claro o

suficiente para identificar todos os tipos de operações vinculadas as receitas ali contabilizadas.

Esse registro não deve ser informado para o Módulo Apuração Mensal do ISSQN referente as competências 01/2008 (Janeiro de 2008) , 02/2008 (Fevereiro de
2008), 03/2008 (Março de 2008) e 04/2008 (Abril de 2008). Obrigatoriamente e só a partir da competência 05/2008 (Maio de 2008), com entrega em 20 de Junho de
2008, esse registro deve compor o arquivo do Modulo Apuração Mensal do ISSQN da DES-IF.

REGISTRO 0400 - Identificação da dependência

É o conjunto de informações que identifica a estrutura da Instituição, suas dependências, o detalhamento dos dados cadastrais e tipo da declaração. Deve ser
informado um registro 0400 para cada dependência da Instituição no município de Belo Horizonte, independentemente da sua classificação, relação de dependência,
modelo adotado de contabilização de suas receitas e quaisquer outros entendimentos.

REGISTRO 0430 - Demonstrativo da apuração da receita tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo

Demonstrativo da apuração, por Subtítulo, da receita tributável mensal por alíquota e imposto devido.

Deverão ser informados mensalmente, por dependência, todos os Subtítulos sujeitos à incidência do ISSQN que tiveram movimentação em pelo menos um mês do
período.
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REGISTRO 0440 - Demonstrativo da apuração do ISSQN mensal a recolher

Demonstrativo da apuração do ISSQN mensal a recolher com as devidas deduções e ajustes na receita declarada, incentivos autorizados em lei e depósitos judiciais.

Os créditos a compensar só poderão ser referentes a pagamento a maior de ISSQN em competências anteriores ao aproveitamento do crédito, nos termos da
legislação municipal.

É o resultado da consolidação do Registro Demonstrativo da apuração da receita tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo agrupados por alíquota e
conforme tipo da consolidação (Tipo_Cnso) informado no campo 12 do Registro Identificação da Declaração (Registro 0000), a saber:

Tipo de
consolidação

Descrição Campo de Agrupamento

1 Instituição e alíquota Aliq_ISSQN

3 Dependência e alíquota CNPJ_Unif e Aliq_ISSQN

Somente serão aceitos os Tipos de Consolidação igual a “1” (Instituição e alíquota) ou “3’ (Dependência e alíquota).

Leiaute dos registros

Legenda

Título Nome Descrição

Nº Número Indica o número do campo.

Campo Campo Indica o mnemônico do campo.

Descrição Descrição Indica a descrição da informação requerida
no campo respectivo.

Oc Ocorrência Número de vezes que a informação pode ser
apresentada.

Obr Obrigatório Obrigatoriedade de preenchimento.

Tipo Tipo N – Numérico

C – Caracteres

Esta é uma reprodução digitalizada do conteúdo presente no DOM nº 3250, de 31/12/2008.
https://dom-web.pbh.gov.br



C – Caracteres

Campos cujo padrão é “AnoMes” (aaaamm),
excluindo-se quaisquer caracteres de
separação (tais como “.”, “/“, “-”);

Devem ser informados conforme o padrão
“Ano” (aaaa);

D – Data equivale a numérico de 8
caracteres, padrão “AnoMesDia”, formato
aaaammdd, excluindo-se quaisquer
caracteres de separação (tais como “.”, “/“, “-”
etc.) e preenchido com zeros à esquerda

Tam Tamanho Quantidade máxima de caracteres ou
precisão numérica, dependendo do tipo de
informação.

16,2 = 14 inteiros e 2 decimais - Formato:
99999999999999,99. Utilizar “,” (vírgula)
como separador de casa decimal e “-“ (traço)
para identificar valor negativo. Não utilizar
separadores de milhar ou quaisquer outros
caracteres

IMPORTANTE : Para cálculo do imposto, o
resultado da operação deve ter somente dois
dígitos decimais SEM uso de
arredondamento , ou seja, os dígitos
restantes devem ser desprezados .

Não é necessário completar com espaços
ou zeros os valores dos campos para
completar o tamanho definido para o
campo

Registro 0000:

É o registro de abertura do arquivo digital e portanto deve ser obrigatoriamente o primeiro registro do arquivo.

Observações:

- Registro obrigatório

- Nível hierárquico – 0

- Ocorrência: um (por arquivo)

- Conjunto de campos único por linha no arquivo: não há

Nº Campo Descrição Oc Obr Tipo Tam

1 Num_Linha Número seqüencial que
identifica a linha do
arquivo.

1-1 S N 6

2 Reg Texto fixo contendo
‘0000’

1-1 S C 4

3 CNPJ Identificação da
Instituição composta
dos 8 primeiros
algarismos do CNPJ

1-1 S C 8

4 Nome Razão Social da
Instituição

1-1 S C 100
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Instituição

5 Tipo_Inti Identifica o tipo de
Instituição a qual se
refere esta declaração,
conforme Tabela de
Títulos fornecida junto
com o Aplicativo.

1-1 S C 1

6 Cod_Munc Código do município
onde será entregue a
declaração (Tabela de
Municípios do IBGE,
fornecida junto com o
aplicativo )

1-1 S N 6

7 Ano_Mes_Inic_Cmpe Ano e mês de início
competência da
declaração. Formato:
aaaamm

1-1 S C 6

8 Ano_Mes_Fim_Cmpe Ano e mês de fim da
competência da
declaração. Formato:
aaaamm

Para esse módulo esse
campo deve ser igual
ao valor informado no
campo 7
(Ano_Mes_Inic_Cmpe)

1-1 S C 6

9 Modu_Decl Para esse Módulo o
valor desse campo será
sempre 2 .

2 – Apuração Mensal do
ISSQN

1-1 S N 1

10 Tipo_Decl Identificação do tipo da
declaração

1 – Normal

2 – Retificadora

1-1 S N 1

11 Prtc_Decl_Ante Protocolo da declaração
a ser retificada ou
complementada

0-1 N C 30

12 Tipo_Cnso Indica o tipo da
consolidação para fins
de apuração do imposto
mensal a recolher

1 – Instituição e alíquota

3 – Dependência e
alíquota

0-1 N N 1

13 CNPJ_Resp_Rclh Os 6 últimos
algarismos, inclusive
dígito verificador, do
CNPJ da Dependência
onde serão
centralizados os
recolhimentos do
ISSQN da instituição.
Só deve ser informado
se o tipo de
consolidação escolhido
(campo 12 desse
registro) for igual a 1.
Sem máscara de
formatação.

0-1 N C 6

Nº Campo Descrição Oc Obr Tipo Tam
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Nº Campo Descrição Oc Obr Tipo Tam

Registro 0100:

Contém a declaração do Plano Geral de Contas Comentado – PGCC, adotado internamente pela instituição, no nível mais analítico. Todos os Grupos devem ser
informados e todos os Subgrupos, desdobramentos do Subgrupo, Títulos, Subtítulos e demais desdobramentos do Grupo de Contas de Resultado Credoras previstos
no Plano Geral de uso interno da instituição ainda que não tenham sido movimentados no período.

Observações:

- Registro obrigatório

- Nível hierárquico – 1

- Ocorrência: vários (por arquivo)

- Conjunto de campos único por linha no arquivo: Conta

Nº Campo Descrição Oc Obr Tipo Tam

1 Num_Linha Número seqüencial que
identifica a linha do
arquivo.

1-1 S N 6

2 Reg Texto fixo contendo ‘0100’ 1-1 S C 4

3 Conta Código do Grupo,
Subgrupo, desdobramento
do Subgrupo, Título e
Subtítulo de acordo com o
Plano de Contas – PGCC
interno.

1-1 S C 30

4 Nome Nome do Grupo,
Subgrupo, desdobramento
do Subgrupo, Título e
Subtítulo de acordo com o
PGCC interno

1-1 S C 100

5 Desc_Conta Descrição detalhada que
permita identificar a
natureza das operações
nela contabilizadas.
Obrigatório somente para
Subtítulos mais analíticos
(que recebem os
lançamentos contábeis)

0-1 N C 600

6 Conta_Supe Código da Conta
hierárquica e
imediatamente superior.
Não preencher se, e
somente se, Grupo inicial
(topo).

0-1 N C 30

7 Conta_COSIF Código do Subtítulo mais
analítico do COSIF
relacionado a esta Conta
do PGC interno.

1-1 S C 20

8 Cod_Trib_DESIF Código de tributação
DES-IF correspondente e
especificado na Tabela de
Códigos de Tributação
DES-IF fornecida com o
Aplicativo.

0-1 N C 20

Registro 0400:

Contém a identificação das dependências. Deve ser informado um registro para cada dependência da instituição no município de Belo Horizonte, com ou sem
inscrição municipal, com ou sem contabilidade própria. Para efeitos de informação nesse arquivo digital, entende-se por dependência toda unidade com inscrição no
cadastro municipal, toda unidade identificada no Banco Central e ainda toda unidade que embora não possua inscrição municipal tem os seus registros contábeis
demonstrados em balancetes próprios.

Observações:
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Observações:

- Nível hierárquico – 1

- Ocorrência: vários (por arquivo)

- Conjunto de campos único por linha no arquivo: Cod_Depe

Nº Campo Descrição Oc Obr Tipo Tam

1 Num_Linha Número seqüencial que
identifica a linha do arquivo.

1-1 S N 6

2 Reg Texto fixo contendo ‘0400’ 1-1 S C 4

3 Cod_Depe Inscrição Municipal da
Dependência. Caso não
possua Inscrição Municipal,
deve ser utilizado o código
interno de identificação da
dependência, sendo único
por dependência, para
todas as declarações dentro
do exercício de apuração
de resultado

1-1 S C 15

4 Indr_Insc_Munl Indica se Inscrição
Municipal foi informada no
campo Cod_Depe

1 – Inscrição Municipal

2 – Código interno da
Instituição

1-1 S N 1

5 CNPJ_Proprio Identificação da
dependência composta dos
6 últimos algarismos do
CNPJ da dependência,
inclusive com dígito
verificador e sem máscara
de formatação. Quando a
dependência não possuir
CNPJ próprio, esse campo
não deve ser informado.

0-1 N C 6

6 Tipo_Depe Identificação do tipo de
dependência da Instituição,
conforme Tabela de Tipos
de Dependência fornecida
junto com o Aplicativo.

1-1 S N 2

7 Endr_Depe Endereço (logradouro,
número, complemento,
bairro).

0-1 N C 100

8 CNPJ_Unif Identificação da
dependência composta dos
6 últimos algarismos do
CNPJ da dependência
responsável junto ao
BACEN, inclusive com
dígito verificador e sem
máscara de formatação.
Informação obrigatória.

1-1 S C 6

9 Cod_Munc Código do município onde
está estabelecida a
dependência unificadora
(Tabela de Municípios do
IBGE), se exterior colocar
999999

1-1 S N 6

10 Ctbl_Propria Identifica se declarante
possui contabilidade própria

1 – Sim

1-1 S C 1
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1 – Sim

2 – Não

11 Dat_Inic_Para Data de início da
paralisação comunicada ao
BACEN. Formato:
aaaammdd

0-1 N D

12 Dat_Fim_Para Data de fim da paralisação
comunicada ao BACEN.
Formato: aaaammdd

0-1 N D

Nº Campo Descrição Oc Obr Tipo Tam

Registro 0430:

Demonstrativo da apuração da receita tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo. Deve se informado um registro para cada subtítulo de cada dependência
com contabilidade própria, movimentado no período e cuja receita refere-se à prestação de serviços. No caso de um subtítulo conter receitas sujeitas a alíquotas
diferentes, informar tantos registros para o subtítulo quantas forem as alíquotas incidentes.

Observações:

- Registro não obrigatório

- Nível hierárquico – 2

- Ocorrência: vários (por arquivo)

Conjunto de campos único por linha no arquivo:

- Cod_Depe

- Sub_Titu

- Cod_Trib_DESIF

- Aliq_ISSQN

Nº Campo Descrição Oc Obr Tipo Tam

1 Num_Linha Número seqüencial que
identifica a linha do
arquivo.

1-1 S N 6

2 Reg Texto fixo contendo
‘0430’

1-1 S C 4

3 Cod_Depe Inscrição Municipal da
Dependência. Caso não
exista Inscrição
Municipal, deve ser
utilizado o código
interno de identificação
da dependência, sendo
único por dependência,
para todas as
declarações dentro do
exercício de apuração
de resultado. Informar o
mesmo código usado
para identificar essa
dependência no
Registro 0400.

1-1 S C 15

4 Sub_Titu Código do Subtítulo
analítico, conforme o
PGCC interno, com
incidência de ISSQN.
Sem uso de máscara de
edição.

1-1 S C 30

5 Cod_Trib_DESIF Código de tributação
DES-IF,costante na
Tabela de Códigos de
Tributação DES-IF
fornecida junto com o
Aplicativo.

1-1 S C 20

6 Valr_Cred_Mens Valor total dos
lançamentos a crédito
do Subtítulo

1-1 S N 16,2
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7 Valr_Debt_Mens Valor total dos
lançamentos a débito
do Subtítulo

1-1 S N 16,2

8 Rece_Decl Valor da receita do
Subtítulo tributável pelo
ISSQN , no mês de
competência e na
alíquota informada no
campo 12 desse
registro, em R$

1-1 S N 16,2

9 Dedu_Rece_Decl Valor total de deduções
legais da receita
declarada para o
subtítulo, em R$.

0-1 N N 16,2

10 Desc_Dedu Discriminação das
deduções da receita
declarada (descrição e
valor em R$)

0-1 N C 255

11 Base_Calc Valor da base de
cálculo do ISSQN
(Rece_Decl –
Dedu_Rece_Decl), em
R$.

1-1 S N 16,2

12 Aliq_ISSQN Alíquota que se aplica à
base de cálculo.

1-1 S N 5,2

13 Inct_Fisc Valor do incentivo fiscal
concedido sobre as
receitas contabilizadas
no Subtítulo, em R$.

0-1 N N 16,2

14 Desc_Inct_Fisc Discriminação da
fundamentação legal do
incentivo fiscal
(descrição e valor em
R$)

0-1 N C 255

15 Motv_Nao_Exig Motivo da não
exigibilidade do ISSQN
para o Subtítulo

1. Exigibilidade
suspensa por
decisão Judicial;

2. Exigibilidade
suspensa por
procedimento
administrativo

0-1 N N 1

16 Proc_Motv_Nao_Exig Número do processo
que estabeleceu a
suspensão da
exigibilidade

0-1 N C 20

Nº Campo Descrição Oc Obr Tipo Tam

Registro 0440:

Demonstrativo do ISSQN mensal a recolher. Nesse registro são demonstrados o cálculo da apuração do imposto a partir dos valores informados nos registro 0430,
com agregação conforme o tipo de consolidação informado no campo 12 do registro 0000. Para o tipo de consolidação 1, haverá tantas ocorrências desse registros
quantas forem as alíquotas incidentes. Para o tipo de consolidação 3, devem ser informados tantos registros por dependência unificadora quantas forem as alíquotas
incidentes sobre as receitas da respectiva dependência.

Observações:

- Registro não obrigatório

- Nível hierárquico – 2

- Ocorrência: vários (por arquivo)

Conjunto de campos único por linha no arquivo:

- CNPJ
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- CNPJ

- Aliq_ISSQN

- Cod_Trib_DESIF (Se tipo de consolidação igual a “2” - Instituição, alíquota e código de tributação ou “4” – Dependência, alíquota e código de tributação)

Nº Campo Descrição Oc Obr Tipo Tam

1 Num_Linha Número seqüencial que
identifica a linha do arquivo.

1-
1

S N 6

2 Reg Texto fixo contendo ‘0440’ 1-
1

S C 4

3 CNPJ Identificação da
dependência composta dos
6 últimos algarismos do
CNPJ unificador
estabelecido no município,
inclusive dígito verificador e
sem máscara de
formatação. Para o tipo de
consolidação 1, o conteúdo
desse campo deve ser igual
ao CNPJ informado no
campo 13 do registro 0000.
Para o tipo de consolidação
3 esse campo deve
corresponder a um CNPJ
informado no campo 8
(CNPJ_Unif) do registro
0400.

1-
1

S C 6

4 Cod_Trib_DESIF Código de tributação DES-
IF.

0-
1

N C 20

5 Rece_Decl_Cnso Somatório de Rece_Decl do
Registro de Demonstrativo
da apuração da receita
tributável e do ISSQN
mensal devido por Subtítulo
agrupado conforme
definição de Tipo_Cnso no
Registro de Identificação da
declaração

1-
1

S N 16,2

6 Dedu_Rece_Decl_Sub_Titu Valor total da dedução por
subtítulo em R$

0-
1

N N 16,2

7 Dedu_Rece_Decl_Cnso Valor de dedução sobre a
receita consolidada
conforme tipo de
consolidação da apuração
de ISSQN, em R$.

0-
1

N N 16,2

8 Desc_Dedu Identificação das deduções
da receita declarada
(descrição e valor em R$)

0-
1

N C 255

9 Base_Calc Valor diferença entre
Rece_Decl_Cnso e
Dedu_Rece_Decl_Cnso e
Dedu_Rece_Decl_Sub_Titu,
em R$.

1-
1

S N 16,2

10 Aliq_ISSQN Alíquota que se aplica à
base de cálculo.

1-
1

S N 5,2

11 Valr_ISSQN_Devd Resultado do cálculo:
(Base_Calc vezes a
Aliq_ISSQN dividida por 100
(cem)), em R$.

1-
1

S N 16,2
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12 Valr_ISSQN_Retd Valor do somatório mensal
do ISSQN retido conforme
consolidação definida n
campo Tipo_Cnso no
Registro Identificação da
declaração, em R$.

0-
1

N N 16,2

13 Inct_Fisc_Sub_Titu Valor total consolidado do
incentivo fiscal por Subtítulo
em R$

0-
1

N N 16,2

14 Inct_Fisc Valor do incentivo fiscal
concedido sobre o imposto
devido por Aliq_ISSQ,, em
R$.

0-
1

N N 16,2

15 Desc_Inct_Fisc Discriminação da
fundamentação legal do
incentivo fiscal (descrição e
valor em R$)

0-
1

N C 255

16 Valr_A_Cmpn Valor do crédito para abater
no pagamento do imposto
devido, em R$.

0-
1

N N 16,2

17 Orig_Cred_A_Cmpn Discriminação do crédito a
ser compensado
(competência e valor em
R$).

0-
N

N

17.1 Cmpe_Orig_Cred Competência do crédito a
ser compensado: Formato:
aaaamm

0-
1

N C

17.2 Valr_Orig_Cred Valor do crédito a ser
compensado

0-
1

N N

18 Valr_ISSQN_Rclh Valor do imposto recolhido
no mês em R$

0-
1

N N 16,2

19 Motv_Nao_Exig Motivo de não exigibilidade

1. Exigibilidade
suspensa por
decisão Judicial;

2. Exigibilidade
suspensa por
procedimento
administrativo

0-
1

N N 1

20 Proc_Motv_Nao_Exig Número do processo que
estabeleceu a suspensão da
exigibilidade

0-
1

N C 20

21 ISSQN_A_Relh Resultado do cálculo
(Valr_ISSQN_Devd –
Valr_ISSQN_Retd –
Inct_Fisc – Valr_A_Cmpn –
Val_ISSQN_Rclh), em R$.

0-
1

N N 16,2

Nº Campo Descrição Oc Obr Tipo Tam

ANEXO III

PORTARIA SMF 014 DE 2008

MÓDULO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL

Nesse módulo são declarados os demonstrativos contábeis, plano de contas e balancetes mensais, e a identificação da forma de contabilização das receitas
provenientes das tarifas e demais serviços prestados pela instituição.

Entrega até o dia 20 do mês de Julho do ano seguinte ao ano de competência dos dados declarados.

Arquivo único, conforme estrutura especificada no Anexo I, com 7 tipos de registros a saber:

REGISTRO 0000 - Identificação da declaração

É o conjunto de informações que identificam a Instituição, módulo da declaração, competência e opção de consolidação. Possui uma única ocorrência por arquivo,
sendo obrigatoriamente o primeiro registro desse módulo.
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REGISTRO 0100 - Plano geral de contas comentado PGCC

Plano geral de contas comentado – PGCC analítico de todas as Contas de resultado credoras, adotado internamente pela instituição, com vinculação das Contas
internas à codificação do COSIF, o respectivo enquadramento na lista de serviços da Lei Complementar 116/03 (LC 116/03) e a descrição detalhada da natureza das
operações registradas nos Subtítulos.

O PGCC deve conter todos os Grupos do COSIF, sendo obrigatório somente para o grupo 7000000 o detalhamento dos respectivos Subgrupos, desdobramento do
Subgrupo, Título e Subtítulo, independentemente da incidência do imposto.

Os Subtítulos do Grupo 7000000 deverão conter exclusivamente receitas de mesma natureza, no nível mais analítico, segregando os valores por espécie. Exemplos:
juros, multas, amortizações, correção monetária, comissões pela intermediação na venda de seguro, comissões pela intermediação na venda de pacote turístico,
comissões pela intermediação na venda de cartão de crédito, tarifas de emissão de cheque, tarifas de manutenção de Contas, tarifa de abertura de crédito,
bonificações, honorários e taxas.

O detalhamento da natureza das operações registradas nos subtítulos só deve ser informado para os subtítulos de nível mais analítico e deve ser completo e claro o
suficiente para identificar todos os tipos de operações vinculadas as receitas ali contabilizadas.

Esse registro não deve ser informado para o Módulo Apuração Mensal do ISSQN referente às competências 01/2008 (Janeiro de 2008), 02/2008 (Fevereiro de 2008),
03/2008 (Março de 2008) e 04/2008 (Abril de 2008). Obrigatoriamente e só a partir da competência 05/2008 (Maio de 2008), com entrega em 20 de Junho de 2008,
esse registro deve compor o arquivo do Modulo Apuração Mensal do ISSQN da DES-IF.

REGISTRO 0200 - Tabela de tarifas de serviços da instituição

Tabela de tarifas de produtos e serviços da Instituição com suas vinculações aos respectivos Subtítulos de lançamento contábil. Para cada tarifa devem ser
informados tantos registros 0200 quantos forem os subtítulos contábeis que recebem lançamentos referentes a essa tarifa. Todas as tarifas constantes da tabela de
tarifas da instituição, independentemente de serem ou não cobradas ou de serem ou não prestados no município, devem constar em pelo menos um registro 0200.

Registro obrigatório apenas às Instituições que têm o dever de possuir tabela de tarifas conforme disciplina do BACEN.

REGISTRO 0300 - Tabela de identificação de serviços de remuneração variável

Tabela na qual são identificados os subtítulos onde são escrituradas as receitas dos serviços constantes na Tabela de Serviços de Remuneração Variável prestados
pela instituição potencial ou efetivamente, ainda que não sejam prestados no município de Belo Horizonte.

REGISTRO 0400 - Identificação da dependência

É o conjunto de informações que identifica a estrutura da Instituição, suas dependências, o detalhamento dos dados cadastrais e tipo da declaração. Deve ser
informado um registro 0400 para cada dependência da Instituição no município de Belo Horizonte, independentemente da sua classificação, relação de dependência,
modelo adotado de contabilização de suas receitas e quaisquer outros entendimentos.

REGISTRO 0410 - Balancete analítico mensal

Balancetes analíticos mensais das Contas de resultado por CNPJ de cada dependência da Instituição localizada no município que compõem a contabilidade oficial
levada a registro nas juntas comerciais.

Os balancetes de cada CNPJ devem integrar os registros das operações das unidades a eles vinculadas.

Todas as contas de resultado devedoras com movimentação no período devem constar no balancete.

REGISTROS 0420 - Demonstrativo de rateio de resultados internos

Demonstra os valores por natureza de receita lançados de forma consolidada no Título “Rateio de Resultados Internos” ou nos relatórios gerenciais de rateio.

Obrigatório para todas as dependências cujo Título “Rateio de Resultados Internos” possui lançamento em seus balancetes.

O somatório por competência de Receita Rateada deve ser igual ao valor lançado no Registro de Balancete analítico mensal para o Título “Rateio de Resultados
Internos” correspondente ao COSIF.

Leiaute dos registros

Legenda

Título Nome Descrição

Nº Número Indica o número do campo.

Campo Campo Indica o mnemônico do campo.

Descrição Descrição Indica a descrição da informação requerida
no campo respectivo.

Oc Ocorrência Número de vezes que a informação pode ser
apresentada.

Obr Obrigatório Obrigatoriedade de preenchimento.

Tipo Tipo N – Numérico

C – Caracteres

Campos cujo padrão é “AnoMes” (aaaamm),
excluindo-se quaisquer caracteres de
separação (tais como “.”, “/“, “-”);

Devem ser informados conforme o padrão
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Devem ser informados conforme o padrão
“Ano” (aaaa);

D – Data equivale a numérico de 8
caracteres, padrão “AnoMesDia”, formato
aaaammdd, excluindo-se quaisquer
caracteres de separação (tais como “.”, “/“, “-”
etc.) e preenchido com zeros à esquerda

Tam Tamanho Quantidade máxima de caracteres ou
precisão numérica, dependendo do tipo de
informação.

16,2 = 14 inteiros e 2 decimais - Formato:
99999999999999,99. Utilizar “,” (vírgula)
como separador de casa decimal e “-“ (traço)
para identificar valor negativo. Não utilizar
separadores de milhar ou quaisquer outros
caracteres

IMPORTANTE : Para cálculo do imposto, o
resultado da operação deve ter somente dois
dígitos decimais SEM uso de
arredondamento , ou seja, os dígitos
restantes devem ser desprezados .

Não é necessário completar com espaços
ou zeros os valores dos campos para
completar o tamanho definido para o
campo

Registro 0000:

É o registro de abertura do arquivo digital e portanto deve ser obrigatoriamente o primeiro registro do arquivo.

Observações:

- Registro obrigatório

- Nível hierárquico – 0

- Ocorrência: um (por arquivo)

- Conjunto de campos único por linha no arquivo: não há

Nº Campo Descrição Oc Obr Tipo Tam

1 Num_Linha Número seqüencial que
identifica a linha do
arquivo.

1-1 S N 6

2 Reg Texto fixo contendo
‘0000’

1-1 S C 4

3 CNPJ Identificação da
Instituição composta
dos 8 primeiros
algarismos do CNPJ

1-1 S C 8

4 Nome Razão Social da
Instituição

1-1 S C 100

5 Tipo_Inti Identifica o tipo de
Instituição a qual se
refere esta declaração,
conforme Tabela de
Títulos fornecida junto
com o Aplicativo.

1-1 S C 1

6 Cod_Munc Código do município
onde será entregue a
declaração (Tabela de
Municípios do IBGE,
fornecida junto com o
aplicativo )

1-1 S N 6

7 Ano_Mes_Inic_Cmpe Ano e mês de início
competência da
declaração. Formato:
aaaamm

1-1 S C 6
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aaaamm

8 Ano_Mes_Fim_Cmpe Ano e mês de fim da
competência da
declaração. Formato:
aaaamm

Para esse módulo esse
campo deve ser igual
ao valor informado no
campo 7
(Ano_Mes_Inic_Cmpe)

1-1 S C 6

9 Modu_Decl Para esse Módulo o
valor desse campo
será sempre 2 .

2 – Apuração Mensal
do ISSQN

1-1 S N 1

10 Tipo_Decl Identificação do tipo da
declaração

1 – Normal

2 – Retificadora

1-1 S N 1

11 Prtc_Decl_Ante Protocolo da
declaração a ser
retificada ou
complementada

0-1 N C 30

12 Tipo_Cnso Indica o tipo da
consolidação para fins
de apuração do
imposto mensal a
recolher

1 – Instituição e
alíquota

3 – Dependência e
alíquota

0-1 N N 1

13 CNPJ_Resp_Rclh Os 6 últimos
algarismos, inclusive
dígito verificador, do
CNPJ da Dependência
onde serão
centralizados os
recolhimentos do
ISSQN da instituição.
Só deve ser informado
se o tipo de
consolidação escolhido
(campo 12 desse
registro) for igual a 1.
Sem máscara de
formatação.

0-1 N C 6

Nº Campo Descrição Oc Obr Tipo Tam

Registro 0100:

Contém a declaração do Plano Geral de Contas Comentado – PGCC, adotado internamente pela instituição, no nível mais analítico. Todos os Grupos devem ser
informados e todos os Subgrupos, desdobramentos do Subgrupo, Títulos, Subtítulos e demais desdobramentos do Grupo de Contas de Resultado Credoras previstos
no Plano Geral de uso interno da instituição ainda que não tenham sido movimentados no período.

Observações:

- Registro obrigatório

- Nível hierárquico – 1

- Ocorrência: vários (por arquivo)

- Conjunto de campos único por linha no arquivo: Conta
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- Conjunto de campos único por linha no arquivo: Conta

Nº Campo Descrição Oc Obr Tipo Tam

1 Num_Linha Número seqüencial que
identifica a linha do
arquivo.

1-1 S N 6

2 Reg Texto fixo contendo
‘0100’

1-1 S C 4

3 Conta Código do Grupo,
Subgrupo,
desdobramento do
Subgrupo, Título e
Subtítulo de acordo com
o Plano de Contas –
PGCC interno.

1-1 S C 30

4 Nome Nome do Grupo,
Subgrupo,
desdobramento do
Subgrupo, Título e
Subtítulo de acordo com
o PGCC interno

1-1 S C 100

5 Desc_Conta Descrição detalhada que
permita identificar a
natureza das operações
nela contabilizadas.
Obrigatório somente para
Subtítulos mais analíticos
(que recebem os
lançamentos contábeis)

0-1 N C 600

6 Conta_Supe Código da Conta
hierárquica e
imediatamente superior.
Não preencher se, e
somente se, Grupo inicial
(topo).

0-1 N C 30

7 Conta_COSIF Código do Subtítulo mais
analítico do COSIF
relacionado a esta Conta
do PGC interno.

1-1 S C 20

8 Cod_Trib_DESIF Código de tributação
DES-IF correspondente e
especificado na Tabela
de Códigos de Tributação
DES-IF fornecida com o
Aplicativo.

0-1 N C 20

Registro 0200:

Contém a declaração de todas as tarifas constantes da Tabela de Tarifas da instituição com a indicação dos subtítulos contábeis onde são creditadas as respectivas
receitas. Deve existir pelo menos um registro 0200 para cada tarifa independentemente de sua cobrança pela instituição. No caso das receitas provenientes de uma
tarifa serem contabilizadas em mais de um Subtítulo contábil, deve ser informado um registro 0200 para cada Subtítulo sendo que o campo 4 (Desc_Tari) só deve ser
preenchido apenas para a primeira ocorrência do registro 0200 para a tarifa.

Observações:

- Módulo da declaração: Demonstrativo Contábil

- Registro não obrigatório

- Nível hierárquico – 1

- Ocorrência: vários (por arquivo)

Conjunto de campos único por linha no arquivo:

- Idto_Tari
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- Idto_Tari

- Sub_Titu

Nº Campo Descrição Oc Obr Tipo Tam

1 Num_Linha Número seqüencial que
identifica a linha do
arquivo.

1-1 S N 6

2 Reg Texto fixo contendo ‘0200’ 1-1 S C 4

3 Idto_Tari Código de identificação da
tarifa, atribuído pela
instituição.

1-1 S C 20

4 Desc_Tari Descrição da tarifa. Deve
ser informado apenas na
primeira ocorrência por
tarifa.

1-1 N C 100

5 Sub_Titu Código do Subtítulo, de
acordo com o PGCC
interno, no qual a receita
da tarifa é escriturada.

1-1 S C 30

Registro 0300:

Nesse registro são informados todos os serviços prestados pela instituição incluindo os que não são prestados no município de Belo Horizonte, com a devida
indicação dos Subtítulos onde são contabilizadas as receitas provenientes da prestação. Esses serviços estão tabelas na Tabela de Serviços de Remuneração
Variável fornecida junto com o Aplicativo. No caso das receitas referentes a um mesmo Serviço serem contabilizadas em mais de um Subtítulo contábil, deve ser
informado um registro 0300 para cada Subtítulo sendo que o campo 4 (Desc_Compl_Serv_Remn_Varl) só deve ser preenchido apenas para a primeira ocorrência do
registro 0300 para a tarifa.

Observações:

- Registro não obrigatório

- Nível hierárquico – 1

- Ocorrência: vários (por arquivo)

Conjunto de campos único por linha no arquivo:

- Idto_Serv_Remn_Varl

- Sub_Titu

Nº Campo Descrição Oc Obr Tipo Tam

1 Num_Linha Número
seqüencial que
identifica a linha
do arquivo.

1-1 S N 6

2 Reg Texto fixo
contendo ‘0300’

1-1 S C 4

3 Idto_Serv_Remn_Varl Código de
identificação do
serviço de
remuneração
variável.

1-1 S N 5

4 Desc_Compl_Serv_Remn_Varl Descrição
complementar
do serviço de
remuneração
variável. Deve
ser informado
apenas na
primeira
ocorrência por
tarifa.

0-1 N C 255

5 Sub_Titu Código do
subtítulo

1-1 S C 30
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subtítulo
analítico, de
acordo com o
PGCC interno,
no qual o
serviço é
escriturado.

Nº Campo Descrição Oc Obr Tipo Tam

Registro 0400:

Contém a identificação das dependências. Deve ser informado um registro para cada dependência da instituição no município de Belo Horizonte, com ou sem
inscrição municipal, com ou sem contabilidade própria. Para efeitos de informação nesse arquivo digital, entende-se por dependência toda unidade com inscrição no
cadastro municipal, toda unidade identificada no Banco Central e ainda toda unidade que embora não possua inscrição municipal tem os seus registros contábeis
demonstrados em balancetes próprios.

Observações:

- Nível hierárquico – 1

- Ocorrência: vários (por arquivo)

- Conjunto de campos único por linha no arquivo: Cod_Depe

Nº Campo Descrição Oc Obr Tipo Tam

1 Num_Linha Número seqüencial
que identifica a linha
do arquivo.

1-1 S N 6

2 Reg Texto fixo contendo
‘0400’

1-1 S C 4

3 Cod_Depe Inscrição Municipal da
Dependência. Caso
não possua Inscrição
Municipal, deve ser
utilizado o código
interno de
identificação da
dependência, sendo
único por
dependência, para
todas as declarações
dentro do exercício de
apuração de resultado

1-1 S C 15

4 Indr_Insc_Munl Indica se Inscrição
Municipal foi
informada no campo
Cod_Depe

1 – Inscrição
Municipal

2 – Código interno da
Instituição

1-1 S N 1

5 CNPJ_Proprio Identificação da
dependência
composta dos 6
últimos algarismos do
CNPJ da
dependência, inclusive
com dígito verificador
e sem máscara de
formatação. Quando a
dependência não
possuir CNPJ próprio,
esse campo não deve
ser informado.

0-1 N C 6

6 Tipo_Depe Identificação do tipo
de dependência da
Instituição, conforme
Tabela de Tipos de
Dependência
fornecida junto com o
Aplicativo.

1-1 S N 2
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7 Endr_Depe Endereço (logradouro,
número,
complemento, bairro).

0-1 N C 100

8 CNPJ_Unif Identificação da
dependência
composta dos 6
últimos algarismos do
CNPJ da dependência
responsável junto ao
BACEN, inclusive com
dígito verificador e
sem máscara de
formatação.
Informação
obrigatória.

1-1 S C 6

9 Cod_Munc Código do município
onde está
estabelecida a
dependência
unificadora (Tabela de
Municípios do IBGE),
se exterior colocar
999999

1-1 S N 6

10 Ctbl_Propria Identifica se
declarante possui
contabilidade própria

1 – Sim

2 – Não

1-1 S C 1

11 Dat_Inic_Para Data de início da
paralisação
comunicada ao
BACEN. Formato:
aaaammdd

0-1 N D

12 Dat_Fim_Para Data de fim da
paralisação
comunicada ao
BACEN. Formato:
aaaammdd

0-1 N D

Nº Campo Descrição Oc Obr Tipo Tam

Registro 0410:

Nesse registro são declarados os balancetes mensais que integram a contabilidade oficial da instituição levada a registro nas juntas comerciais.,somente o Grupo de
Contas de Resultado Credoras. Deve informado por CNPJ no município sempre que suas atividades não estiverem paralisadas de acordo com as normas do Banco
Central do Brasil.

Observações:

- Registro não obrigatório

- Nível hierárquico – 2

- Ocorrência: vários (por arquivo)

Conjunto de campos único por linha no arquivo:

- Cod_Depe

- Ano_Mes_Cmpe

- Conta

Nº Campo Descrição Oc Obr Tipo Tam

1 Num_Linha Número seqüencial
que identifica a linha
do arquivo.

1-1 S N 6

2 Reg Texto fixo contendo
‘0410’

1-1 S C 4
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‘0410’

3 Cod_Depe Inscrição Municipal da
Dependência. Caso
não exista Inscrição
Municipal, deve ser
utilizado o código
interno de
identificação da
dependência, sendo
único por
dependência, para
todas as declarações
dentro do exercício de
apuração de
resultado. Informar o
mesmo código usado
para identificar essa
dependência no
Registro 0400.

1-1 S C 15

4 Ano_Mes_Cmpe Mês e ano de
competência do
balancete. Formato:
aaaamm

1-1 S C 6

5 Conta Código do Grupo ou
Subgrupo ou
desdobramento do
Subgrupo ou Título ou
Subtítulo de acordo
com o PGC.

1-1 S C 30

6 Sald_Inic Valor do saldo inicial
da Conta no mês em
R$

1-1 S N 16,2

7 Valr_Debt Valor total de
lançamentos a débito
no mês em R$, em
valor absoluto sem
sinal

1-1 S N 16,2

8 Valr_Cred Valor total de
lançamentos a crédito
no mês em R$, em
valor absoluto sem
sinal.

1-1 S N 16,2

9 Sald_Final Valor do saldo final da
Conta no mês em R$

1-1 S N 16,2

Nº Campo Descrição Oc Obr Tipo Tam

Registro 0420:

Nesse registro devem ser informados todos os lançamentos de origem, a débito e a crédito, contabilizados de forma consolidada no Título Rateio de Resultados
Internos, identificando a natureza das receitas creditadas ou debitadas nesse Título. Esses registros são obrigatórios sempre que existirem movimentação no Título
Rateio de Resultados Internos.

Observações:

- Registro não obrigatório

- Nível hierárquico – 2

- Ocorrência: vários (por arquivo)

- Conjunto de campos único por linha no arquivo: não há

Nº Campo Descrição Oc Obr Tipo Tam
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Nº Campo Descrição Oc Obr Tipo Tam

1 Num_Linha Número seqüencial
que identifica a linha
do arquivo.

1-1 S N 6

2 Reg Texto fixo contendo
‘0420’

1-1 S C 4

3 Cod_Depe Inscrição Municipal da
Dependência. Caso
não exista Inscrição
Municipal, deve ser
utilizado o código
interno de
identificação da
dependência, sendo
único por
dependência, para
todas as declarações
dentro do exercício de
apuração de
resultado. Informar o
mesmo código usado
para identificar essa
dependência no
Registro 0400.

1-1 S C 15

4 Ano_Mes_Cmpe Ano e mês de
competência do
balancete. Formato:
aaaamm

1-1 S C 6

5 Desc_Rate Descrição detalhada
da receita rateada

1-1 S C 255

6 Valr_Rate Valor da receita
rateada.

1-1 S N 16,2

7 Tipo_Prda Tipo da partida:

1 – Crédito

2 – Débito

1-1 S N 1

8 Cod_Evto Código do evento
conforme Tabela de
Eventos Contábeis
fornecida junto com o
Aplicativo

1-1 S N 3

Nº Campo Descrição Oc Obr Tipo Tam

ANEXO IV

PORTARIA SMF 014 DE 2008

MÓDULO DEMONSTRATIVO DAS PARTIDAS DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

Nesse módulo são declarados os demonstrativos das partidas dos lançamentos contábeis em sua forma mais primitiva, isto é individual por operação / evento. Serão
entregues ao fisco conforme solicitação e devem estar disponíveis para entrega a partir do dia 20 do mês de Julho do ano seguinte ao ano de competência dos dados
declarados.

Arquivo único, conforme estrutura especificada no Anexo I, com apenas um tipo de registro, a saber:

REGISTRO 1000:

Nesse registro são declaradas as partidas dos lançamentos contábeis com informações extraídas das Fichas dos Lançamentos individuais por operação. A Instituição
Financeira deve entregar ao Fisco Municipal sempre que solicitado, conforme os seguintes critérios:

- Para um período

- Apenas para um conjunto de Sub-contas

- Com todos os lançamentos

- Somente com os lançamentos a crédito

- Somente com os lançamentos a débito.
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- Somente com os lançamentos a débito.

Para um mesmo lançamento, a soma das partidas a débito deve ser igual à soma das partidas a crédito.

Os lançamentos deverão ser entregues ao município cujo Município Contábil e/ou Município Vinculado for igual ao município para o qual se dirige a DES-IF e que
pelo menos uma partida seja em Subtítulo de resultado credor.

Sempre que solicitado, deverão ser entregues os lançamentos cujo Município Contábil e/ou Município Vinculado for Belo Horizonte e que pelo menos uma partida seja
em Subtítulo de resultado credor.

Leiaute do registro

Legenda

Título Nome Descrição

Nº Número Indica o número do campo.

Campo Campo Indica o mnemônico do campo.

Descrição Descrição Indica a descrição da informação requerida
no campo respectivo.

Oc Ocorrência Número de vezes que a informação pode
ser apresentada.

Obr Obrigatório Obrigatoriedade de preenchimento.

Tipo Tipo N – Numérico

C – Caracteres

Campos cujo padrão é “AnoMes” (aaaamm),
excluindo-se quaisquer caracteres de
separação (tais como “.”, “/“, “-”);

Devem ser informados conforme o padrão
“Ano” (aaaa);

D – Data equivale a numérico de 8
caracteres, padrão “AnoMesDia”, formato
aaaammdd, excluindo-se quaisquer
caracteres de separação (tais como “.”, “/“,
“-” etc.) e preenchido com zeros à esquerda

Tam Tamanho Quantidade máxima de caracteres ou
precisão numérica, dependendo do tipo de
informação.

16,2 = 14 inteiros e 2 decimais - Formato:
99999999999999,99. Utilizar “,” (vírgula)
como separador de casa decimal e “-“
(traço) para identificar valor negativo. Não
utilizar separadores de milhar ou quaisquer
outros caracteres

IMPORTANTE : Para cálculo do imposto, o
resultado da operação deve ter somente
dois dígitos decimais SEM uso de
arredondamento , ou seja, os dígitos
restantes devem ser desprezados .

Não é necessário completar com
espaços ou zeros os valores dos campos
para completar o tamanho definido para
o campo.

Registro 1000 :

Deve existir tantos registros 1000 por lançamento quantas forem os Subtítulos debitados e creditados, com a identificação do evento a que se refere cada partida do
lançamento e dos municípios envolvidos na operação,

Observações:

- Registro obrigatório

- Nível hierárquico – 0

- Ocorrência: vários (por arquivo)

Conjunto de campos único por linha no arquivo: não há

Nº Campo Descrição Oc Obr Tipo Tam
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1 Num_Linha Número seqüencial que
identifica a linha do
arquivo.

1-1 S N 6

2 Reg Texto fixo contendo
‘1000’

1-1 S C 4

3 CNPJ_Ctbl Identificação da
dependência composta
dos 14 algarismos do
CNPJ da dependência
onde foi contabilizada a
partida do lançamento,
inclusive dígito
verificador e sem
máscara de formatação.

1-1 S C 14

4 Cod_Munc_Ctbl Código do município
onde está situada a
CNPJ_Ctbl (Tabela de
Municípios do IBGE), se
exterior colocar 999999

1-1 S N 6

5 Idto_Lanc Número de identificação
do lançamento, único por
lançamento.

1-1 S C 50

6 Dat_Lanc Data do lançamento.
Formato: aaaammdd

1-1 S D

7 Valr_Prda_Lanc Valor da partida do
lançamento

1-1 S N 16,2

8 Sub_Titu Código do Subtítulo de
acordo com o PGCC
interno. Sem uso de
máscara de edição.

1-1 S C 30

9 Tipo_Prda Tipo da partida:

1 – Crédito

2 – Débito

1-1 S N 1

10 Cod_Evto Código do evento da
partida conforme Tabela
de Eventos Contábeis
em Contas de resultado

0-1 N N 3

11 Munc_Vinc Código do município
onde está situada a
dependência na qual o
cliente possui vínculo
como correntista da
instituição. Caso o cliente
não seja correntista da
Instituição, informar a
identificação da
dependência onde foi
adquirida / contratada /
iniciada a operação /
transação / aquisição que
deu origem ao
lançamento contábil,
(Tabela de Municípios do

1-1 S N 6

Nº Campo Descrição Oc Obr Tipo Tam
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(Tabela de Municípios do
IBGE), se exterior
colocar 999999

12 Hist_Prda Descrição detalhada da
operação que deu origem
à partida do lançamento
contábil

1-1 S C 255

Nº Campo Descrição Oc Obr Tipo Tam
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JUNTA DE JULGAMENTO FISCAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

INTIMAÇÃO

A Junta de Julgamento Fiscal intima as Gerências abaixo identificadas para, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da presente intimação, apresentar, se
quiserem, a manifestação prevista no art. 40 do Regulamento das Juntas de Primeira e Segunda Instâncias Administrativas, baixado pelo Decreto 4.726/84, com
redação dada pelo Decreto 10.189/2000, referente aos seguintes processos:

1) Gerência de Tributos Mobiliários:

a) Processos com Recurso Voluntário.

Processo n.º: 01.005448.08.30

Requerente: Instituto Libertas de Educação e Cultura Ltda

Assunto: Pedido de cancelamento de AITI

Resolução: 606/08

Processo n.º: 01.038086.08.37

Requerente: Agropecuária São Sebastião do Peri-Peri Ltda

Assunto: Pedido de cancelamento de AITI

Resolução: 613/08

Processo n.º: 01.039908.08.70

Requerente: M & M Cartuchos Suprimentos Ltda

Assunto: Pedido de cancelamento de AITI

Resolução: 591/08

Processo n.º: 01.054469.06.45

Requerente: Liga Sistemas de Informática Ltda

Assunto: Pedido de revisão de lançamento de ISSQN

Resolução: 616/08

Processo n.º: 01.081119.04.44 e anexo 01.084675.01.01

Requerente: Gati – Grupo Associado de Terapia Intensiva S/C Ltda

Assunto: Pedido de revisão de lançamento de ISSQN

Resolução:618/08

Processo n.º: 01.093700.07.33

Requerente: Orgbristol Organizações Bristol Ltda

Assunto: Pedido de cancelamento de AITI

Resolução: 619/08

b) Processo com Recurso Ex-offício e Voluntário em razão de decisão parcialmente contrária à Fazenda Pública.

Processo n.º: 01.162481.05.30

Requerente: BMF Business Marketing & Franchising S/C Ltda

Assunto: Pedido revisão de lançamento de ISSQN

Resolução: 631/08

2) Gerência de Tributos Imobiliários:
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Processo com Recurso Voluntário.

Processo n.º: 11.001825.07.62

Requerente: Margarete Maria Garcia Lima Chagas

Assunto: Pedido revisão de lançamento de IPTU

Resolução: 635/08

Os autos dos processos acima encontram-se na Secretaria da Junta de Julgamento Fiscal de Primeira Instância, à disposição das Gerências mencionadas.

Alexis Ribeiro de Souza

Presidente

José Rogério dos Santos Mello

Secretário-Geral
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REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2008/005

SUBSTITUIÇÃO DE MARCA

A Gerência de Registro de Preços da SMAGEA, representada neste ato pelo seu gerente, no uso de suas atribuições legais, conforme documentos
constantes nos autos, torna público o DEFERIMENTO do pedido de substituição de marca para o produto discriminado abaixo, tendo como detentor do registro de
preço a empresa Colin Comércio e Representações Ltda., após análise realizada pela SMSA, como se segue:

Processo Administrativo: 04.000105-08-50

Objeto: Itens de higiene e limpeza e de uso comum.

LOTE 6

- Item 2 - Álcool etílico hidratado, em gel, 65° INPM, frasco com 500 gramas.

Detentor: Colin Comércio e Representações Ltda.

Código do SICAM: 34910

Unidade: Frasco

Alterando a Marca de: Minalcool para ECOFLAME.

Quaisquer outros esclarecimentos podem ser obtidos nas dependências da GERGP da SMAGEA situada na Rua Espírito Santo, 605, 15º andar, Centro ou
pelo telefone (31) 3277-9862.

Rodrigo Fortes de Magalhães Drummond

Gerente de Registro de Preços
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DESPACHO DO SECRETÁRIO

RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo n.º 01.180666.08.60

Em conformidade com o artigo 26 da Lei n.º 8.666/93, com o Decreto Municipal n.º 10.710/01, em face da necessidade da Secretaria Municipal de
Planejamento, Orçamento e Informação, do reconhecimento de fls. 08 e consubstanciado no parecer de fls. 18, RATIFICO a situação de inexigibilidade de licitação,
com fundamento no inciso I, do artigo 25, da Lei n.º 8.666/93, para a contratação da empresa IOB Informações Objetivas Publicações Jurídicas Ltda., inscrita no
CNPJ sob o n.º 43.217.850/0001-59, para assinatura anual do Boletim Juris Sintese IOB.

Belo Horizonte, 29 de dezembro de 2008

Adalberto João Patrocino

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa
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ABERTURA DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA TÉCNICA E PREÇO Nº 001/08

Processo n°. 01.188241.08.44

Objeto: Contratação de empresa ou consórcio para fornecimento do sistema SISPGM e de serviços que objetivam informatizar a administração dos fluxos de trabalho
e do fluxo interno de documentos da Procuradoria Geral do Município de Belo Horizonte.

O Município de Belo Horizonte, através da Comissão Especial de Licitação instituída pela Portaria SMAGEA 02/08, convida as empresas interessadas, a
participarem deste certame para atender ao PNAFM - Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros. As datas de entrega
dos envelopes e abertura são:

Entrega de envelopes documentação/técnica e comercial até o dia 10/03/09 até as 11:00 horas;

Abertura do envelope de documentação: dia 10/03/09, às 14:30 horas.

A entrega dos envelopes deverá ocorrer à Rua Espírito Santo nº 605, 15º andar, Centro – BH/MG, CEP: 30.160.919 junto a Comissão de Licitação.

A abertura dos envelopes de documentação ocorrerá no horário suprafixado, no mesmo endereço, porém no 17º andar.

Cópia do Edital ficará à disposição dos interessados no mesmo endereço acima, em dias úteis, no horário de 9:00 às 17:00 horas a partir de 05/01/09,
mediante recolhimento da importância de R$ 100,00 (cem reais) ou pelo site www.pbh.gov.br através do link licitações – editais PNAFM, gratuitamente. Informações
poderão ser obtidas pelo telefone(31)3277-9999.

Emerson Duarte Menezes

Comissão Especial de Licitação

Adalberto João Patrocino

Secretário Municipal Adjunto de Gestão Administrativa
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ABERTURA DE LICITAÇÃO PBH/SMAGEA

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 003/2008

INTERESSADO: UEM - UNIDADE DE EXECUÇÃO MUNICIPAL - PNAFM

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 003/2008 - TIPO TÉCNICA E PREÇO

Processo nº 04.001433.08-64

O Município de Belo Horizonte/Minas Gerais/Brasil, através da Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Administrativa, de acordo com a legislação vigente,
torna público, para conhecimento dos interessados, que sejam nacionais dos países membros do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, que fará realizar
no dia 05 de março de 2009 às 14:30 horas a CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL destinada à aquisição de pacote software, contemplando análise de
requisitos de software, customização, parametrização e uma solução de Workflow (ou BPMS_ Business Process Management System), para Solução Integrada de
Gestão de Processos da Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana da Prefeitura de Belo Horizonte- SIGEP, com o objetivo de informatizar a gestão dos
fluxos de trabalho interno, a ser utilizado no Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros - PNAFM, conforme
especificado no Edital e seus anexos e mediante condições estabelecidas nos Procedimentos para Licitações do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID e
complementarmente na Lei Federal nº8.666/93 e suas alterações, além da legislação municipal.

Os recursos para execução do objeto do presente Aviso serão provenientes do contrato de Subempréstimo, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte e a Caixa Econômica Federal - CAIXA, no âmbito dos projetos vinculados ao PNAFM, financiado pelo Contrato de Empréstimo N.º 1194/OC-BR, celebrado
entre a União e o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, e da contrapartida financeira correspondente ao Município.

Os envelopes deverão ser entregues até o dia 05 de março de 2009 até às 11:00 horas no endereço: Rua Espírito Santo nº 605 - 15º andar - sala 1506 -
Centro - Belo Horizonte – Minas Gerais - Brasil, junto à Comissão Especial de Licitações.

Cópia do Edital ficará à disposição dos interessados no mesmo endereço acima, em dias úteis, no horário de 9:00 às 17:00 horas a partir de 16/01/2009,
mediante recolhimento da importância de R$ 13,00 (treze reais) ou pelo site www.pbh.gov.br, através do link licitações – editais PNAFM, gratuitamente. Informações
poderão ser obtidas pelo telefone(55-31)3277-9999.

Emerson Duarte Menezes

Comissão Especial de Licitação

Adalberto João Patrocino

Secretário Municipal Adjunto de Gestão Administrativa

Esta é uma reprodução digitalizada do conteúdo presente no DOM nº 3250, de 31/12/2008.
https://dom-web.pbh.gov.br



Quarta-feira, 31 de Dezembro de 2008 Ano XXVI - Edição N.: 3250

Poder Executivo

Secretaria Municipal de Finanças - Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Administrativa

ATA DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO DE PROPOSTAS

CONVITE 005/2008

PROCESSO n°. 01.170357.08.09

OBJETO: Contratação de empresa especializada para ministrar treinamento em Gerenciamento de Projetos – Módulo Gerenciamento de Escopo em Projetos, Módulo
Gerenciamento de Riscos em Projetos e Módulo Gerenciamento de Escritório de Projetos, com fornecimento de material didático e infra-estrutura para a realização
do mesmo, nos termos do edital e anexos.

Aos vinte e três dias do mês de dezembro de 2008, às 9:00 horas, reuniu-se a Comissão de Licitação para constar em ata o resultado de julgamento dos
documentos de habilitação e propostas comerciais das licitantes deste certame meio). Com base nas exigências fixadas no item 6 do edital foram inabilitadas as
licitantes: BIZMART TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA por não atender ao exigido no subitem 6.1.1. “a” (linha de serviço não compatível) que associado ao
subitem 6.2.1 (Atestados) não comprovou estar apto para atender ao objeto da licitação; DP&M – TECNOLOGIA GERENCIAL EM DESENVOLVIMENTO DE
PRODUTOS E MERCADOS LTDA que em atendimento ao subitem 6.1.2 do edital, por estar INATIVO, no SUCAF, apresentou a documentação exigida porém, com o
documento de Regularidade Fiscal da Fazenda Federal com validade vencida; SALLETO ENGENHARIA DE SERVIÇOS por não atender ao subitem 6.1.2 do edital,
não apresentando dos documentos de “Certidão Negativa de Falência e Concordata” e “ Regularidade com a fazenda Estadual”; PENTAGRAMA CONSULTORIA E
SISTEMAS LTDA por ter apresentado apenas o protocolo do pedido do Registro no SUCAF, sem ter comprovado entretanto, sua regularidade na forma dos subitens
6.1.1 ou do 6.1.2; IETEC – INSTITUTO DE EDUCAÇÃO TÉCNOLÓGICA, por não atender na íntegra o subitem 6.1.2 do edital, apresentando o documento “Certidão
Negativa de Falência e Concordata”, com validade vencida.

Foram habilitadas as licitantes: PD CASE INFORMÁTICA LTDA. e CONDUTA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA por apresentarem a documentação em
consonância com as exigências editalícias.

Pelo critério de menor preço estabelecido no item 8 do instrumento convocatório foi julgada vencedora a licitante PD CASE INFORMÁTICA LTDA com o valor
global para o objeto da licitação de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Esta Comissão de Licitação encerrou os trabalhos às 11:00 horas do dia vinte e três de dezembro de 2008.

Emerson Duarte Menezes

Comissão Especial de Licitação
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REGISTRO CADASTRAL – SUCAF

DEFERIDOS: ADAPT COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.-ME, CNPJ: 00.315.260/0001-56; CAMINHO COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA., CNPJ:
09.343.359/0001-41; CEDIVE-CENTRO DE DIAGNÓSTICOS VENDA NOVA LTDA., CNPJ: 04.194.208/0001-40; EMCOP EQUIPAMENTOS LTDA.-ME, CNPJ:
07.448.436/0001-97; GESTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.-EPP, CNPJ: 07.600.038/0001-44; UNITED MEDICAL LTDA., CNPJ:
68.949.239/0001-46 e VIAÇÃO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA., CNPJ: 24.314.643/0001-78.

RENOVAÇÃO DO REGISTRO CADASTRAL – SUCAF

DEFERIDOS: AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÉUTICA LTDA., CNPJ: 04.301.884/0001-75; ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA KERIGMA, CNPJ:
03.076.797/0001-07; BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, CNPJ: 92.682.038/0001-00; COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA., CNPJ:
67.729.178/0001-49; COMERCIAL HAND LTDA., CNPJ: 39.274.360/0001-17; ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO-ECAD, CNPJ:
00.474.973/0013-04; FAXCOM COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA., CNPJ: 64.284.318/0001-24; KROZAI APRIMORAMENTO PROFISSIONAL LTDA., CNPJ:
08.579.783/0001-11; MOVIMENTO COMUNITÁRIO DA SEARA, CNPJ: 16.561.516/0001-45 e SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,
CNPJ: 06.019.570/0001-00.

ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL – SUCAF

CNPJ: 54.516.661/0027-32, de JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA., para JOHSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. e CNPJ: 03.108.004/0001-86, de LOOK SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA., para ALPHA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
LTDA.-EPP

Comissão Permanente de Cadastro de Fornecedores

Gerência de Controle de Suprimentos
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ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO 2008/0221

Processo n° 04-001965-08-83

Objeto: Aquisição de gás liqüefeito de petróleo a granel para os restaurantes populares atendendo demanda da Secretaria Municipal Adjunta de Abastecimento do
município de Belo Horizonte.

A Pregoeira Sandra Cristina Ferreira Gomes, no uso de suas atribuições legais, após encerramento da etapa de lances e análise da proposta apresentada,
julgou:

No LOTE 01 – GLP- Foram inabilitadas as empresas Oximil Oxigênio Minas Gerais Ltda., 1ª arrematante, pois após consulta realizada junto à Agência Nacional de
Petróleo foi constatado que o licitante não se enquadra na relação de distribuidores de GLP, apenas como revendedor, diante disso a empresa não atende ao exigido
nos subitens 7.2.1 e 7.2.2 do Edital , pois apenas os distribuidores estão autorizados ao fornecimento de gás a granel; e a empresa Liquigás Distribuidora S A, pois
não atendeu ao disposto no subitem 7.1.1 (b) deixando de comprovar a regularidade com INSS e sua proposta foi desclassificada, pois não atendeu ao disposto no
subitem 13.4.1 do Edital. Diante disso, e não restando mais nenhuma proposta para o lote, o mesmo foi declarado FRACASSADO.

Sandra Cristina Ferreira Gomes

Pregoeira

Maria Clara Fernandes

Gerente de Controle de Suprimentos

Adalberto João Patrocino

Secretário Municipal Adjunto de Gestão Administrativa

Esta é uma reprodução digitalizada do conteúdo presente no DOM nº 3250, de 31/12/2008.
https://dom-web.pbh.gov.br



Quarta-feira, 31 de Dezembro de 2008 Ano XXVI - Edição N.: 3250

Poder Executivo

Secretaria Municipal de Finanças - Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Administrativa

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO 2008/0215

PROCESSO nº.: 04-001939-08-73

Objeto: Aquisição de equipamentos de cozinha (eletrodomésticos e eletro industriais) para atender demanda da assessoria de cerimonial e mobilização do município
de Belo Horizonte.

A pregoeira e a respectiva equipe de apoio, designados pelo ato de nomeação, no uso de suas atribuições legais, decidiram:

Após a abertura das propostas eletrônicas:

LOTE 03 - FOGÃO A GÁS E FORNO A GÁS, conforme edital e anexo.

Desclassificar o licitante LEANDRO LUIZ LEAL SILVA por não atender ao disposto no subitem 10.7 do Edital - não informou a marca e o modelo dos equipamentos
ofertados.

Desclassificar o licitante PRESTOBAT LTDA por não atender ao disposto no subitem 10.7 do Edital - não informou a marca e o modelo dos equipamentos ofertados.

LOTE 04 - REFRIGERADOR INDUSTRIAL E CONGELADOR VERTICAL, conforme edital e anexo.

Desclassificar o licitante LEANDRO LUIZ LEAL SILVA por não atender ao disposto no subitem 10.7 do Edital - não informou a marca e o modelo dos equipamentos
ofertados.

Desclassificar o licitante PRESTOBAT LTDA por não atender ao disposto no subitem 10.7 do Edital - não informou a marca e o modelo dos equipamentos ofertados.

LOTE 05 - BALCÃO REFRIGERADO, conforme edital e anexo.

Desclassificar o licitante COCÇÃO EQUIPAMENTOS LTDA por não atender ao disposto no subitem 10.7 do Edital - não informou a marca do equipamento ofertado.

Desclassificar o licitante COZIX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA EPP por não atender ao disposto no subitem 10.7 do Edital - não informou a
marca e o modelo do equipamento ofertado.

Desclassificar o licitante LEANDRO LUIZ LEAL SILVA por não atender ao disposto no subitem 10.7 do Edital - não informou a marca e o modelo do equipamento
ofertado.

Desclassificar o licitante PRESTOBAT LTDA por não atender ao disposto no subitem 10.7 do Edital - não informou a marca e o modelo do equipamento ofertado.

LOTE 06 - MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS, conforme edital e anexo.

Desclassificar o licitante COZIX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA EPP por não atender ao disposto no subitem 10.7 do edital - não informou a
marca e o modelo do equipamento ofertado.

Após o encerramento da etapa de lances:

LOTE 01 - CORTADOR/FATIADOR PARA FRIOS E CILINDRO LAMINADOR DE MASSAS, conforme edital e anexo:

Desclassificar o licitante PEREIRA E CAPANEMA LTDA por ofertar para o item 01, objeto com características divergentes ao objeto licitado. Conforme edital:
potencia mínima do equipamento 1/3 CV e objeto ofertado, potencia de 1/4 HP. 1 CV ~ 735,499 Watts 1 HP ~ 745,699 Watts.

Desclassificar o licitante OUROMAQ DISTRIBUIDORA LTDA por ofertar, para o item 1, objeto divergente do objeto licitado - Objeto ofertado com lâmina em aço
temperado revestido com cromo duro.

Em 15/12/2008, o licitante SOLUÇÃO INOX COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA passou a arrematante do lote.

Averiguada a regularidade desta empresa, confirmada a habilitação da proponente e examinada pela pregoeira da disputa e a equipe de apoio a aceitabilidade da
proposta para o lote, quanto ao objeto bem como com os valores estimados para a contratação e os praticados no mercado, pelo critério do menor preço por lote,
declarar vencedora a empresa SOLUÇÃO INOX COMERCIO MANUTENÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, com o valor global ofertado de
R$ 3.184,00 (três mil, cento e oitenta e quatro reais). Conforme proposta escrita apresentada, o licitante reduziu R$ 21,19 (vinte e um reais e dezenove centavos) no
valor global ofertado, ficando, portanto, adjudicado o lote no valor global de R$ 3.162,81 (três mil, cento e sessenta e dois reais e oitenta e um centavos). Os valores
unitários ofertados são:

ITEM SICAM DESCRIÇÃO QUANT. UN
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

1 52227

Cortador/fatiador para frios, elétrico,
lâmina em aço inoxidável com
aproximadamente 30 cm de
diâmetro, estrutura em aço carbono,
motor com potência de no mínimo
1/3 cv, tensão 110/220 v.

01 Un 1.550,47 1.550,47

2 52231

Cilindro laminador de massas,
bandeja em aço inoxidável, rolos
reguláveis, com largura útil de no
mínimo 300 mm

01 Un 1.612,34 1.612,34

LOTE 02 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, EXTRATOR DE SUCO E BATEDEIRA INDUSTRIAL, conforme edital e anexo:
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LOTE 02 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, EXTRATOR DE SUCO E BATEDEIRA INDUSTRIAL, conforme edital e anexo:

Inabilitar e desclassificar o licitante L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS – ME por não atender ao disposto nos subitens 7 e 13 do edital - Não apresentação de
documentação e proposta, conforme condições e PRAZO editalícios, sendo o mesmo notificado sobre as penalidades previstas nas Leis 8.666/93 e 10.520/02.

Desclassificar o licitante PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO por não atender ao disposto no item 13 - Não enviou proposta para o lote arrematado, sendo o mesmo
notificado sobre as penalidades previstas nas Leis 8.666/93 e 10.520/02.

Em 09/12/2008, o licitante OUROMAQ DISTRIBUIDORA LTDA passou à arrematante do lote.

Averiguada a regularidade desta empresa, confirmada a habilitação da proponente e examinada pela pregoeira da disputa e a equipe de apoio a aceitabilidade da
proposta para o lote, quanto ao objeto bem como com os valores estimados para a contratação e os praticados no mercado, pelo critério do menor preço por lote,
declarar vencedora a empresa OUROMAQ DISTRIBUIDORA LTDA, com o valor global ofertado de R$ 2.150,00 (dois mil, cento e cinqüenta reais), ficando, portanto,
adjudicado o lote no referido valor global. Os valores unitários ofertados são:

ITEM SICAM DESCRIÇÃO QUANT. UN
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

1 52228

Liquidificador industrial, em aço
inoxidável, capacidade 06 litros,
potência de no mínimo 0,5 hp, copo
com 02 alças, tensão 110 /220 v.

01 un 527,00 527,00

2 52272

Extrator de suco de frutas cítricas,
industrial, cúpula em alumínio,
produção mínima de 50 litros/hora,
potência mínima de 1/4 hp, tensão
110/220 v.

01 un 229,00 229,00

3 52229

Batedeira industrial, planetária,
capacidade para 12 litros, tacho em
aço inoxidável , motor com potência
de no mínimo 1/4 cv, tensão 110/220
v.

01 un 1.394,00 1.394,00

LOTE 03 - FOGÃO A GÁS E FORNO A GÁS, conforme edital e anexo:

Averiguada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço para o lote, confirmada a habilitação da proponente e examinada pela pregoeira da disputa e a
equipe de apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço para o lote, quanto ao objeto bem como com os valores estimados para a contratação e os praticados no
mercado, pelo critério do menor preço por lote, declarar vencedora a empresa SOLUÇÃO INOX COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA, pelo valor global ofertado de R$ 3.083,97 (três mil, oitenta e três reais e noventa e sete centavos), ficando, portanto, adjudicado o lote no
referido valor global. Os valores unitários ofertados são:

ITEM SICAM DESCRIÇÃO QUANT. UN
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

1 52233

Fogão a gás, industrial, 6 bocas,
queimadores duplos, controle
individual das chamas, grelhas com
dimensões de 30 x 30 cm, grelha e
queimadores em ferro fundido,
desmontável, com chapa bifeira
(dimensões compatíveis para 02
grelhas), banho-maria em aço
inoxidável (dimensões compatíveis
para 02 grelhas), com paneleiro,
estrutura em aço carbono.

01 Un 1.471,63 1.471,63

2 31152

Forno a gás, em aço inoxidável, com
pés, 02 câmaras com pedra
refratária, portas frontais em vidro,
com abertura total, dimensões
aproximadas de cada câmara: altura
270 mm x largura 800 mm x
comprimento 600 mm.

01 Un 1.612,34 1.612,34

LOTE 04 - REFRIGERADOR INDUSTRIAL E CONGELADOR VERTICAL, conforme edital e anexo:

Inabilitar o licitante PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO por não atender ao subitem 7.1 do edital - cadastro na linha de material objeto deste certame.

Em 09/12/2008, o licitante GEMASO COMERCIAL LTDA ME passou à arrematante do lote.

Averiguada a regularidade desta empresa, confirmada a habilitação da proponente e examinada pela pregoeira da disputa e a equipe de apoio a aceitabilidade da
proposta para o lote, quanto ao objeto bem como com os valores estimados para a contratação e os praticados no mercado, pelo critério do menor preço por lote,
declarar vencedora a empresa GEMASO COMERCIAL LTDA ME, com o valor global ofertado de R$ 13.990,00 (treze mil, novecentos e noventa reais), ficando,
portanto, adjudicado o lote no referido valor global. Os valores unitários ofertados são:

ITEM SICAM DESCRIÇÃO QUANT. UN
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

1 52237

Refrigerador industrial, vertical,
capacidade mínima de 1.330 litros,
04 portas, refrigeração tipo "ar
forçado", gabinete em aço 01 Un 6.591,00 6.591,00
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1 52237 forçado", gabinete em aço
inoxidável, portas com dobradiças,
fechos de embutir e puxadores, 110
v.

01 Un 6.591,00 6.591,00

2 52241

Congelador vertical, tipo freezer,
industrial, acabamento externo e
interno em aço inoxidável, 04 portas,
capacidade mínima de 1.300 litros,
prateleiras internas em aço
inoxidável, vazadas, removíveis,
com espaçamento aproximado de
40cm entre uma e outra, controle
automático de temperatura no
mínimo na faixa de -18 a -23°c,
tensão 110 v.

01 Un 7.399,00 7.399,00

LOTE 05 - BALCÃO REFRIGERADO, conforme edital e anexo:

Inabilitar o licitante TWISTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA por não atender ao subitem 7.1.2 do edital - Não enviou a documentação necessária para a
sua devida habilitação, sendo o mesmo notificado sobre as penalidades previstas nas Leis 8.666/93 e 10.520/02.

Desclassificar o licitante L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS – ME por não atender ao disposto nos subitens 7 e 13 do edital - Não apresentou documentação e
proposta, conforme condições e PRAZO estabelecidos no edital, sendo o mesmo notificado sobre as penalidades previstas nas Leis 8.666/93 e 10.520/02.

Desclassificar o licitante INECOM EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES LTDA por não atender aos itens 7 e 13 do edital - Não apresentou documentação e proposta,
conforme condições e PRAZO estabelecidos no edital, sendo o mesmo notificado sobre as penalidades previstas nas Leis 8.666/93 e 10.520/02.

Desclassificar o licitante EMCOP EQUIPAMENTOS LTDA ME, por ofertar valor superior ao valor praticado no mercado.

Desclassificar o licitante SOLUÇÃO INOX COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA por ofertar valor superior ao
praticado no mercado.

Desclassificar o licitante COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA por ofertar valor maior que o praticado no mercado.

Desclassificar o licitante GEMASO COMERCIAL LTDA ME por ofertar valor superior ao praticado no mercado.

Não havendo mais propostas a serem classificadas, o lote 05 resultou FRACASSADO.

LOTE 06 - MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS, conforme edital e anexo:

Desclassificar o licitante EMCOP EQUIPAMENTOS LTDA ME por não atender ao disposto nos subitens 7 e 13 do edital - Não apresentação de documentação e
proposta, conforme condições e PRAZO editalícios, sendo o mesmo notificado sobre as penalidades previstas nas Leis 8.666/93 e 10.520/02.

Desclassificar o licitante COMERCIAL POLITAN LTDA – ME por não atender ao disposto nos subitens 7 e 13 do edital - Não apresentou documentação e proposta,
conforme condições e PRAZO estabelecidos no edital, sendo o mesmo notificado sobre as penalidades previstas nas Leis 8.666/93 e 10.520/02.

Desclassificar o licitante GEMASO COMERCIAL LTDA ME por ofertar objeto com características técnica divergentes das exigidas no edital - capacidade mínima para
lavagem de pratos, copos.

Em 12/12/2008 o licitante SOLUÇÃO INOX COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA passou à arrematante do lote.

Averiguada a regularidade desta empresa, confirmada a habilitação da proponente e examinada pela pregoeira da disputa e a equipe de apoio a aceitabilidade da
proposta para o lote, quanto ao objeto bem como com os valores estimados para a contratação e os praticados no mercado, pelo critério do menor preço por lote,
declarar vencedora a empresa SOLUÇÃO INOX COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA , com o valor global ofertado
de R$ 7.843,00 (sete mil, oitocentos e quarenta e três reais), ficando, portanto, adjudicado o lote no referido valor global. O valor unitário ofertado é:

ITEM SICAM DESCRIÇÃO QUANT. UN
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

1 52242

Máquina de lavar louças, em aço
inoxidável aisi 304, tanque de
lavagem com capacidade mínima
para 11 litros, capacidade para no
mínimo 18 pratos ou 25 copos ou 150
talheres, ciclo automático de lavagem
e enxágüe a quente, tensão 220 v.

01 Un 7.843,00 7.843,00

LOTE 07 - FRITADEIRA A GÁS, conforme edital e anexo:

Desclassificar o licitante OUROMAQ DISTRIBUIDORA LTDA por ofertar objeto divergente do objeto licitado. Conforme edital: fritadeira com 3 cestos, capacidade
mínima de 40 lt de óleo. Objeto ofertado, conforme especificação do fabricante: 1 cesto e capacidade de 35 a 38 lt de óleo.

Desclassificar o licitante INECOM EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES LTDA por não atender ao disposto nos subitens 7 e 13 do edital - Não apresentou
documentação e proposta, conforme condições e PRAZO estabelecidos no edital.

Em 09/12/2008 o licitante SOLUÇÃO INOX COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA passou à arrematante do lote.

Averiguada a regularidade desta empresa, confirmada a habilitação da proponente e examinada pela pregoeira da disputa e a equipe de apoio a aceitabilidade da
proposta de menor preço para o lote, quanto ao objeto bem como com os valores estimados para a contratação e os praticados no mercado, pelo critério do menor
preço por lote, declarar vencedora a empresa SOLUÇÃO INOX COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, com o valor
global ofertado de R$ 4.544,00 (quatro mil, quinhentos e quarenta e quatro reais). Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme disposto no art.
4,inciso XVII da Lei Federal n.:10.520/02, o arrematante reduziu R$ 194,00 (cento e noventa e quatro reais) em sua proposta, ficando, portanto adjudicado o lote no
valor global de R$ 4.350,00 (quatro mil, trezentos e cinqüenta reais). O valor unitário ofertado é:
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ITEM SICAM DESCRIÇÃO QUANT. UN
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

1 52235

Fritadeira a gás, em aço inoxidável, área
de fritura com no mínimo 40 x 38 cm, com
03 cestos, capacidade para no mínimo 40
litros óleo e 10 litros de água.

01 Un 4.350,00 4.350,00

Publicada a decisão nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, a pregoeira declarou encerrados os trabalhos.

Giselle Marília Neves Mattar

Pregoeira

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO 2008/0215

PROCESSO nº.: 04-001939-08-73

Objeto: aquisição de equipamentos de cozinha (eletrodomésticos e eletro industriais) para atender demanda da assessoria de cerimonial e mobilização do município
de Belo Horizonte.

A pregoeira adjudicou, pelo critério do menor preço por lote, o objeto desta licitação às empresas:

LOTE 01 – CORTADOR/FATIADOR PARA FRIOS E CILINDRO LAMINADOR DE MASSAS, conforme edital e anexo.

EMPRESA: SOLUÇÃO INOX COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.

VALOR GLOBAL: R$ 3.162,81 (três mil, cento e sessenta e dois reais e oitenta e um centavos).

VALORES UNITÁRIOS:

ITEM SICAM DESCRIÇÃO QUANT. UN
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

1 52227

Cortador/fatiador para frios, elétrico,
lâmina em aço inoxidável com
aproximadamente 30 cm de diâmetro,
estrutura em aço carbono, motor com
potência de no mínimo 1/3 cv, tensão
110/220 v.

01 Un 1.550,47 1.550,47

2 52231
Cilindro laminador de massas, bandeja em
aço inoxidável, rolos reguláveis, com
largura útil de no mínimo 300 mm

01 Un 1.612,34 1.612,34

LOTE 02 – LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, EXTRATOR DE SUCO E BATEDEIRA INDUSTRIAL, conforme edital e anexo.

EMPRESA: OUROMAQ DISTRIBUIDORA LTDA.

VALOR GLOBAL: R$ 2.150,00 (dois mil, cento e cinqüenta reais).

VALORES UNITÁRIOS:

ITEM SICAM DESCRIÇÃO QUANT. UN
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

1 52228 Liquidificador industrial, em aço
inoxidável, capacidade 06 litros, potência
de no mínimo 0,5 hp, copo com 02 alças,
tensão 110 /220 v.

01 un 527,00 527,00

2 52272

Extrator de suco de frutas cítricas,
industrial, cúpula em alumínio, produção
mínima de 50 litros/hora, potência mínima
de 1/4 hp, tensão 110/220 v.

01 un 229,00 229,00

3 52229

Batedeira industrial, planetária,
capacidade para 12 litros, tacho em aço
inoxidável , motor com potência de no
mínimo 1/4 cv, tensão 110/220 v.

01 un 1.394,00 1.394,00

LOTE 03 – FOGÃO A GÁS E FORNO A GÁS, conforme edital e anexo.

EMPRESA: SOLUÇÃO INOX COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
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VALOR GLOBAL: R$ 3.083,97 (três mil, oitenta e três reais e noventa e sete centavos).

VALORES UNITÁRIOS:

ITEM SICAM DESCRIÇÃO QUANT. UN
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

1 52233

Fogão a gás, industrial, 6 bocas,
queimadores duplos, controle individual
das chamas, grelhas com dimensões de
30 x 30 cm, grelha e queimadores em
ferro fundido, desmontável, com chapa
bifeira (dimensões compatíveis para 02
grelhas), banho-maria em aço inoxidável
(dimensões compatíveis para 02 grelhas),
com paneleiro, estrutura em aço carbono.

01 Un 1.471,63 1.471,63

2 31152

Forno a gás, em aço inoxidável, com pés,
02 câmaras com pedra refratária, portas
frontais em vidro, com abertura total,
dimensões aproximadas de cada câmara:
altura 270 mm x largura 800 mm x
comprimento 600 mm.

01 Un 1.612,34 1.612,34

LOTE 04 – REFRIGERADOR INDUSTRIAL E CONGELADOR VERTICAL, conforme edital e anexo.

EMPRESA: GEMASO COMERCIAL LTDA ME.

VALOR GLOBAL: R$ 13.990,00 (treze mil, novecentos e noventa reais).

VALORES UNITÁRIOS:

ITEM SICAM DESCRIÇÃO QUANT. UN
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

1 52237

Refrigerador industrial, vertical,
capacidade mínima de 1.330 litros, 04
portas, refrigeração tipo "ar forçado",
gabinete em aço inoxidável, portas com
dobradiças, fechos de embutir e
puxadores, 110 v.

01 Un 6.591,00 6.591,00

2 52241

Congelador vertical, tipo freezer,
industrial, acabamento externo e interno
em aço inoxidável, 04 portas, capacidade
mínima de 1.300 litros, prateleiras
internas em aço inoxidável, vazadas,
removíveis, com espaçamento
aproximado de 40cm entre uma e outra,
controle automático de temperatura no
mínimo na faixa de -18 a -23°c, tensão
110 v.

01 Un 7.399,00 7.399,00

LOTE 06 – MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS, conforme edital e anexo.

EMPRESA: SOLUÇÃO INOX COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.

VALOR GLOBAL: R$ 7.843,00 (sete mil, oitocentos e quarenta e três reais).

VALOR UNITÁRIO:

ITEM SICAM DESCRIÇÃO QUANT. UN
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

1 52242

Máquina de lavar louças, em aço
inoxidável aisi 304, tanque de lavagem
com capacidade mínima para 11 litros,
capacidade para no mínimo 18 pratos
ou 25 copos ou 150 talheres, ciclo
automático de lavagem e enxágüe a
quente, tensão 220 v.

01 Un 7.843,00 7.843,00

LOTE 07 – FRITADEIRA A GÁS, conforme edital e anexo.

EMPRESA: SOLUÇÃO INOX COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.

VALOR GLOBAL: R$ 4.350,00 (quatro mil, trezentos e cinqüenta reais).

VALOR UNITÁRIO:
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ITEM SICAM DESCRIÇÃO QUANT. UN
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

1 52235

Fritadeira a gás, em aço inoxidável,
área de fritura com no mínimo 40 x 38
cm, com 03 cestos, capacidade para no
mínimo 40 litros óleo e 10 litros de água.

01 Un 4.350,00 4.350,00

Nas condições e termos previstos no Edital e proposta.

Giselle Marilia Neves Mattar

Pregoeira

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO 2008/0215

PROCESSO nº.: 04-001939-08-73

Objeto: aquisição de equipamentos de cozinha (eletrodomésticos e eletro industriais) para atender demanda da assessoria de cerimonial e mobilização do município
de Belo Horizonte.

Homologo o procedimento licitatório acima mencionado, conforme especificações constantes do edital e anexo, para que produza seus efeitos legais e jurídicos e
determino a adjudicação do objeto licitado às seguintes empresas que ofertaram o menor preço por lote:

LOTE 01 – CORTADOR/FATIADOR PARA FRIOS E CILINDRO LAMINADOR DE MASSAS

EMPRESA: SOLUÇÃO INOX COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.

LOTE 02 – LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, EXTRATOR DE SUCO E BATEDEIRA INDUSTRIAL

EMPRESA: OUROMAQ DISTRIBUIDORA LTDA.

LOTE 03 – FOGÃO A GÁS E FORNO A GÁS.

EMPRESA: SOLUÇÃO INOX COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.

LOTE 04 – REFRIGERADOR INDUSTRIAL E CONGELADOR VERTICAL

EMPRESA: GEMASO COMERCIAL LTDA ME.

LOTE 06 – MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS

EMPRESA: SOLUÇÃO INOX COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.

LOTE 07 – FRITADEIRA A GÁS

EMPRESA: SOLUÇÃO INOX COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.

Maria Clara Fernandes

Gerente de Controle de Suprimentos

Adalberto João Patrocino

Secretário Municipal Adjunto de Gestão Administrativa
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Quarta-feira, 31 de Dezembro de 2008 Ano XXVI - Edição N.: 3250

Poder Executivo

Secretaria Municipal de Governo

LEI N° 9.668 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008

Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2009.

O Povo do Município de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Belo Horizonte para o exercício de 2009, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta;

II - o Orçamento da Seguridade Social referente aos poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta;

III - o Orçamento de Investimento das empresas em que o Município detém a maioria do capital social, com direito a voto.

Art. 2º - A receita total da Administração Direta e Indireta é estimada em R$6.171.793.470,00 (seis bilhões, cento e setenta e um milhões, setecentos e noventa e três
mil quatrocentos e setenta reais), em valores vigentes em 1º de julho de 2008, e decorrerá da arrecadação de tributos, de transferências constitucionais, de rendas e
de outras receitas correntes e de capital previstas na legislação em vigor, e obedecerá aos seguintes desdobramentos da origem de recursos:

R$1,00

I - Receita do Orçamento Fiscal da Administração Direta 4.689.304.612

Receita do Orçamento Fiscal da Administração Indireta 15.328.739

Total do Orçamento Fiscal 4.704.633.351

II – Receita do Orçamento da Seguridade Social da Administração
Direta

1.407.205.704

Receita do Orçamento da Seguridade Social da Administração Indireta 59.954.415

Total do Orçamento da Seguridade Social 1.467.160.119

Parágrafo único - O desdobramento da receita total estimada, no que respeita à classificação econômica, tem a seguinte especificação:

EM VALORES DE 1º DE JULHO DE 2008

R$1,00

1. RECEITAS CORRENTES..................................................................................4.990.912.543

Receita Tributária 1.482.002.000

Receitas de Contribuições 207.778.635

Receita Patrimonial 137.112.181
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Receita Agropecuária 60.000

Receita de Serviços 217.588.192

Transferências Correntes 2.670.989.703

Outras Receitas Correntes 275.381.832

2. RECEITAS DE CAPITAL.................................................................................1.161.415.192

Operações de Crédito 355.089.284

Alienação de Bens 57.587.000

Transferências de Capital 743.738.908

Outras Receitas de Capital 5.000.000

3. RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES.....................................279.939.335

Receitas de Contribuições 235.924.920

Receitas de Serviços 44.014.415

4. DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS PARA ENSINO BÁSICO (-260.473.600)

TOTAL GERAL DAS RECEITAS.........................................................................6.171.793.470

Art. 3º - A despesa total, no mesmo valor da receita total, é assim fixada:

EM VALORES DE 1º DE JULHO DE 2008

R$1,00

I - Despesa do Orçamento Fiscal da Administração Direta 3.173.278.428

Despesa do Orçamento Fiscal da Administração Indireta 791.781.519

Total do Orçamento Fiscal 3.965.059.947

II - Despesa do Orçamento da Seguridade Social da Administração
Direta

1.979.279.373

Despesa do Orçamento da Seguridade Social da Administração
Indireta

227.454.150

Total do Orçamento da Seguridade Social 2.206.733.523

Art. 4º - Os valores das receitas e despesas contidos nesta Lei serão atualizados monetariamente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo-Especial -
IPCA-E -, verificada no período de julho a dezembro de 2008.

Art. 5º - A atualização monetária de que trata o art. 4º desta Lei será feita por meio de decreto, com a especificação dos componentes das receitas e com o
detalhamento das despesas por projetos, atividades e operações especiais e por natureza de gastos.

Art. 6º - Para ajustes na programação orçamentária, fica o Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do valor total do
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Orçamento, atualizado para 1º de janeiro de 2009, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 7º - As despesas serão realizadas segundo a discriminação dos Anexos desta Lei e dos quadros compatibilizados, nos termos do art. 11 desta Lei, e apresentam
a seguinte composição, por órgãos e funções de governo:

DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃOS - EM VALORES DE 1º DE JULHO DE 2008

R$1,00

Legislativo Municipal 117.638.126

Gabinete do Prefeito 5.045.021

Gabinete do Vice-Prefeito 1.632.400

Assessoria de Cerimonial e Mobilização 1.379.900

Assessoria Policial-Militar 489.600

Empresa de Informática e Informação do Município de Belo
Horizonte S/A

48.937.200

Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A 23.203.436

Fundação Municipal de Cultura 43.212.128

Fundo Municipal de Projetos Culturais 3.530.000

Assessoria de Comunicação Social do Município 4.297.100

Procuradoria-Geral do Município 33.632.731

Fundo da Procuradoria-Geral do Município 836.000

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação 12.053.600

Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento 4.830.566

Secretaria Municipal Adjunta de Tecnologia da Informação 11.884.387

Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico 212.000

Secretaria Municipal Adjunta de Orçamento 1.847.160

Beneficência da Prefeitura de Belo Horizonte 39.165.468

Fundo Previdenciário 380.910.004

Secretaria Municipal Adjunta de Recursos Humanos 35.595.400

Secretaria Municipal de Finanças 4.379.178

Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadações 73.276.978

Secretaria Municipal Adjunta do Tesouro 7.013.742

Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Administrativa 14.603.300

Contadoria-Geral do Município 2.331.000

Secretaria Municipal de Políticas Urbanas 884.903.513

Secretaria Municipal Adjunta de Meio Ambiente 17.544.400

Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana 24.110.258

Secretaria Municipal Adjunta de Habitação 4.312.000
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Secretaria Municipal Adjunta de Habitação 4.312.000

Superintendência de Desenvolvimento da Capital 493.982.465

Superintendência de Limpeza Urbana 239.413.235

Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte S/A 24.878.860

Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A 46.842.000

Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte 17.578.333

Fundo Municipal de Defesa Ambiental 536.000

Fundo Municipal de Habitação Popular 293.721.221

Fundo Municipal de Operação do Parque das Mangabeiras 10.000

Fundo Municipal de Saneamento 20.000

Fundo Municipal de Transportes Urbanos 92.279.823

Fundo Municipal de Calamidade Pública 24.000

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil 1.336.600

Fundação de Parques Municipais 33.077.933

Secretaria Municipal de Políticas Sociais 18.293.284

Secretaria Municipal Adjunta de Abastecimento 21.394.200

Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social 14.452.000

Secretaria Municipal Adjunta de Esportes 20.832.084

Secretaria Municipal Adjunta de Direitos de Cidadania 8.469.200

Fundo Municipal de Abastecimento Alimentar 20.287.770

Fundo Municipal de Assistência Social 56.618.697

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 9.598.670

Fundo Municipal de Merenda Escolar 16.312.645

Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor 202.000

Fundo Municipal do Idoso 422.000

Fundo Municipal de Proteção e Defesa das Minorias 222.000

Consórcio Mulheres das Gerais 317.060

Secretaria de Administração Regional Municipal Barreiro 3.739.500

Secretaria Adjunta de Administração Regional de Serviços Urbanos
Barreiro

4.253.000

Secretaria Adjunta de Administração Regional de Serviços Sociais
Barreiro

95.514.054

Secretaria de Administração Regional Municipal Centro-Sul 15.598.434

Secretaria Adjunta de Administração Regional de Serviços Urbanos
Centro-Sul

21.523.240

Secretaria Adjunta de Administração Regional de Serviços Sociais
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Secretaria Adjunta de Administração Regional de Serviços Sociais
Centro-Sul

36.896.367

Secretaria de Administração Regional Municipal Leste 3.626.800

Secretaria Adjunta de Administração Regional de Serviços Urbanos
Leste

4.544.000

Secretaria Adjunta de Administração Regional de Serviços Sociais
Leste

61.382.700

Secretaria de Administração Regional Municipal Nordeste 3.595.000

Secretaria Adjunta de Administração Regional de Serviços Urbanos
Nordeste

5.498.000

Secretaria Adjunta de Administração Regional de Serviços Sociais
Nordeste

88.088.500

Secretaria de Administração Regional Municipal Noroeste 3.473.300

Secretaria Adjunta de Administração Regional de Serviços Urbanos
Noroeste

4.352.500

Secretaria Adjunta de Administração Regional de Serviços Sociais
Noroeste

69.380.800

Secretaria de Administração Regional Municipal Norte 2.417.174

Secretaria Adjunta de Administração Regional de Serviços Urbanos
Norte

3.707.189

Secretaria Adjunta de Administração Regional de Serviços Sociais
Norte

61.495.457

Secretaria de Administração Regional Municipal Oeste 3.187.000

Secretaria Adjunta de Administração Regional de Serviços Urbanos
Oeste

4.281.500

Secretaria Adjunta de Administração Regional de Serviços Sociais
Oeste

54.334.000

Secretaria de Administração Regional Municipal Pampulha 4.208.500

Secretaria Adjunta de Administração Regional de Serviços Urbanos
Pampulha

6.061.000

Secretaria Adjunta de Administração Regional de Serviços Sociais
Pampulha

48.750.000

Secretaria de Administração Regional Municipal Venda Nova 3.833.000

Secretaria Adjunta de Administração Regional de Serviços Urbanos
Venda Nova

4.243.000

Secretaria Adjunta de Administração Regional de Serviços Sociais
Venda Nova

92.457.500

Secretaria Municipal de Governo 8.334.030

Secretaria Municipal Adjunta de Relações Internacionais 586.914

Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Patrimonial 33.107.068

Secretaria Municipal de Educação 208.693.400

Secretaria Municipal de Saúde 10.265.129

Hospital Municipal Odilon Behrens 152.806.107

Fundo Municipal de Saúde 1.404.522.218
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Controladoria-Geral do Município 630.450

Auditoria-Geral do Município 5.321.001

Corregedoria-Geral do Município 3.035.178

Ouvidoria do Município 650.520

Encargos Gerais do Município da Secretaria Municipal de Finanças 350.379.550

Encargos Gerais do Município da Secretaria Municipal de
Planejamento, Orçamento e Informação

43.780.000

SUBTOTAL 6.166.481.756

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.311.714

TOTAL GERAL DA DESPESA 6.171.793.470

DISTRIBUIÇÃO POR FUNÇÃO DE GOVERNO-EM VALORES 1º DE JULHO DE 2008

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

R$1,00

Legislativa 107.538.126

Administração 379.261.135

Segurança Pública 43.449.866

Assistência Social 197.445.965

Previdência Social 393.515.004

Saúde 1.615.772.554

Trabalho 23.436.029

Educação 941.486.016

Cultura 64.295.458

Direitos de Cidadania 10.841.900

Urbanismo 504.999.711

Habitação 538.302.249

Saneamento 520.905.168

Gestão Ambiental 108.240.389

Ciência e Tecnologia 36.480.429

Agricultura 1.301.000

Comércio e Serviços 122.568.106

Transporte 149.171.477
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Desporto e Lazer 34.486.224

Encargos Especiais 372.984.950

SUBTOTAL 6.166.481.756

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.311.714

TOTAL GERAL DA DESPESA 6.171.793.470

Art. 8º - O Orçamento de Investimento das Empresas, observada a programação de receita e despesa constante nos Anexos desta Lei, perfaz a quantia de
R$6.990.000,00 (seis milhões, novecentos e noventa mil reais) e apresenta a seguinte discriminação:

ESPECIFICAÇÃO

EM VALORES DE 1º DE JULHO DE 2008

R$1,00

PRODABEL - Empresa de Informática e Informação do Município de
Belo Horizonte S/A

3.300.000

BHTRANS - Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte
S/A

3.570.000

URBEL - Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte S/A 60.000

BELOTUR - Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A 60.000

TOTAL 6.990.000

Art. 9º - O Orçamento de Investimento das Empresas, para fins de execução orçamentária, será expresso em valores vigentes em 1º de janeiro de 2009, com
atualização monetária, nos termos dos artigos 4º e 5º desta Lei.

Art. 10 - Fica o Executivo autorizado a:

I - designar órgãos centrais para movimentar dotações comuns atribuídas às diversas unidades orçamentárias e para acompanhamento físico do desempenho
governamental;

II - promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita;

III - proceder à realocação de recursos consignados nas dotações orçamentárias de pessoal e de encargos sociais, por meio de crédito adicional suplementar, para
preservar a apropriação do gasto nos centros de custos das unidades administrativas;

IV - proceder à realocação dos recursos consignados entre subfunções, programas, atividades, projetos, operações especiais e elementos de despesa, adstrita à
mesma função de governo, a fim de preservar o processamento orçamentário na codificação da receita financiadora da despesa fiscal, por meio de crédito adicional
suplementar;

V - remanejar os créditos orçamentários consignados entre as unidades administrativas regionalizadas e organizacionais, adstritos à Unidade Orçamentária a que
pertencem, promovendo a adequação da alocação de recursos das classificações orçamentárias aos quantitativos físicos da execução das ações governamentais,
por meio de crédito adicional suplementar;

VI - remanejar, entre as unidades orçamentárias, os créditos consignados nos programas de trabalho identificados com as mesmas classificações orçamentárias
funcional, programática e por natureza de despesa;

VII - contrair empréstimos, por antecipação de receita, nos limites previstos na legislação específica.

Art. 11 - O Executivo divulgará, antes do início da execução orçamentária de 2009, quadro geral das receitas e o quadro de detalhamento das despesas, e
especificará, por projetos, atividades e operações especiais, os elementos de despesas e respectivos desdobramentos, com os valores corrigidos na forma do
disposto nos artigos 4º e 5º desta Lei.

Art. 12 - Integra esta Lei Anexo que contém o quadro de Detalhamento de Despesas com o qual o Executivo compatibilizará os demais quadros da proposta
orçamentária.

Parágrafo único - O Executivo compatibilizará o Quadro de Metas Físicas dos Programas Municipais com os seguintes remanejamentos:
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Parágrafo único - O Executivo compatibilizará o Quadro de Metas Físicas dos Programas Municipais com os seguintes remanejamentos:

I - CÂMARA MUNICIPAL:

A) De Legislação e Controle da Administração (Código nº 0101.010310012.001, Natureza de Despesa 339030, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$100.000,00 para Divulgação de Interesse Público e Oficial (Código nº 0101.010310012.002, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados
ao reforço de dotação orçamentária.

B) De Legislação e Controle da Administração (Código nº 0101.010310012.001, Natureza de Despesa 339037, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$700.000,00 para Divulgação de Interesse Público e Oficial (Código nº 0101.010310012.002, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados
ao reforço de dotação orçamentária.

C) De Legislação e Controle da Administração (Código nº 0101.010310012.001, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$810.000,00 para Divulgação de Interesse Público e Oficial (Código nº 0101.010310012.002, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados
ao reforço de dotação orçamentária.

D) De Legislação e Controle da Administração (Código nº 0101.010310012.001, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00):

1) R$405.000,00 para Divulgação de Interesse Público e Oficial (Código nº 0101.010310012.002, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados
ao reforço de dotação orçamentária.

E) De Legislação e Controle da Administração (Código nº 0101.010310012.001, Natureza de Despesa 449052, Esfera F, Fonte 04.00):

1) R$405.000,00 para Divulgação de Interesse Público e Oficial (Código nº 0101.010310012.002, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados
ao reforço de dotação orçamentária.

F) De Legislação e Controle da Administração (Código nº 0101.010310322.001, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$580.000,00 para Divulgação de Interesse Público e Oficial (Código nº 0101.010310012.002, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados
ao reforço de dotação orçamentária.

II - ASSESSORIA DE CERIMONIAL E MOBILIZAÇÃO:

A) De Serviços de Comunicação Social e Cerimonial do Município (Código nº 0203.041310152.779, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$25.000,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados à pavimentação asfáltica da Rua D, no entroncamento com a Rua Jericó, com dimensão aproximada de 60m (sessenta metros) de comprimento por 7m
(sete metros) de largura, no Bairro Milionários;

2) R$75.000,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados à pavimentação asfáltica da Rua Almir Mendes da Costa, com dimensão aproximada de 140m (cento e quarenta metros) de comprimento por 7m (sete
metros) de largura, no Bairro Vale do Jatobá.

III - EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE:

A) De Serviços Administrativos e Financeiros (Código nº 0205.041220072.900, Natureza de Despesa 339030, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$80.000,00 para Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis (Código nº 0907.041220441.219, Natureza de Despesa 459061, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados à aquisição da área, denominada Vila Camilo Torres, ocupada por 101 (cento e uma) famílias, no Bairro Jatobá.

B) De Serviços Administrativos e Financeiros (Código nº 0205.041220072.900, Natureza de Despesa 339037, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$75.000,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados à urbanização da Rua Vladimir Ferreira Mendes, com dimensão aproximada de 100m (cem metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no
Bairro Independência;

2) R$25.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0900.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua José Abreu de Oliveira, com dimensão aproximada de 150m (cento e cinqüenta metros) de comprimento por 7m (sete metros) de
largura, no Bairro Tirol;

Esta é uma reprodução digitalizada do conteúdo presente no DOM nº 3250, de 31/12/2008.
https://dom-web.pbh.gov.br



3) R$50.000,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados à pavimentação asfáltica da Rua Beira Linha, no trecho entre as ruas Maragi e Otacílio Rodrigues Pereira, com dimensão aproximada de 100m (cem
metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Ouro Minas;

4) R$50.000,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados à pavimentação asfáltica da Rua Monte das Oliveiras, no trecho entre as ruas Gávea e Eilat, com dimensão aproximada de 100m (cem metros) de
comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Olaria;

5) R$75.000,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados à pavimentação asfáltica da Rua Horta, com dimensão aproximada de 150m (cento e cinqüenta metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura,
no Bairro Independência.

C) De Serviços Administrativos e Financeiros (Código nº 0205.041220072.900, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$75.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde (Código nº 0900.103021171.216, Natureza de Despesa 449051, Esfera S, Fonte
04.00), destinados à reforma e ampliação de 2 (duas) salas e do estacionamento do Centro de Saúde Urucuia, no Bairro Urucuia;

2) R$50.000,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados à pavimentação asfáltica da Rua Trinta e Cinco, com dimensão aproximada de 100m (cem metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no
Bairro Dom Silvério;

3) R$100.000,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados à pavimentação asfáltica da Rua São João Teixeira, com dimensão aproximada de 200m (duzentos metros) de comprimento por 7m (sete metros) de
largura, no Bairro Dom Silvério;

4) R$50.000,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados à pavimentação asfáltica da Rua Arlindo José Ramos, com dimensão aproximada de 100m (cem metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura,
no Bairro Vila Pinho;

5) R$50.000,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados à pavimentação asfáltica da Rua José Pedro de Brito em seu trecho final, a partir da Rua Ana Rafael dos Santos, com dimensão aproximada de 100m
(cem metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Santa Rita;

6) R$50.000,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados à pavimentação asfáltica da Rua Átila de Paiva, no trecho entre as ruas Doutor Francisco dos Santos e Tereza Ávila, com dimensão aproximada de 100m
(cem metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Santa Rita;

7) R$250.000,00 para Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis (Código nº 0907.041220441.219, Natureza de Despesa 459061, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados à desapropriação de terrenos para fins de regularização fundiária, conforme Plano Global Específico - PGE - da Vila Acaba Mundo.

D) De Gestão e Aplicação de Tecnologia de Informação (Código nº 0205.041260852.593, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$15.000,00 para Inserção Social e Produtiva (Código nº 1011.0017.082441212.647, Natureza de Despesa 339030, Esfera S, Fonte 03.00), destinados à
realização do Seminário “Empregabilidade das Pessoas com Deficiência” no âmbito do Projeto de Mercado de Trabalho Inclusivo - PROMETI.

E) De Divulgação dos Produtos e Serviços Disponibilizados (Código nº 0205.191261492.604, Natureza de Despesa 339037, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$50.000,00 para Serviços Administrativos e Financeiros (Código nº 1018.144221292.900, Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao
reforço de dotação orçamentária.

F) De Gerenciamento, Implantação e Atendimento de Serviços na RMI (Código nº 0205.195720852.602, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$50.000,00 para Serviços Administrativos e Financeiros (Código nº 1018.144221292.900, Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao
reforço de dotação orçamentária;

2) R$100.000,00 para Serviços Administrativos e Financeiros (Código nº 1018.144221292.900, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à
contratação de serviços jurídicos de apoio ao idoso, conforme deliberação do Conselho Municipal do Idoso;

3) R$500.000,00 para Apoio à Promoção das Políticas da Juventude (Código nº 2000.144220932.819, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00),
destinados ao reforço de dotação orçamentária;

4) R$100.000,00 para Intercâmbio e Difusão Cultural (Código nº 0207.133920502.038, Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao Festival
de Arte Negra;

5) R$100.000,00 para Intercâmbio e Difusão Cultural (Código nº 0207.133920502.038, Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao Festival
Internacional de Quadrinhos;
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Internacional de Quadrinhos;

6) R$100.000,00 para Reparação e Garantia de Direitos (Código nº 1008.144221272.337, Natureza de Despesa 339035, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à
pesquisa e ao diagnóstico da situação da população negra de Belo Horizonte;

7) R$50.000,00 para Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros (Código nº 0907.185410721.202, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte
04.00), destinados à revitalização da Praça Cardeal Arco Verde, no Bairro Nova Cintra;

8) R$85.000,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Henrique Badaró Portugal, no trecho entre as ruas Francisco Braga e Luiz Cosme, com dimensão aproximada de 200m
(duzentos metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Palmeiras.

G) De Implantação de Soluções e Modernização de Sistemas (Código nº 0205.195721102.603, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$50.000,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados à pavimentação asfáltica da Rua VP3, no trecho entre as ruas Elson Nunes Souza e Cecília Fonseca Coutinho, com dimensão aproximada de 100m (cem
metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Castelo;

2) R$20.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0900.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua Luiz Pongelupe, no trecho entre as ruas Seis e Álvaro Ferreira Cardoso, com dimensão aproximada de 60m (sessenta metros) de
comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Cardoso;

3) R$25.000,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados à pavimentação asfáltica da Rua Costa Belém, no quarteirão onde se localiza a Escola Santa Rita de Cássia, com dimensão aproximada de 60m
(sessenta metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Barreiro;

4) R$40.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0900.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua São Lázaro, com dimensão aproximada de 200m (duzentos metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro
Sagrada Família;

5) R$70.000,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados à pavimentação asfáltica da Rua Generosa, com dimensão aproximada de 120m (cento e vinte metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura,
no Bairro Cardoso.

IV - EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A:

A) De Promoção e Apoio a Eventos Sócio-culturais e Econômicos (Código nº 0206.236950862.629, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$442.520,00 para Segurança de Acolhida e Abrigamento/Alta Complexidade (Código nº 1011.0018.082440202.357, Natureza de Despesa 335043, Esfera S,
Fonte 03.00), destinados à ampliação da Sub-Ação 0004 - Abrigamento para Criança e Adolescente - de 535 para 630 crianças/adolescentes atendidos, com
aumento do valor per capita.

B) De Fomento à Informação, Promoção Turística e Relacionamento Internacional (Código nº 0206.236950862.630, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte
03.00):

1) R$170.000,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados à pavimentação asfáltica da Rua Maria Perez Ballesteros em sua parte final, a partir da Rua João Batista Viana, com dimensão aproximada de 400m
(quatrocentos metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Tirol;

2) R$50.000,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados à urbanização da Rua Terezinha Adriana de Castro, com dimensão aproximada de 100m (cem metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura,
no Bairro Diamante;

3) R$10.000,00 para Ampliação de Redes de Iluminação Pública (Código nº 0900.154520841.223, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados
à extensão da rede de iluminação pública da Rua Terezinha Adriana de Castro, com extensão aproximada de 80m (oitenta metros), no Bairro Diamante;

4) R$75.000,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados à urbanização da Rua Aliança, com dimensão aproximada de 150m (cento e cinqüenta metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro
Dom Bosco;

5) R$8.000,00 para Ampliação de Redes de Iluminação Pública (Código nº 0900.154520841.223, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à
realização de melhorias na rede de iluminação pública da Rua S, com extensão aproximada de 60m (sessenta metros), no Bairro Conjunto Túnel de Ibirité.

C) De Serviços Administrativos e Financeiros (Código nº 0206.236950862.900, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$100.000,00 para Segurança de Acolhida e Abrigamento/Alta Complexidade (Código nº 1011.0018.082440202.357, Natureza de Despesa 335043, Esfera S,
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1) R$100.000,00 para Segurança de Acolhida e Abrigamento/Alta Complexidade (Código nº 1011.0018.082440202.357, Natureza de Despesa 335043, Esfera S,
Fonte 03.00), destinados à ampliação da Sub-Ação 0004 - Abrigamento para Criança e Adolescente - de 535 para 630 crianças/adolescentes atendidos, com
aumento do valor per capita.

V - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA:

A) De Identificação e Divulgação do Patrimônio e das Identidades Culturais (Código nº 0207.133910522.658, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$50.000,00 para Identificação e Divulgação do Patrimônio e das Identidades Culturais (Código nº 0207.133910522.658, Natureza de Despesa 339039, Esfera F,
Fonte 03.00), destinados à publicação da história e das crônicas dos bairros e conjuntos da Cidade.

VI - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO:

A) De Publicações de Interesse Público (Código nº 0300.041310152.007, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$120.000,00 para Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros (Código nº 0900.185410721.202, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte
04.00), destinados à construção de praça com área aproximada de 300m² (trezentos metros quadrados) na confluência das ruas Triunfo e São Tomé, no Bairro
Cardoso;

2) R$70.000,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados à pavimentação asfáltica da Rua Virgílio Salomão, com dimensão aproximada de 150m (cento e cinqüenta metros) de comprimento por 7m (sete metros)
de largura, no Conjunto Habitacional Vila Pinho;

3) R$30.000,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados à pavimentação asfáltica da Rua Clívia, com dimensão aproximada de 50m (cinqüenta metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro
Olaria;

4) R$100.000,00 para Intercâmbio e Difusão Cultural (Código nº 0207.133920502.038, Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao Festival
Internacional de Quadrinhos;

5) R$100.000,00 para Apoio à Qualificação Profissional (Código nº 0207.133921212.660, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao
Programa Qualificação Artística e Cultural.

VII - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO:

A) De Gerenciamento do Sistema Processual de Cobrança da Dívida Ativa (Código nº 0500.040620032.012, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$180.000,00 para Galeria do Córrego Arrudas (Código nº 0900.175120661.201, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à implantação
de contenção no córrego afluente do Rio Arrudas e ao desvio de seu curso, localizado próximo à Rua Vicente Dias Melo, no Bairro Mangueiras, com extensão
aproximada de 80m (oitenta metros).

B) De Gestão Processual dos Assuntos Jurídicos (Código nº 0500.041230072.010, Natureza de Despesa 339030, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$40.000,00 para Sensibilização, Iniciação e Formação Cultural (Código nº 0207.133920492.659, Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00),
destinados à ampliação do Programa Arena da Cultura.

VIII - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO:

A) De Coordenação Geral das Políticas Municipais (Código nº 0600.041211482.504, Natureza de Despesa 339035, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$75.000,00 para Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale (Código nº 0900.175120661.203, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados
à contenção de encosta do córrego situado no Bairro Vila Marieta, localizada próximo ao número 123 da Avenida Senador Levindo Coelho, com extensão aproximada
de 150m (cento e cinqüenta metros);

2) R$50.000,00 para Sensibilização, Iniciação e Formação Cultural (Código nº 0207.133920492.659, Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00),
destinados à ampliação do Programa Arena da Cultura.

B) De Serviços Integrados Municipais - SIM (Código nº 0600.041220872.839, Natureza de Despesa 339030, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$60.000,00 para Sensibilização, Iniciação e Formação Cultural (Código nº 0207.133920492.659, Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00),
destinados à ampliação do Programa Arena da Cultura.

IX - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE PLANEJAMENTO:
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A) De Participação na Gestão Metropolitana (Código nº 0602.041211432.325, Natureza de Despesa 339035, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$50.000,00 para Sensibilização, Iniciação e Formação Cultural (Código nº 0207.133920492.659, Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00),
destinados à ampliação do Programa Arena da Cultura.

X - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

A) De Gestão da Central de Atendimento Telefônico (Código nº 0603.041220872.756, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$100.000,00 para Apoio à Qualificação Profissional (Código nº 0207.133921212.660, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao
Programa Qualificação Artística e Cultural.

XI - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ARRECADAÇÕES:

A) De Serviço da Dívida Ativa e Legislação Tributária (Código nº 0801.041290132.052, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$80.000,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Artemísias, com dimensão aproximada de 400m (quatrocentos metros) de comprimento por 10m (dez metros) de
largura, no Bairro Marajó;

2) R$80.000,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Maranguape, com dimensão aproximada de 400m (quatrocentos metros) de comprimento por 10m (dez metros) de
largura, no Bairro Prado;

3) R$80.000,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Avenida Maria Júlia de Lima, com dimensão aproximada de 400m (quatrocentos metros) de comprimento por 10m (dez
metros) de largura, no Bairro Betânia;

4) R$13.300,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao capeamento asfáltico da Rua Cura D'Ars, no trecho entre as ruas Cuiabá e Brumadinho, com dimensão aproximada de 100m (cem metros) de
comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Prado;

5) R$13.300,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao capeamento asfáltico da Rua José de Araújo Fernandes, com dimensão aproximada de 100m (cem metros) de comprimento por 7m (sete metros) de
largura, no Bairro Salgado Filho;

6) R$27.188,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Monte das Oliveiras, com extensão aproximada de 200m (duzentos metros), no Bairro Olaria;

7) R$27.188,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua José Pedro de Brito, com extensão aproximada de 200m (duzentos metros), na Vila Santa Rita, no Bairro Barreiro;

8) R$27.188,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Lacyr Maffia, com extensão aproximada de 200m (duzentos metros), no Bairro Jatobá IV;

9) R$100.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer (Código nº 0907.278121011.213, Natureza de Despesa
449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à construção de pista de cooper no canteiro central localizado entre as ruas Lucas de Carvalho Santos, Seis, Tubarão e
Luiz Pongelupe, com extensão aproximada de 900m (novecentos metros), no Bairro Urucuia.

B) De Gestão Tributária Imobiliária (Código nº 0801.041290132.524, Natureza de Despesa 339035, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$100.000,00 para Sensibilização, Iniciação e Formação Cultural (Código nº 0207.133920492.659, Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00),
destinados à ampliação do Programa Arena da Cultura;

2) R$50.000,00 para Sensibilização, Iniciação e Formação Cultural (Código nº 0207.133920492.659, Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00),
destinados ao Projeto Núcleo de Produção Digital.

C) De Gestão Tributária Imobiliária (Código nº 0801.041290132.524, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$250.000,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Avenida Costa do Marfim, com dimensão aproximada de 500m (quinhentos metros) de comprimento por 25m (vinte e cinco
metros) de largura, no Bairro Estrela Dalva;

2) R$26.600,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
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2) R$26.600,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao capeamento asfáltico da Rua Calcedônia, no trecho entre as ruas Platina e Chopim, com dimensão aproximada de 200m (duzentos metros) de
comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Prado;

3) R$13.300,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao capeamento asfáltico da Rua Suassuí, com extensão aproximada de 100m (cem metros), no Bairro Carlos Prates;

4) R$27.188,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Ana Rafael dos Santos, com extensão aproximada de 200m (duzentos metros), na Vila Santa Rita, no Bairro Barreiro.

XII - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DO TESOURO:

A) De Serviços Administrativos e Financeiros (Código nº 0802.041220072.900, Natureza de Despesa 339035, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$100.000,00 para Sensibilização, Iniciação e Formação Cultural (Código nº 0207.133920492.659, Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00),
destinados à ampliação do Programa Arena da Cultura;

2) R$50.000,00 para Sensibilização, Iniciação e Formação Cultural (Código nº 0207.133920492.659, Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00),
destinados ao Projeto Núcleo de Produção Digital;

3) R$75.000,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Genebra, no trecho entre as ruas Desembargador Barcelos e Vera Cruz, com dimensão aproximada de 200m
(duzentos metros) de comprimento por 12m (doze metros) de largura, no Bairro Nova Suíssa.

XIII - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANAS:

A) De Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis (Código nº 0900.041220441.219, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00):

1) R$1.500.000,00 para Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis (Código nº 1401.041220441.219, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados à construção e ampliação da sede da Secretaria de Administração Regional Municipal Nordeste, situada na Rua Queluzita, nº 45, no Bairro São Paulo;

2) R$300.000,00 para Realização de Eventos Esportivos e de Lazer (Código nº 1007.278121502.533, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00),
destinados à realização de competição esportiva entre as escolas públicas e privadas do Município, tendo como parâmetro os Jogos Escolares de Belo Horizonte.

B) De Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Cultura (Código nº 0900.133920511.215, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00):

1) R$300.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Cultura (Código nº 0900.133920511.215, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte
04.00), destinados à pintura e conservação dos imóveis residenciais e comerciais de valor histórico e cultural da área central da Cidade, em conformidade com o
Projeto de Pintura de Fachadas dos Prédios do Hipercentro;

2) R$700.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Cultura (Código nº 0900.133920511.215, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte
04.00), destinados à pintura das fachadas de bens tombados pelo Patrimônio Histórico Municipal, mediante o projeto de revitalização e pintura das fachadas do
Conjunto Residencial São Cristóvão - IAPI -, no Bairro São Cristóvão;

3) R$129.120,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Avenida Barão Homem de Melo, no trecho entre a Avenida Silva Lobo e a Rua Engenheiro Ocelo Cirino, com dimensão
aproximada de 2.000m (dois mil metros) de comprimento por 18m (dezoito metros) de largura, a partir do Bairro Nova Granada até o Bairro Estoril.

C) De Transposições Viárias Urbanas (Código nº 0900.154510621.205, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00):

1) R$50.000,00 para Transposições Viárias Urbanas (Código nº 0907.154510621.205, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à
implantação de ponte no Córrego Capão, para ligar as ruas Dois e Antônio Augusto, com extensão aproximada de 6m (seis metros), no Bairro Piratininga;

2) R$50.000,00 para Transposições Viárias Urbanas (Código nº 0907.154510621.205, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à
implantação de ponte na Rua Londres, sobre o Córrego Camões, com extensão aproximada de 6m (seis metros), no Bairro Copacabana;

3) R$50.000,00 para Transposições Viárias Urbanas (Código nº 0907.154510621.205, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
alargamento da ponte de acesso ao Conjunto Ribeiro de Abreu, com extensão aproximada de 10m (dez metros), no Bairro Ribeiro de Abreu.

D) De Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0900.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00):

1) R$315.000,00 para Ampliação de Redes de Iluminação Pública (Código nº 0900.154520841.223, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados
à instalação de 70 (setenta) postes de iluminação pública na Avenida Portugal, no trecho entre a Avenida Ministro Guilhermino Oliveira e a Rua Augusto Veloso, no
Bairro Santa Amélia;
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2) R$500.000,00 para Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros (Código nº 0907.185410721.202, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte
04.00), destinados à reforma e arborização do Parque Linear Avenida José Cândido da Silveira;

3) R$260.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0907.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua Patriarca, com extensão aproximada de 1.000m (mil metros), no Bairro Ipiranga;

4) R$110.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0907.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à
pavimentação asfáltica da Rua Dezesseis, com extensão aproximada de 200m (duzentos metros), no Bairro Jardim dos Comerciários;

5) R$75.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0907.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à
pavimentação asfáltica da Rua Onze, no trecho entre as ruas Bertália e Beira Linha, com extensão aproximada de 150m (cento e cinqüenta metros), no Bairro Ribeiro
de Abreu;

6) R$75.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0907.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à
pavimentação asfáltica da Rua Dezesseis, com extensão aproximada de 150m (cento e cinqüenta metros), no Bairro Vista do Sol;

7) R$61.362,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0907.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à
pavimentação asfáltica da Rua Jornalista Milton Cury, com extensão aproximada de 180m (cento e oitenta metros), no Bairro Ribeiro de Abreu;

8) R$68.180,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0907.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à
pavimentação asfáltica da Rua Paranavaí, com extensão aproximada de 200m (duzentos metros), no Bairro Ribeiro de Abreu;

9) R$55.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0907.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à
pavimentação asfáltica da Rua Vinte e Sete, com extensão aproximada de 80m (oitenta metros), no Bairro Vista do Sol;

10) R$39.900,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0907.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua Jari, no trecho entre a Rua Tapira e a Praça Urupês, com extensão aproximada de 300m (trezentos metros), no Bairro Renascença;

11) R$35.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0907.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à
pavimentação asfáltica da Rua Vinte e Oito, com extensão aproximada de 100m (cem metros), no Bairro Vista do Sol;

12) R$115.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0907.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à
pavimentação asfáltica da Rua Córrego Novo, com extensão aproximada de 150m (cento e cinqüenta metros), no Bairro Jardim Leblon;

13) R$32.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0907.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua Aroeira, com extensão aproximada de 200m (duzentos metros), no Bairro Cachoeirinha;

14) R$26.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0907.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao

recapeamento asfáltico da Rua São Luiz, com extensão aproximada de 80m (oitenta metros), no Bairro São Tomaz;

15) R$266.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0900.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua São Pedro da Aldeia, com dimensão aproximada de 2.000m (dois mil metros) de comprimento por 6m (seis metros) de largura, nos
bairros Pilar e Olhos d’Água;

16) R$30.000,00 para Gerenciamento e Fiscalização do Trânsito e Transporte Urbano (Código nº 0916.264520602.837, Natureza de Despesa 449051, Esfera F,
Fonte 04.00), destinados à implantação de 2 (duas) baias na Avenida Portugal, com extensão de 15 (quinze metros) cada uma, sendo a primeira no trecho entre a
Avenida Virgílio de Melo Franco e a Rua Augusto Moreira e a outra no trecho entre a Avenida Guarapari e a Rua dos Estados, no Bairro Santa Amélia;

17) R$60.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0907.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua Uriracoera, no trecho entre a Praça Muqui e a Rua Trindade, com extensão aproximada de 450m (quatrocentos e cinqüenta metros),
no Bairro Renascença;

18) R$95.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0907.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua Mogi, com extensão aproximada de 200m (duzentos metros), no Bairro Cachoeirinha;

19) R$115.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0907.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à
pavimentação asfáltica da Avenida Maurette José dos Santos, em trecho com extensão aproximada de 150m (cento e cinqüenta metros), no Bairro Castelo.

20) R$11.500,00 para Ampliação de Redes de Iluminação Pública (Código nº 0900.154520841.223, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados
à reforma da rede de iluminação pública da Rua Sete, com extensão aproximada de 150m (cento e cinqüenta metros), no Bairro Cenáculo;

21) R$25.200,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0900.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua Sardoá, no trecho entre as ruas José Guimarães e Epaminondas Otoni, com dimensão aproximada de 200m (duzentos metros) de
comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Vista Alegre;
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22) R$38.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0907.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua Michel Garib, com extensão aproximada de 200m (duzentos metros), no Bairro Parque São Pedro;

23) R$85.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0907.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à
pavimentação asfáltica da Rua Heracles, com extensão aproximada de 150m (cento e cinqüenta metros), no Bairro Cenáculo;

24) R$36.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0907.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua Luíza Batista Guedes, com extensão aproximada de 250m (duzentos e cinqüenta metros), no Bairro Ipê;

25) R$100.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0907.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à
pavimentação asfáltica da Rua Cinco, com extensão aproximada de 200m (duzentos metros), no Bairro Paulo VI;

26) R$125.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0907.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à
pavimentação asfáltica da Rua São Silvestre, com extensão aproximada de 250m (duzentos e cinqüenta metros), no Bairro Paulo VI;

27) R$100.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0907.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à
pavimentação asfáltica da Rua São Cristóvão, com extensão aproximada de 220m (duzentos e vinte metros), no Bairro Paulo VI;

28) R$30.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0907.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à
pavimentação asfáltica da Rua São Lucas, com extensão aproximada de 60m (sessenta metros), no Bairro Paulo VI;

29) R$65.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0907.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à
pavimentação asfáltica da Rua Pio XII, com extensão aproximada de 130m (cento e trinta metros), no Bairro Paulo VI;

30) R$200.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0907.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à
pavimentação asfáltica da Rua Marilândia, com extensão aproximada de 400m (quatrocentos metros), no Bairro Ribeiro de Abreu;

31) R$38.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0900.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua dos Xavantes, com extensão aproximada de 200m (duzentos metros), no Bairro Santa Mônica;

32) R$42.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0907.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua dos Apaches, com extensão aproximada de 300m (trezentos metros), no Bairro Santa Mônica;

33) R$150.000,00 para Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale (Código nº 0900.175120661.203, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados à drenagem da Rua Comanches, com extensão aproximada de 400m (quatrocentos metros), no Bairro Santa Mônica;

34) R$38.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0907.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua Raul Min Ferreira, com extensão aproximada de 200m (duzentos metros), no Bairro Serra Verde;

35) R$34.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0907.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua Lucimar Brandão Guimarães, com extensão aproximada de 100m (cem metros), no Bairro Serra Verde;

36) R$32.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0907.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua Professor Lício Assad, com extensão aproximada de 50m (cinqüenta metros), no Bairro Serra Verde;

37) R$34.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0907.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua Stuart Angel Jones, com extensão aproximada de 100m (cem metros), no Bairro Serra Verde;

38) R$38.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0907.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua Radialista Geraldo Augusto, no trecho entre as ruas Radialista Murilo Cláudio e Radialista Mário Rosa, com extensão aproximada de
200m (duzentos metros), no Bairro Céu Azul;

39) R$56.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0907.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua Manoel Passos, com extensão aproximada de 300m (trezentos metros), no Bairro Santa Cruz;

40) R$38.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0907.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua Olney Barreira, no trecho entre as ruas Francisco Rodrigues de Miranda e Lauro Gomes Vidal, com extensão aproximada de 200m
(duzentos metros), no Bairro Fernão Dias;

41) R$200.000,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Avenida Barão Homem de Melo, no trecho entre a Avenida Silva Lobo e a Rua Engenheiro Ocelo Cirino, com dimensão
aproximada de 2.000m (dois mil metros) de comprimento por 18m (dezoito metros) de largura, a partir do Bairro Nova Granada até o Bairro Estoril;

42) R$27.188,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Conselheiro Saraiva, no trecho entre as ruas Santa Cruz e Viamão, com dimensão aproximada de 200m (duzentos
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destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Conselheiro Saraiva, no trecho entre as ruas Santa Cruz e Viamão, com dimensão aproximada de 200m (duzentos
metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Barroca;

43) R$20.391,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Viamão, no trecho entre as ruas Canaã e Conselheiro Saraiva, com dimensão aproximada de 150m (cento e cinqüenta
metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Barroca;

44) R$13.594,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0900.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua Jequiriçá, no trecho entre as ruas Guanabara e Jacuí, com dimensão aproximada de 100m (cem metros) de comprimento por 7m (sete
metros) de largura, no Bairro Concórdia;

45) R$13.594,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0900.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua João de Carvalho, no trecho entre a Avenida Avaí e a Rua Angá, com dimensão aproximada de 100m (cem metros) de comprimento
por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Dom Bosco;

46) R$6.797,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0900.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua Panema, no trecho entre as ruas Jataí e Jaguaribe, com dimensão aproximada de 50m (cinqüenta metros) de comprimento por 7m
(sete metros) de largura, no Bairro Concórdia;

47) R$6.797,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0900.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua Engrácia Costa e Silva, no trecho entre as ruas Francisco Martins Marques e Carlos Pinto Coelho, com dimensão aproximada de 50m
(cinqüenta metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, na Vila Maria, no Bairro Vale do Jatobá;

48) R$13.594,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0900.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua Aliança, no trecho entre as ruas Anapurus e Operário Silva, com dimensão aproximada de 100m (cem metros) de comprimento por 7m
(sete metros) de largura, no Bairro São Gabriel;

49) R$200.000,00 para Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale (Código nº 0907.175120661.203, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados à construção de galeria para captação de água pluvial na Rua Comendador Wigg, esquina com a Rua Barão de Coromandel, no Bairro São Tomaz;

50) R$180.864,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0900.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua Teixeira de Freitas, no trecho entre as ruas Matipó e Nunes Vieira, com dimensão aproximada de 900m (novecentos metros) de
comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Santo Antônio;

51) R$60.000,00 para Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros (Código nº 0907.185410721.202, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte
04.00), destinados à implantação de paisagismo no talude compreendido entre as ruas Engenheiro Zoroastro Torres e João Junqueira, no Bairro Santo Antônio;

52) R$20.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0900.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à
implantação de mureta, gradil ou cerca viva no talude localizado entre as ruas Engenheiro Zoroastro Torres e João Junqueira, no Bairro Santo Antônio;

53) R$120.000,00 para Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros (Código nº 0907.185410721.202, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte
04.00), destinados ao cercamento do Parque das Nações, com perímetro de 3.209m (três mil, duzentos e nove metros), situado nas quadras 3398 - do Bairro
Belvedere - e 3564 - do Bairro Santa Lúcia -, lindeiras à Rodovia BR-356 e à Avenida José Maria Alkimim e à Rodovia BR-356 e à Rua Professor Edgar Renault;

54) R$10.000,00 para Ampliação de Redes de Iluminação Pública (Código nº 0900.154520841.223, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados
à melhoria na rede de iluminação pública - com substituição de luminárias - da Rua Universo, no trecho entre a Rua Gurury e a Praça Arcângelo Maletta, com
extensão aproximada de 500m (quinhentos metros), no Bairro Santa Lúcia;

55) R$10.000,00 para Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros (Código nº 0907.185410721.202, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte
04.00), destinados à revitalização e ao paisagismo da Praça Osmar Guimarães, no Bairro São Bento;

56) R$8.000,00 para Ampliação de Redes de Iluminação Pública (Código nº 0900.154520841.223, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados
à realização de melhorias na rede de iluminação pública da rua de acesso ao Bloco 3, em frente ao número 90, no Bairro Conjunto Santa Maria;

57) R$10.000,00 para Ampliação de Redes de Iluminação Pública (Código nº 0900.154520841.223, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados
a melhorias na rede de iluminação pública - com substituição de luminárias - da Rua Engenheiro Sena Freire, no trecho entre as ruas Jornalista Moacyr Andrade e
Raul Pedreira Passos, com extensão aproximada de 500m (quinhentos metros), no Bairro São Bento;

58) R$100.000,00 para Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros (Código nº 0900.185410721.202, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte
04.00), destinados a melhorias no paisagismo e nos passeios do Parque Eduardo Cury, no Bairro Santa Lúcia;

59) R$60.000,00 para Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros (Código nº 0900.185410721.202, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte
04.00), destinados a melhorias no paisagismo, nos passeios e na iluminação do Bosque Jornalista Frederico Sobrinho - "Parque dos Colibris" -, localizado próximo ao
vertedouro da Barragem Santa Lúcia, entre as ruas Engenheiro Zoroastro Torres e a barragem, no Bairro Santo Antônio;

60) R$114.720,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0900.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua Congonhas, no trecho entre as ruas Viçosa e Leopoldina, com dimensão aproximada de 400m (quatrocentos metros) de comprimento
por 10m (dez metros) de largura, no Bairro Santo Antônio;
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61) R$173.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0900.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua Professor Arduíno Bolivar, no trecho entre as ruas Mar de Espanha e Teixeira de Freitas, com dimensão aproximada de 600m
(seiscentos metros) de comprimento por 10m (dez metros) de largura, no Bairro Santo Antônio;

62) R$60.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0900.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua Professor José Renault, no trecho entre a Avenida Bento Simão e a Rua Cônsul Robert Levy, com dimensão aproximada de 200m
(duzentos metros) de comprimento por 10m (dez metros) de largura, no Bairro São Bento;

63) R$187.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0900.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua Laplace, no trecho a partir do número 36 até a Rua Sobral, com dimensão aproximada de 650m (seiscentos e cinqüenta metros) de
comprimento por 10m (dez metros) de largura, no Bairro Santa Lúcia;

64) R$125.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0900.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua Deputado Álvaro Sales, com dimensão aproximada de 530m (quinhentos e trinta metros) de comprimento por 8m (oito metros) de
largura, no Bairro Santo Antônio;

65) R$20.000,00 para Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros (Código nº 0900.185410721.202, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte
04.00), destinados a melhorias no paisagismo e nos passeios da Praça Chafic Kassis, no Bairro Santa Lúcia;

66) R$255.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0900.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua Abre Campo, com dimensão aproximada de 1.100m (mil e cem metros) de comprimento por 8m (oito metros) de largura, no Bairro
Santo Antônio;

67) R$130.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0900.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua Marabá, com dimensão aproximada de 500m (quinhentos metros) de comprimento por 9m (nove metros) de largura, no Bairro Santo
Antônio;

68) R$140.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0900.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua Kepler, no trecho entre a Rua Halley e a Avenida Cônsul Antônio Cadar, com dimensão aproximada de 400m (quatrocentos metros)
de comprimento por 12m (doze metros) de largura, no Bairro Santa Lúcia;

69) R$50.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0900.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua Fernando França Campos, no trecho entre as ruas Professor Sílvio Vasconcelos e Cônsul Robert Levy, com dimensão aproximada de
185m (cento e oitenta e cinco metros) de comprimento por 9m (nove metros) de largura, no Bairro São Bento;

70) R$125.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0900.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua Professor Sílvio Vasconcelos, no trecho entre a Rua Fernando França Campos e a Avenida Raja Gabáglia, com dimensão aproximada
de 240m (duzentos e quarenta metros) de comprimento por 18m (dezoito metros) de largura, no Bairro São Bento;

71) R$60.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0900.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua Padre Francisco Arantes, no trecho entre as ruas Iraí e Abadessa Gertrudes Prado, com dimensão aproximada de 250m (duzentos e
cinqüenta metros) de comprimento por 8m (oito metros) de largura, no Bairro Vila Paris;

72) R$210.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0900.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua Adauto Lúcio Cardoso, no trecho entre a Avenida José Maria Alkimim e a Rua Ernani Doyle, com dimensão aproximada de 800m
(oitocentos metros) de comprimento por 9m (nove metros) de largura, no Bairro Belvedere;

73) R$140.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0900.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua José Negrão de Lima, no trecho entre a Avenida José Maria Alkimim e a Rua Ernani Doyle, com dimensão aproximada de 600m
(seiscentos metros) de comprimento por 8m (oito metros) de largura, no Bairro Belvedere;

74) R$235.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0900.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua Professor Pedro Aleixo, no trecho entre as ruas Desembargador Joaquim Furtado e Ernani Doyle, com dimensão aproximada de 900m
(novecentos metros) de comprimento por 9m (nove metros) de largura, no Bairro Belvedere;

75) R$235.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0900.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua Professor Carlos Pereira da Silva, no trecho entre a Avenida Paulo Camilo Pena e a Rua Cândido Gonzalez, com dimensão
aproximada de 900m (novecentos metros) de comprimento por 9m (nove metros) de largura, no Bairro Belvedere;

76) R$162.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0900.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua Geraldo Magalhães Mascarenhas, no trecho entre as ruas Adauto Lúcio Cardoso e Zuzu Angel, com dimensão aproximada de 700m
(setecentos metros) de comprimento por 8m (oito metros) de largura, no Bairro Belvedere;

77) R$92.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0900.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua Desembargador Fábio Maldonado, no trecho entre as avenidas José Maria Alkimim e Celso Porfírio Machado, com dimensão
aproximada de 400m (quatrocentos metros) de comprimento por 8m (oito metros) de largura, no Bairro Belvedere;

78) R$140.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0900.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua Paulo Afonso, no trecho entre as ruas Rafael Magalhães e Abre Campo, com dimensão aproximada de 600m (seiscentos metros) de
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recapeamento asfáltico da Rua Paulo Afonso, no trecho entre as ruas Rafael Magalhães e Abre Campo, com dimensão aproximada de 600m (seiscentos metros) de
comprimento por 8m (oito metros) de largura, no Bairro Santo Antônio;

79) R$23.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0900.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua Pitangueiras, no trecho entre as ruas Mangabeiras e Abre Campo, com dimensão aproximada de 100m (cem metros) de comprimento
por 8m (oito metros) de largura, no Bairro Santo Antônio;

80) R$55.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0900.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua Plutão, no trecho entre as ruas Dr. Armando Duarte e Netuno, com dimensão aproximada de 270m (duzentos e setenta metros) de
comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Santa Lúcia;

81) R$95.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0900.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua Luiz Soares da Rocha, no trecho entre a Avenida Guaicuí e a Rua Sebastião P. Almeida, com dimensão aproximada de 470m
(quatrocentos e setenta metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Luxemburgo;

82) R$87.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0900.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua Dona Cecília, no trecho entre as ruas Monte Alegre e Palmira, com dimensão aproximada de 430m (quatrocentos e trinta metros) de

comprimento por 8m (oito metros) de largura, no Bairro Serra;

83) R$55.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0900.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua Emílio Pinheiro de Barros, no trecho entre as ruas Plêiades e Levi Pereira Coelho, com dimensão aproximada de 270m (duzentos e
setenta metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Santa Lúcia;

84) R$40.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0900.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à
urbanização e ao paisagismo da Travessa Leopoldino José de Souza, com 100m (cem metros) de comprimento por 5m (cinco metros) de largura, no Bairro Santa
Lúcia;

85) R$31.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0900.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua Vega, no trecho entre as ruas Arrudas e Zodíaco, com dimensão aproximada de 150m (cento e cinqüenta metros) de comprimento por
7m (sete metros) de largura, no Bairro Santa Lúcia;

86) R$42.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0900.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua Halley, no trecho entre a Praça das Constelações e a Rua Rigel, com dimensão aproximada de 200m (duzentos metros) de
comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Santa Lúcia;

87) R$38.515,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados à pavimentação asfáltica da Rua Paranavaí, no trecho entre as ruas Geraldo Ferreira da Silva e Padre Argemiro Moreira, com dimensão aproximada de
150m (cento e cinqüenta metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Belmonte;

88) R$100.000,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados à pavimentação asfáltica da Rua "sem Nome", Quadra 4, Bloco C, com dimensão aproximada de 300m (trezentos metros) de comprimento por 7m (sete
metros) de largura, no Conjunto Esperança, no Bairro Barreiro de Cima;

89) R$40.000,00 para Gestão e Regulação do SUAS / Apoio ao Conselho (Código nº 1013.082431132.349, Natureza de Despesa 339039, Esfera S, Fonte 03.00),
destinados à capacitação dos conselheiros municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, para discussão do Plano Plurianual de Ação Governamental
2010/2013;

90) R$40.000,00 para Gestão e Regulação do SUAS / Apoio ao Conselho (Código nº 1011.0001.082441132.349, Natureza de Despesa 339039, Esfera S, Fonte
03.00), destinados à capacitação dos conselheiros municipais de Assistência Social e dos conselheiros municipais tutelares, para discussão do Plano Plurianual de
Ação Governamental 2010/2013;

91) R$1.000.000,00 para Segurança de Acolhida e Abrigamento/Alta Complexidade (Código nº 1011.0018.082440202.357, Natureza de Despesa 335043, Esfera S,
Fonte 03.00), destinados à ampliação da Sub-Ação 0004 - Abrigamento para Criança e Adolescente - de 535 para 630 crianças/adolescentes atendidos, com
aumento do valor per capita.

E) De Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00):

1) R$126.000,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Butinha, com dimensão aproximada de 1.000m (mil metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro
Vila Oeste;

2) R$100.800,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Sete de Setembro, no trecho entre a Avenida Amazonas e a Rua Independência, com dimensão aproximada de 800m
(oitocentos metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Cabana;

3) R$50.400,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Crispim Jacques, no trecho entre a Rua Aguanil e a Avenida Capim Branco, com dimensão aproximada de 400m
(quatrocentos metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Vista Alegre;

4) R$27.000,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
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4) R$27.000,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Beira Linha, no trecho entre as ruas Gervásio Gonçalves e Três Rios, com dimensão aproximada de 250m (duzentos e
cinqüenta metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Olhos d'Água;

5) R$37.800,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua dos Angelins, no trecho situado entre os números 30 e 100, com dimensão aproximada de 300m (trezentos metros) de
comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Cabana;

6) R$50.400,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Galeria, no trecho entre a Rua Sete de Setembro e a Avenida Amazonas, com dimensão aproximada de 400m

(quatrocentos metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Cabana;

7) R$50.400,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Acidental, no trecho situado entre os números 85 e 163, com dimensão aproximada de 400m (quatrocentos metros) de
comprimento por 7m (sete metros) de largura, na Vila Cafezal, no Bairro Serra;

8) R$50.400,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Sucupira, no trecho entre as ruas Seringueira e Tamburi, com dimensão aproximada de 400m (quatrocentos metros) de
comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Patrocínio;

9) R$648,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados
ao recapeamento asfáltico da Rua Um, no trecho entre as ruas Dez e Quatro, com dimensão aproximada de 6m (seis metros) de comprimento por 6m (seis metros)
de largura, no Bairro Olhos d'Água;

10) R$170.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0907.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à
pavimentação asfáltica da Rua Belarmino Giarola, no trecho entre as ruas João Magela Luz e Maria Cesárea Moreira, com extensão aproximada de 250m (duzentos e
cinqüenta metros), no Bairro Céu Azul;

11) R$110.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0907.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à
pavimentação asfáltica da Rua Juventude, no trecho entre as ruas Radialista José Farrapo e Antônio José Joaquim dos Santos, com extensão aproximada de 200m
(duzentos metros), no Bairro Céu Azul;

12) R$200.000,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados à abertura e pavimentação asfáltica da Rua Antônio Giarola, no trecho entre as ruas Víctor Sanches Dumont e Cravo da Índia, com extensão aproximada
de 50m (cinqüenta metros), no Bairro Piratininga;

13) R$110.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0907.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à
pavimentação asfáltica da Rua Milão, no trecho entre as ruas Javari e Tefé, com extensão aproximada de 100m (cem metros), no Bairro Renascença;

14) R$70.000,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados à execução de gabião com 160m³ (cento e sessenta metros cúbicos) na Rua Gomes, entre os números 38 e 68, no Bairro Pilar;

15) R$45.831,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Raimundo Venâncio da Silva, no trecho entre as avenidas dos Andradas e Alphonsus Guimarães, com dimensão
aproximada de 190m (cento e noventa metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, na Vila São Rafael, no Bairro da Pompéia;

16) R$25.328,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Coronel Otávio Diniz, no trecho entre a Rua Luiz Cerqueira e a Avenida dos Andradas, com dimensão aproximada de
105m (cento e cinco metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, na Vila São Rafael, no Bairro da Pompéia;

17) R$29.248,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Planalto, no trecho entre as ruas 28 de Setembro e Leopoldo Gomes, com dimensão aproximada de 120m (cento e
vinte metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, na Vila São Rafael, no Bairro da Pompéia;

18) R$29.248,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Fluorina, no trecho entre as ruas 28 de Setembro e Leopoldo Gomes, com dimensão aproximada de 120m (cento e
vinte metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, na Vila São Rafael, no Bairro da Pompéia;

19) R$27.188,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Aníbal Benévolo, no trecho entre as ruas Itaí e Maestro Delê de Andrade, com extensão aproximada de 200m (duzentos
metros), no Bairro Santa Efigênia;

20) R$47.579,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua São Luiz, no trecho entre as ruas Dr. José Rodrigues e Santa Rita de Cássia, com dimensão aproximada de 350m
(trezentos e cinqüenta metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro São Tomaz;

21) R$27.188,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Nélia, no trecho entre a Rua São Luiz e a Avenida Portugal, com dimensão aproximada de 200m (duzentos metros) de
comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro São Tomaz;
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22) R$40.782,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Dez de Novembro, no trecho entre a Rua Barão de Coromandel e a Avenida Portugal, com dimensão aproximada de

300m (trezentos metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro São Tomaz;

23) R$67.970,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Bueno Brandão, no trecho entre as ruas Hermílio Alves e Quartzo, com dimensão aproximada de 500m (quinhentos
metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, na Vila Dias, no Bairro Santa Tereza;

24) R$27.188,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Quartzo, no trecho entre as ruas Bueno Brandão e Gonçalves Chaves, com dimensão aproximada de 200m (duzentos
metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, na Vila Dias, no Bairro Santa Tereza;

25) R$13.594,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Gonçalves Chaves, no trecho entre a Rua Conselheiro Rocha e a Avenida do Contorno, com dimensão aproximada de
100m (cem metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, na Vila Dias, no Bairro Santa Tereza;

26) R$13.594,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Adamina, no trecho entre as ruas Conselheiro Rocha e Eurita, com dimensão aproximada de 100m (cem metros) de
comprimento por 7m (sete metros) de largura, na Vila Dias, no Bairro Santa Tereza;

27) R$27.188,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Expedicionário João Batista Rotelo, no trecho entre as ruas Apere, Guruá e Lassance, com dimensão aproximada de
200m (duzentos metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro São Geraldo;

28) R$35.344,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Caiçara, no trecho entre as ruas Mogoari e Moju e no trecho entre as ruas Silva Alvarenga e Lassance, com dimensão
aproximada de 260m (duzentos e sessenta metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro São Geraldo;

29) R$38.063,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Arapari, no trecho entre as ruas Apere, Guruá e Lassance, com dimensão aproximada de 280m (duzentos e oitenta
metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro São Geraldo;

30) R$47.579,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Antônio Olívio Ferreira, no trecho entre a Rua Sargento João Ovídio e a Praça Francisco Emídio de Oliveira, com
dimensão aproximada de 350m (trezentos e cinqüenta metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Jonas Veiga II;

31) R$27.188,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Zulmira Serafim de Aguilar, no trecho entre a Rua Antônio Olívio Ferreira e a Praça Elba Alvarenga de Andrade, com
dimensão aproximada de 200m (duzentos metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Jonas Veiga II;

32) R$203.910,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Taquaril, no trecho entre a Rua do Juramento e a Avenida Country Clube de Belo Horizonte, com dimensão aproximada
de 1.500m (mil e quinhentos metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Jonas Veiga II;

33) R$20.391,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Mário Martins, no trecho entre as ruas Casa Branca e Amazonita, com dimensão aproximada de 150m (cento e
cinqüenta metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro da Pompéia;

34) R$150.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer (Código nº 0900.278121011.213, Natureza de Despesa
449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à implantação de pista de cooper na Avenida Pedro II, nas proximidades do Bairro São José;

35) R$27.188,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Regência, no trecho entre as ruas Regência e Boa Vista, com dimensão aproximada de 200m (duzentos metros) de
comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Novo São Lucas;

36) R$27.188,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Boa Vista, no trecho entre as ruas Regência e Saint Clair Valadares, com dimensão aproximada de 200m (duzentos
metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Novo São Lucas;

37) R$4.000,00 para Ampliação de Redes de Iluminação Pública (Código nº 0900.154520841.223, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados
à instalação de 1 (um) poste de iluminação pública na Rua São Geraldo, no trecho situado no Beco da Mina, no Bairro Cabana;

38) R$10.000,00 para Melhorias Urbanas em Favelas (Código nº 0913.164820641.231, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à
recuperação da rede de esgoto e da rede pluvial e à pavimentação asfáltica do Beco José Augusto, com dimensão aproximada de 30m (trinta metros) de
comprimento por 1,5m (um vírgula cinco metros) de largura, no Bairro Alto Vera Cruz;

39) R$10.000,00 para Melhorias Urbanas em Favelas (Código nº 0913.164820641.231, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico e à recuperação da rede de esgoto do Beco Felicidade, com dimensão aproximada de 35m (trinta e cinco metros) de comprimento por 1,8m
(um vírgula oito metros) de largura, no Bairro Alto Vera Cruz;
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(um vírgula oito metros) de largura, no Bairro Alto Vera Cruz;

40) R$30.000,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados à abertura e pavimentação asfáltica da Rua Ferreira de Aguiar, no trecho entre a Rua Américo Alves e a BR-262, com dimensão aproximada de 50m
(cinqüenta metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Nazaré;

41) R$20.391,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Armindo Chaves, no trecho entre as ruas Conselheiro Saraiva e Canaã, com dimensão aproximada de 150m (cento e
cinqüenta metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Barroca;

42) R$17.045,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados à pavimentação asfáltica da Rua 30, no trecho a partir do número 55 até a Rua 20, com dimensão aproximada de 50m (cinqüenta metros) de comprimento
por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Vista do Sol;

43) R$13.594,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua São Tiago, no trecho entre as ruas Luiza San Marco e Ribeirão das Neves, com dimensão aproximada de 100m (cem
metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro São Lucas;

44) R$6.797,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Onze, com dimensão aproximada de 50m (cinqüenta metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no
Bairro Jardim dos Comerciários C;

45) R$13.594,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Isaura Possidônio, com dimensão aproximada de 100m (cem metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura,
no Bairro Paraíso;

46) R$27.188,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua São Geraldo, no trecho situado entre as ruas do Grupo e São Vicente, com dimensão aproximada de 200m (duzentos
metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Granja de Freitas;

47) R$27.188,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Walmir Dias Santos, no trecho entre as ruas Nilze Alves da Silva e Carlos Marques Ferreira, com dimensão aproximada
de 200m (duzentos metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Dom Silvério;

48) R$27.188,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Alcântara, no trecho entre as ruas Maria Macedo e Xapuri, com dimensão aproximada de 200m (duzentos metros) de
comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Nova Granada;

49) R$47.579,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Industrial José Costa, no trecho entre as ruas Coruripe e Tibiriçá, com dimensão aproximada de 350m (trezentos
metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Nova Granada;

50) R$27.188,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Expedicionário Jairo Batista Rotelo, no trecho entre as ruas Silva Alvarenga e Guruá, com dimensão aproximada de
200m (duzentos metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro São Geraldo;

51) R$3.884,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Itaberá, no trecho entre o Beco Américo Turci e a Rua Dialogita, com dimensão aproximada de 100m (cem metros) de
comprimento por 2m (dois metros) de largura, na Vila Cônego Pinheiro, no Bairro Santa Efigênia;

52) R$1.942,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico e à manutenção da rede de esgoto do Beco Sargento Souza, que se inicia na Rua Itaberá, com dimensão aproximada de 50m
(cinqüenta metros) de comprimento por 2m (dois metros) de largura, na Vila Cônego Pinheiro, no Bairro Santa Efigênia;

53) R$1.942,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico do Beco do Sol, que se inicia próximo ao número 385 do Beco Américo Turci, com dimensão aproximada de 50m (cinqüenta
metros) de comprimento por 2m (dois metros) de largura, na Vila Cônego Pinheiro, no Bairro Santa Efigênia;

54) R$2.718,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico do Beco Marte, que se inicia na Rua Itaberá, com dimensão aproximada de 70m (setenta metros) de comprimento por 2m (dois
metros) de largura, na Vila Cônego Pinheiro, no Bairro Santa Efigênia;

55) R$17.478,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico do Beco Saulo Pereira, no trecho entre a Rua Desembargador Bráulio e a Avenida Santa Tereza, com dimensão aproximada
de 300m (trezentos metros) de comprimento por 3m (três metros) de largura, no Bairro Alto Vera Cruz;

56) R$1.747,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico do Beco Maria Inês, que se inicia na altura do número 2035 da Rua Padre Júlio Maria, com dimensão aproximada de 30m
(trinta metros) de comprimento por 3m (três metros) de largura, no Bairro Alto Vera Cruz;

57) R$2.913,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
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57) R$2.913,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Serra Azul, no trecho entre as ruas Fernão Dias e Doutor Brochado, com dimensão aproximada de 50m (cinqüenta
metros) de comprimento por 3m (três metros) de largura, no Bairro Alto Vera Cruz;

58) R$700.000,00 para Segurança do Convívio - Vivência Familiar, Comunitária e Social (Código nº 1011.0017.082440192.309, Natureza de Despesa 335043, Esfera
S, Fonte 03.00), destinados à ampliação da Sub-Ação 0002 - Ações Socioeducativas - 6 a 14 anos - de 11.521 para 13.500 crianças/adolescentes atendidos, com o
aumento do valor per capita.

F) De Requalificação e Manutenção dos Corredores Viários (Código nº 0900.154510621.303, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00):

1) R$150.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0907.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à
implantação de canteiro central na Avenida dos Engenheiros, no Bairro Alípio de Melo;

2) R$200.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0907.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à reforma e
ao alinhamento do canteiro central da Avenida Liége, no Bairro Jardim Europa;

3) R$100.000,00 para Construção da Mobilidade Urbana Sustentável (Código nº 0916.264520601.111, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados à implantação de ciclovia e bicicletário na Avenida Professor Morais, no Bairro Funcionários;

4) R$100.000,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados à pavimentação asfáltica da Rua "sem Nome", Quadra 4, Bloco C, com dimensão aproximada de 300m (trezentos metros) de comprimento por 7m (sete
metros) de largura, no Conjunto Esperança, no Bairro Barreiro de Cima;

5) R$728.620,00 para Segurança de Acolhida e Abrigamento/Alta Complexidade (Código nº 1011.0018.082440202.357, Natureza de Despesa 335043, Esfera S,
Fonte 03.00), destinados à ampliação da Sub-Ação 0004 - Abrigamento para Criança e Adolescente - de 535 para 630 crianças/adolescentes atendidos, com
aumento do valor per capita.

G) De Coordenação do Planejamento Urbano (Código nº 0900.154520572.566, Natureza de Despesa 339035, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$50.000,00 para Sensibilização, Iniciação e Formação Cultural (Código nº 0207.133920492.659, Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00),
destinados à ampliação do Programa Arena da Cultura.

H) De Coordenação do Planejamento Urbano (Código nº 0900.154520572.566, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$63.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0900.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua Gloriosa, no trecho entre as ruas Jaboatão e Independência, com dimensão aproximada de 500m (quinhentos metros) de
comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Jardinópolis.

I) De Serviços Administrativos e Financeiros (Código nº 0900.154520572.900, Natureza de Despesa 339035, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$12.020,00 para Melhorias Urbanas em Favelas (Código nº 0913.164820651.231, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Alameda do Grotão, com dimensão aproximada de 100m (cem metros) de comprimento por 5m (cinco metros) de largura, na Vila Ventosa.

J) De Ampliação de Redes de Iluminação Pública (Código nº 0900.154520841.223, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00):

1) R$4.500,00 para Ampliação de Redes de Iluminação Pública (Código nº 0900.154520841.223, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à
instalação de 1 (um) poste de iluminação pública na Rua Turmalina, em frente ao número 57, no Bairro Nova York;

2) R$4.500,00 para Ampliação de Redes de Iluminação Pública (Código nº 0900.154520841.223, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à
instalação de 1 (um) poste de iluminação pública na Rua Pedra Cristalina, em frente ao número 50, no Bairro Jardim dos Comerciários;

3) R$4.500,00 para Ampliação de Redes de Iluminação Pública (Código nº 0900.154520841.223, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à
instalação de 1 (um) poste de iluminação pública na Rua Maria Amélia Maia, esquina com a Rua Coromandel, no Bairro São Bernardo;

4) R$10.000,00 para Ampliação de Redes de Iluminação Pública (Código nº 0900.154520841.223, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados
à reforma da rede de iluminação pública da Praça Rosa Mística, no Bairro Capitão Eduardo;

5) R$18.000,00 para Ampliação de Redes de Iluminação Pública (Código nº 0907.154520841.223, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados
à instalação de 4 (quatro) postes de iluminação pública na Avenida Maurette José dos Santos, em trecho com extensão aproximada de 150m (cento e cinqüenta
metros), no Bairro Castelo;

6) R$13.500,00 para Ampliação de Redes de Iluminação Pública (Código nº 0907.154520841.223, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados
à instalação de 3 (três) postes de iluminação pública na Rua Marrocos, no trecho situado na Vila Apolônia, com extensão aproximada de 100m (cem metros), no
Bairro Jardim Leblon;

7) R$9.000,00 para Ampliação de Redes de Iluminação Pública (Código nº 0900.154520841.223, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à
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7) R$9.000,00 para Ampliação de Redes de Iluminação Pública (Código nº 0900.154520841.223, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à
instalação de 2 (dois) postes de iluminação pública na Rua Heracles, no trecho próximo ao número 513, no Bairro Cenáculo;

8) R$13.500,00 para Ampliação de Redes de Iluminação Pública (Código nº 0900.154520841.223, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados
à realização de melhorias na rede de iluminação pública da escadaria existente na Rua Serra da Mantiqueira, no Conjunto Ribeiro de Abreu, no Bairro Ribeiro de
Abreu;

9) R$13.500,00 para Ampliação de Redes de Iluminação Pública (Código nº 0900.154520841.223, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados
à realização de melhorias na rede de iluminação pública da passarela situada na entrada do Conjunto Ribeiro de Abreu, sobre o Córrego Rio das Velhas, no Bairro
Ribeiro de Abreu;

10) R$7.500,00 para Ampliação de Redes de Iluminação Pública (Código nº 0900.154520841.223, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados
à reforma de rede de iluminação pública da Rua Maria Aparecida, com extensão aproximada de 100m (cem metros), no Bairro Beija Flor;

11) R$13.500,00 para Ampliação de Redes de Iluminação Pública (Código nº 0900.154520841.223, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados
à realização de melhorias na rede de iluminação pública da Rua Serra da Moeda, esquina com Rua Serra Formosa, com extensão aproximada de 60m (sessenta
metros), no Conjunto Ribeiro de Abreu, no Bairro Ribeiro de Abreu;

12) R$21.000,00 para Ampliação de Redes de Iluminação Pública (Código nº 0900.154520841.223, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados
à instalação de 6 (seis) postes de iluminação pública na Rua Carlos Drumond de Andrade, no trecho entre a Rua dos Moreiras e a BR-262, no Bairro Capitão
Eduardo;

13) R$6.000,00 para Ampliação de Redes de Iluminação Pública (Código nº 0900.154520841.223, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados
à instalação de 3 (três) postes de iluminação pública em trecho situado entre os becos Bateria e São João, próximo aos números 34, 56 e 102, na Vila Novo São
Lucas, no Bairro Novo São Lucas;

14) R$4.000,00 para Ampliação de Redes de Iluminação Pública (Código nº 0900.154520841.223, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados
à instalação de 1 (um) poste de iluminação pública no Beco Guarani, esquina com a Rua Jorgina Penido, na Vila Novo São Lucas, no Bairro Novo São Lucas;

15) R$4.000,00 para Ampliação de Redes de Iluminação Pública (Código nº 0900.154520841.223, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados
à instalação de rede de iluminação pública, com 1 (um) poste em frente ao número 52 do Beco Bateria, na Vila Novo São Lucas, no Bairro Novo São Lucas;

16) R$10.000,00 para Ampliação de Redes de Iluminação Pública (Código nº 0907.154520841.223, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados
à instalação de 2 (dois) postes de iluminação pública na Rua Izabel Maria Dias, sendo um próximo ao número 323 e o outro na esquina com a Rua Santa Rosa, no
Bairro Mantiqueira;

17) R$4.000,00 para Ampliação de Redes de Iluminação Pública (Código nº 0900.154520841.223, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados
à instalação de 1 (um) poste de iluminação pública no Beco São Cristóvão, com extensão aproximada de 30m (trinta metros), no Bairro Alto Vera Cruz;

18) R$10.000,00 para Ampliação de Redes de Iluminação Pública (Código nº 0907.154520841.223, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados
à instalação de rede de iluminação pública na Rua Abadia, a partir do número 61, com extensão aproximada de 100m (cem metros), no Bairro Jardim Liberdade;

19) R$5.000,00 para Ampliação de Redes de Iluminação Pública (Código nº 0900.154520841.223, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados
à instalação de luminária em poste na Rua João de Freitas, no trecho entre a Avenida Prudente de Morais e a Rua Marquês de Paranaguá, no Bairro Santo Antônio;

20) R$5.200,00 para Ampliação de Redes de Iluminação Pública (Código nº 0900.154520841.223, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados
à instalação de um poste de iluminação pública na Rua Universo, próximo ao número 350, no Bairro Santa Lúcia;

21) R$500.000,00 para Segurança de Acolhida e Abrigamento/Alta Complexidade (Código nº 1011.0018.082440202.357, Natureza de Despesa 335043, Esfera S,
Fonte 03.00), destinados à ampliação da Sub-Ação 0004 - Abrigamento para Criança e Adolescente - de 535 para 630 crianças/adolescentes atendidos, com
aumento do valor per capita;

22) R$125.000,00 para Desenvolvimento do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda (Código nº 1000.113341212.577, Natureza de Despesa 339036, Esfera
F, Fonte 03.00), destinados à ampliação de ações de treinamento e capacitação do Centro Público de Economia Popular Solidária - Sub-Ação 11.

K) De Controle das Operações de Iluminação Pública (Código nº 0900.154520842.035, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$1.000.000,00 para Implantação do Parque de Base Tecnológica (Código nº 0900.195721421.269, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados à implantação do Parque Tecnológico de Belo Horizonte - BHTEC;

2) R$90.000,00 para Gerenciamento do Sistema de Tratamento de Resíduos Sólidos (Código nº 0908.0012.175120832.209, Natureza de Despesa 449052, Esfera F,
Fonte 04.00), destinados à instalação de coletor de óleo de cozinha nas Unidades de Recolhimento de Pequenos Volumes - URPVs - em cada Regional;

3) R$200.000,00 para Inclusão Social Produtiva (Código nº 1008.144221212.332, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao Programa
Geração de Renda para Mulheres;
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4) R$7.500,00 para Ampliação de Redes de Iluminação Pública (Código nº 0900.154520841.223, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à
reforma da rede de iluminação pública da Rua Rui Barbosa, com extensão aproximada de 100m (cem metros), no Bairro Beija Flor;

5) R$500.000,00 para Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros (Código nº 0900.185410721.202, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte
04.00), destinados à reforma do canteiro central da Avenida Bernardo Vasconcelos, no Bairro Cachoeirinha;

6) R$30.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0907.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua Paulino Caetano Mendes, com extensão aproximada de 200m (duzentos metros), no Bairro Céu Azul;

7) R$2.000.000,00 para Implantação de Habitações Populares (Código nº 0900.164820641.207, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
reforço de dotação orçamentária;

8) R$500.000,00 para Manutenção de Conjuntos Habitacionais (Código nº 0913.164820641.249, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
reforço de dotação orçamentária;

9) R$1.000.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social (Código nº 0907.082440191.220, Natureza de Despesa 449051, Esfera
S, Fonte 04.00), destinados à reforma do Centro de Referência para Idosos - "Tancredão", no Bairro Caiçara;

10) R$1.000.000,00 para Melhorias Urbanas em Favelas (Código nº 0913.164820651.231, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
reforço de dotação orçamentária.

L) De Galeria do Córrego Arrudas (Código nº 0900.175120661.201, Natureza de Despesa 443042, Esfera F, Fonte 04.00):

1) R$600.000,00 para Segurança do Convívio - Vivência Familiar, Comunitária e Social (Código nº 1011.0017.082440192.309, Natureza de Despesa 335043, Esfera
S, Fonte 03.00), destinados à ampliação da Sub-Ação 0002 - Ações Socioeducativas - 6 a 14 anos - de 11.521 para 13.500 crianças/adolescentes atendidos, com o
aumento do valor per capita.

M) De Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale (Código nº 0900.175120661.203, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00):

1) R$70.000,00 para Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale (Código nº 0907.175120661.203, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados
à drenagem e canalização do esgoto situado na Rua Jayme Silva Diniz, entre os números 97 e 107, com extensão aproximada de 60m (sessenta metros), no Bairro
Jardim dos Comerciários C;

2) R$140.000,00 para Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale (Código nº 0907.175120661.203, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados à drenagem e canalização de esgoto na Rua Um, entre os números 115 e 211, com extensão aproximada de 130m (cento e trinta metros), no Bairro
Jardim dos Comerciários C;

3) R$50.000,00 para Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale (Código nº 0907.175120661.203, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados
à drenagem e canalização do córrego situado próximo à Rua Carmem Costa, entre as ruas Padre Argemiro Moreira e Mariano Guimarães, com extensão aproximada
de 50m (cinqüenta metros), no Bairro Belmonte.

N) De Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros (Código nº 0900.185410721.202, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00):

1) R$200.000,00 para Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros (Código nº 0900.185410721.202, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte
04.00), destinados ao cercamento e à revitalização do Parque Ismael de Fábregas, no Bairro Novo Floresta;

2) R$90.000,00 para Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros (Código nº 0900.185410721.202, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte
04.00), destinados à construção de quadra de esportes na Rua da República Tcheca, no Bairro Letícia;

3) R$90.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer (Código nº 0900.278121011.213, Natureza de Despesa
449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à implantação de uma campo de futebol no final da Rua Erva Mate, próximo à Vila Mãe dos Pobres, no Bairro Piratininga;

4) R$30.000,00 para Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros (Código nº 0907.185410721.202, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte
04.00), destinados à construção de praça com aproximadamente 200m² (duzentos metros quadrados) na Rua Doutora Mariza, entre os números 930 e 970, no Bairro
Ribeiro de Abreu;

5) R$30.000,00 para Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros (Código nº 0900.185410721.202, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte
04.00), destinados à execução de paisagismo nos canteiros da confluência da Avenida Prudente de Morais com a Rua Engenheiro Zoroastro Torres, no Bairro Santo
Antônio.

O) De Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer (Código nº 0900.278121011.213, Natureza de Despesa 449051, Esfera F,
Fonte 04.00):

1) R$38.000,00 para Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros (Código nº 0907.185410721.202, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte
04.00), destinados à construção de pista de esqueite no Parque Escola Jardim Belmonte, no Bairro Belmonte;
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04.00), destinados à construção de pista de esqueite no Parque Escola Jardim Belmonte, no Bairro Belmonte;

2) R$50.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer (Código nº 0907.278121011.213, Natureza de Despesa
449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à construção de quadra poliesportiva em área de aproximadamente 800m² (oitocentos metros quadrados), situada na Rua
Atlanta, esquina com a Rua Ópera, no Conjunto Esperança, no Bairro Barreiro de Cima;

3) R$100.000,00 para Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros (Código nº 0907.185410721.202, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte
04.00), destinados à construção, ampliação e instalação de equipamentos esportivos na pista do Parque Boulevard Arrudas, no trecho entre a Rua Itaituba, no Bairro
São Geraldo, e a Estação de Tratamento de Esgotos, no Bairro Caetano Furquim.

XIV - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE REGULAÇÃO URBANA:

A) De Aperfeiçoamento do Sistema de Regularização e Informações Urbanísticas - PNAFM (Código nº 0905.154520091.326, Natureza de Despesa 339035, Esfera F,
Fonte 03.00):

1) R$50.000,00 para Sensibilização, Iniciação e Formação Cultural (Código nº 0207.133920492.659, Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00),
destinados à ampliação do Programa Arena da Cultura;

2) R$100.000,00 para Intercâmbio e Difusão Cultural (Código nº 0207.133920502.038, Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao Festival
de Arte Negra.

XV - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL:

A) De Serviços Administrativos e Financeiros (Código nº 0907.041220072.900, Natureza de Despesa 339037, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$300.000,00 para Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros (Código nº 0907.185410721.202, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte
04.00), destinados à construção da Praça Hebert de Souza no Bairro Santo Antônio;

2) R$100.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer (Código nº 0907.278121011.213, Natureza de Despesa
449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à construção de pista de esqueite na Praça dos Economistas, no Bairro Santa Mônica;

3) R$31.000,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Peroba Rosa, em trecho com dimensão aproximada de 200m (duzentos) metros de comprimento por 8m (oito metros)
de largura, no Bairro Patrocínio;

4) R$31.000,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Capiberibe, no trecho entre as ruas João Pires e Solimões, com dimensão aproximada de 200m (duzentos metros) de
comprimento por 8m (oito metros) de largura, no Bairro Nova Gameleira;

5) R$15.500,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Carmo da Cachoeira, no trecho entre a Rua Campo Formoso e a Avenida Tereza Cristina, com dimensão aproximada
de 100m (cem metros) de comprimento por 8m (oito metros) de largura, no Bairro Salgado Filho.

B) De Serviços Administrativos e Financeiros (Código nº 0907.041220072.900, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$700.000,00 para Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros (Código nº 0907.185410721.202, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte
04.00), destinados à construção da Praça Hebert de Souza no Bairro Santo Antônio;

2) R$100.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer (Código nº 0907.278121011.213, Natureza de Despesa
449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à construção de pista de esqueite na Praça dos Economistas, no Bairro Santa Mônica;

3) R$31.000,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico na Rua Sucupira, em trecho com dimensão aproximada de 200m (duzentos metros) de comprimento por 8m (oito metros) de
largura, no Bairro Patrocínio;

4) R$20.000,00 para Manutenção de Praças e Jardins (Código nº 1701.185410722.079, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à
recuperação do play-ground da Praça da Goneri, na Vila Guaratã, incluindo-se a compra e a instalação de brinquedos;

5) R$50.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer (Código nº 0907.278121011.213, Natureza de Despesa
449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à reforma da Praça Oswaldo Zuccherate, situada na confluência da Avenida Tereza Cristina com as ruas Monte Branco e
Teodoro de Abreu, no Bairro Nova Suíssa, com a recuperação de alambrado, de equipamentos elétricos e de iluminação e a pintura do piso;

6) R$45.295,00 para Implantação de Projetos Estruturantes do Transporte Urbano e Trânsito (Código nº 0916.264520601.112, Natureza de Despesa 449051, Esfera
F, Fonte 04.00), destinados à execução do Projeto nº 3 HVF-00037/07 da BHTRANS na confluência das ruas Olenka Dias Bicalho e Paulo Piedade Campos, no
Bairro Havaí;
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7) R$630.000,00 para Segurança do Convívio - Vivência Familiar, Comunitária e Social (Código nº 1011.0017.082440192.309, Natureza de Despesa 335043, Esfera
S, Fonte 03.00), destinados à ampliação da Sub-Ação 0002 - Ações Socioeducativas - 6 a 14 anos - de 11.521 para 13.500 crianças/adolescentes atendidos, com o
aumento do valor per capita.

C) De Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis (Código nº 0907.041220441.219, Natureza de Despesa 459061, Esfera F, Fonte 04.00):

1) R$100.000,00 para Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros (Código nº 0900.185410721.202, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte
04.00), destinados à revitalização da Praça Amadeu Lourenzato, no Bairro Olhos d'Água, compreendendo feitura de bancos, pintura do chão, revitalização dos jardins,
melhoria da iluminação e reforma do espaço destinado às quadras de futebol;

2) R$500.000,00 para Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis (Código nº 0907.041220441.219, Natureza de Despesa 459061, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados à desapropriação do imóvel situado na Rua Américo Martins da Costa, nº 176, no Bairro Providência, para construção de centro comunitário;

3) R$500.000,00 para Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis (Código nº 0907.041220441.219, Natureza de Despesa 459061, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados à desapropriação do imóvel situado na Rua Nelson Soares, nº 356, no Bairro Dom Bosco, para a construção do Centro Cultural Castelinho Vermelho.

D) De Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino (Código nº 0907.123651351.211, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00):

1) R$30.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino (Código nº 0900.123611361.211, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte
04.00), destinados à construção de auditório de, aproximadamente, 200m² (duzentos metros quadrados), com capacidade média de 200 (duzentos) lugares, na
Escola Municipal Professora Maria Mazarello, situada na Rua Benedito Neves, nº 45, no Bairro Nazaré.

E) De Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00):

1) R$75.600,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua São Carlos, no trecho entre as ruas Visconde de Cairu e Hilarino Benedito Malta, com dimensão aproximada de 600m
(seiscentos metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Madre Gertrudes;

2) R$25.200,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Domingos Caldas em sua parte final - trecho sem pavimentação a partir da Rua Frei Gaspar -, com dimensão
aproximada de 200m (duzentos metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Madre Gertrudes;

3) R$37.800,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0900.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico do Beco Francisco Malta, no trecho entre as ruas Capim Branco e Epaminondas Otoni, com dimensão aproximada de 300m (trezentos
metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Cabana;

4) R$100.000,00 para Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros (Código nº 0907.185410721.202, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte
04.00), destinados à construção da Praça Hebert de Souza no Bairro Santo Antônio;

5) R$69.448,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Maria Amália de Melo, no trecho entre as ruas Itajubi e Raimundo Venâncio, com dimensão aproximada de 170m (cento
e setenta metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, na Vila São Rafael, no Bairro da Pompéia;

6) R$27.188,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua das Paineiras, no trecho entre as ruas Avelino Prudêncio da Silva e Paulo Papini, com dimensão aproximada de 200m
(duzentos metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Paraíso;

7) R$40.782,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Fluorina, no trecho entre as ruas Malaquito e Avelino Prudêncio da Silva, com dimensão aproximada de 300m
(trezentos metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Paraíso;

8) R$27.188,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Paulo Papini, no trecho entre as ruas Jaú e Avelino Prudêncio da Silva, com dimensão aproximada de 200m (duzentos
metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Paraíso;

9) R$13.594,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Joaquim Zenir Leite, no trecho entre as ruas Jaú e Luiz Brandão, com dimensão aproximada de 100m (cem metros) de
comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Paraíso;

10) R$13.594,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Desembargador Veloso, no trecho entre as ruas Avelino Prudêncio da Silva e Jaú, com dimensão aproximada de 100m
(cem metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Paraíso;

11) R$38.063,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Oriental, no trecho entre o Beco Arauto e a Rua Camões, com dimensão aproximada de 280m (duzentos e oitenta
metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro São Lucas;
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12) R$14.953,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Tenente Anastácio de Moura, no trecho entre as ruas Paulino Marques Gontijo e Coronel Fulgêncio, com dimensão
aproximada de 110m (cento e dez metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro São Lucas;

13) R$29.906,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Dante, no trecho entre as ruas Pouso Alto e Piranga, com dimensão aproximada de 220m (duzentos e vinte metros) de
comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro São Lucas;

14) R$9.515,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Piranga, no trecho entre a Rua Dante e a Avenida do Contorno, com dimensão aproximada de 70m (setenta metros) de
comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro São Lucas;

15) R$10.875,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Mica, no trecho entre as ruas Paulino Marques Gontijo e Piranga, com dimensão aproximada de 80m (oitenta metros)
de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro São Lucas.

16) R$12.234,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico do Beco do Falcão, no trecho entre as ruas Coronel Jorge Dário e Cabrália, com dimensão aproximada de 90m (noventa
metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro São Lucas;

17) R$14.953,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Monte Alegre, no trecho entre as ruas Camões e Mica, com dimensão aproximada de 110m (cento e dez metros) de
comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro São Lucas;

18) R$9.515,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Doutor Raul Franco, no trecho entre as ruas Professor Tancredo Martins e Carlos Peixoto, com dimensão aproximada
de 70m (setenta metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro São Lucas;

19) R$9.515,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Santo Amaro, no trecho entre as ruas São Roque e São Luiz, com dimensão aproximada de 70m (setenta metros) de
comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Sagrada Família;

20) R$81.564,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Fernão Dias, no trecho entre a Rua Tebas e a Avenida dos Andradas, com dimensão aproximada de 600m (seiscentos
metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Alto Vera Cruz;

21) R$179.440,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Desembargador Saraiva, no trecho entre as ruas Itaguá e Padre Júlio Maria, com dimensão aproximada de 1.320m (mil
trezentos e vinte metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Vera Cruz;

22) R$3.398,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico do Beco Augusto Papini, no trecho entre as ruas General Osório e Padre Feijó, com dimensão aproximada de 70m (setenta
metros) de comprimento por 2,5m (dois vírgula cinco metros) de largura, no Bairro Vera Cruz;

23) R$1.223,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico do Beco São Jorge, com dimensão aproximada de 35m (trinta e cinco metros) de comprimento por 1,80m (um vírgula oitenta
metros) de largura, no Bairro Alto Vera Cruz;

24) R$9.515,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Fósforo, no trecho entre as ruas da Adutora e Desembargador Braúlio, com dimensão aproximada de 70m (setenta
metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Jonas Veiga;

25) R$40.782,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Luís Brandão, no trecho entre as ruas Paulo Papini e Desembargador Veloso, com dimensão aproximada de 300m
(trezentos metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Paraíso;

26) R$27.188,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Joaquim Ramos, no trecho entre as ruas das Paineiras e Benjamim Brandão, com dimensão aproximada de 200m
(duzentos metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Paraíso;

27) R$40.782,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Paulo Papini, no trecho entre as ruas das Paineiras e Avelino Prudêncio da Silva, com dimensão aproximada de 300m
(trezentos metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Paraíso;

28) R$54.376,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Vista Alegre, no trecho entre as ruas Coronel Otávio Diniz e Fluorina, com dimensão aproximada de 400m
(quatrocentos metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Paraíso;

29) R$122.346,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
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29) R$122.346,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Coronel Otávio Diniz, no trecho entre as ruas Niquelina e Fernando Lobo, com dimensão aproximada de 900m
(novecentos metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Paraíso;

30) R$40.782,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Aureliano Magalhães, no trecho entre as ruas Jaú e Luís Brandão, com dimensão aproximada de 300m (trezentos
metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Paraíso;

31) R$27.188,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Coronel Egídio Benício Abreu, no trecho entre a Rua Itaberá e a Avenida Mem de Sá, com dimensão aproximada de
200m (duzentos metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Santa Efigênia;

32) R$27.188,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Jacinto Vieira, no trecho entre a Rua Primeiro de Maio e a Avenida Antônio Carlos, com dimensão aproximada de 200m
(duzentos metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Cachoeirinha;

33) R$5.120,00 para Ampliação de Redes de Iluminação Pública (Código nº 0900.154520841.223, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados
à instalação de 1 (um) poste de iluminação pública e de 1 (uma) luminária na Rua Gilson Gonçalves dos Santos, entre as ruas Flor de Pitangueiras e Alternador, no
Bairro Independência;

34) R$20.480,00 para Ampliação de Redes de Iluminação Pública (Código nº 0900.154520841.223, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados
à instalação de 4 (quatro) postes de iluminação pública e de 4 (quatro) luminárias na Rua Acesso Um, entre as ruas Aclimação e Virgínia de Matos, no Bairro Itaipu;

35) R$670,00 para Ampliação de Redes de Iluminação Pública (Código nº 0900.154520841.223, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à
instalação de 1 (uma) luminária na Rua Raimundo Pedro Rodrigues, próximo ao número 17, no Bairro Independência;

36) R$10.240,00 para Ampliação de Redes de Iluminação Pública (Código nº 0900.154520841.223, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados
à instalação de 2 (dois) postes de iluminação pública e de 2 (duas) luminárias na Rua 689, no Bairro Itaipu;

37) R$200.000,00 para Segurança do Convívio - Vivência Familiar, Comunitária e Social (Código nº 1011.0017.082440192.309, Natureza de Despesa 335043, Esfera
S, Fonte 03.00), destinados à ampliação da Sub-Ação 0002 - Ações Socioeducativas - 6 a 14 anos - de 11.521 para 13.500 crianças/adolescentes atendidos, com o
aumento do valor per capita;

38) R$34.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0900.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua Campinas, no trecho entre as ruas Sete de Abril e Boninas, com dimensão aproximada de 250m (duzentos e cinqüenta metros) de
comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Esplanada.

F) De Requalificação e Manutenção dos Corredores Viários (Código nº 0907.154520621.303, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00):

1) R$370.000,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Avenida Barão Homem de Melo, no trecho entre a Avenida Silva Lobo e a Rua Engenheiro Ocelo Cirino, com dimensão
aproximada de 2.000m (dois mil metros) de comprimento por 18m (dezoito metros) de largura, a partir do Bairro Nova Granada até o Bairro Estoril;

2) R$6.797,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua "sem Nome", Quadra 1, Bloco H, entre os números 50 e 85, com dimensão aproximada de 50m (cinqüenta metros) de
comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Conjunto Esperança, no Bairro Barreiro de Cima;

3) R$13.594,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Boa Luz, com dimensão aproximada de 100m (cem metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro
Vale do Jatobá;

4) R$50.000,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados à pavimentação asfáltica da Rua Paranavaí, no trecho entre as ruas Geraldo Ferreira da Silva e Padre Argemiro Moreira, com dimensão aproximada de
150m (cento e cinqüenta metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Belmonte;

5) R$81.694,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados à pavimentação asfáltica da Rua "sem Nome", Quadra 4, Bloco C, com dimensão aproximada de 300m (trezentos metros) de comprimento por 7m (sete
metros) de largura, no Conjunto Esperança, no Bairro Barreiro de Cima;

6) R$113.000,00 para Gestão e Regulação do SUAS / Apoio ao Conselho (Código nº 1013.082431132.349, Natureza de Despesa 339039, Esfera S, Fonte 03.00),
destinados à realização da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

7) R$1.000.000,00 para Segurança do Convívio - Vivência Familiar, Comunitária e Social (Código nº 1011.0017.082440192.309, Natureza de Despesa 335043,
Esfera S, Fonte 03.00), destinados à ampliação da Sub-Ação 0002 - Ações Socioeducativas - 6 a 14 anos - de 11.521 para 13.500 crianças/adolescentes atendidos,
com o aumento do valor per capita.

G) De Melhorias Urbanas em Favelas (Código nº 0907.164820651.231, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00):
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1) R$100.000,00 para Melhorias Urbanas em Favelas (Código nº 0913.164820651.231, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à pintura e
ao reboco das fachadas dos imóveis residenciais e comerciais de valor cultural das vilas e favelas;

2) R$30.000,00 para Melhorias Urbanas em Favelas (Código nº 0900.164820651.231, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à construção
de um muro de contenção na Rua Santa Josefina, esquina com Rua Santo Idelfonso, com dimensão aproximada de 30m (trinta metros) de largura por 3m (três
metros) de altura, no Bairro Aparecida.

H) De Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros (Código nº 0907.185410721.202, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00):

1) R$200.000,00 para Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros (Código nº 0907.185410721.202, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte
04.00), destinados à construção da Praça Hebert de Souza no Bairro Santo Antônio.

I) De Indenizações Administrativas e Sentenças Judiciais (Código nº 0907.288460883.011, Natureza de Despesa 449092, Esfera F, Fonte 04.00):

1) R$15.000,00 para Gestão Colegiada e Participação Social (Código nº 1008.144220082.334, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à
realização, pela Coordenadoria Municipal de Apoio e Assistência à Pessoa Portadora de Deficiência, de seminário sobre esporte adaptado;

2) R$350.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social (Código nº 0900.082440191.220, Natureza de Despesa 449051, Esfera
S, Fonte 04.00), destinados à implantação de 1 (uma) unidade de assistência social - Núcleo de Apoio à Família/Centro Regional de Assistência Social - na Regional
Barreiro;

3) R$350.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social (Código nº 0900.082440191.220, Natureza de Despesa 449051, Esfera
S, Fonte 04.00), destinados à implantação de 1 (uma) unidade de assistência social - Núcleo de Apoio à Família/Centro Regional de Assistência Social - na Regional
Centro-Sul;

4) R$350.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social (Código nº 0900.082440191.220, Natureza de Despesa 449051, Esfera
S, Fonte 04.00), destinados à implantação de 1 (uma) unidade de assistência social - Núcleo de Apoio à Família/Centro Regional de Assistência Social - na Regional
Leste;

5) R$350.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social (Código nº 0900.082440191.220, Natureza de Despesa 449051, Esfera
S, Fonte 04.00), destinados à implantação de 1 (uma) unidade de assistência social - Núcleo de Apoio à Família/Centro Regional de Assistência Social - na Regional
Nordeste;

6) R$350.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social (Código nº 0900.082440191.220, Natureza de Despesa 449051, Esfera
S, Fonte 04.00), destinados à implantação de 1 (uma) unidade de assistência social - Núcleo de Apoio à Família/Centro Regional de Assistência Social - na Regional
Oeste;

7) R$350.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social (Código nº 0900.082440191.220, Natureza de Despesa 449051, Esfera
S, Fonte 04.00), destinados à implantação de 1 (uma) unidade de assistência social - Núcleo de Apoio à Família/Centro Regional de Assistência Social - na Regional
Venda Nova.

XVI - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA:

A) De Execução dos Serviços de Limpeza Urbana (Código nº 0908.0012.175120462.539, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$300.000,00 para Apoio à Promoção das Políticas da Juventude (Código nº 2000.144220932.819, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00),
destinados ao reforço de dotação orçamentária;

2) R$1.500.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino (Código nº 0907.123651351.211, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte
04.00), destinados à construção de Unidade Municipal de Ensino Infantil - UMEI - no Bairro Jardim Filadélfia.

B) De Serviços Administrativos e Financeiros (Código nº 0908.0015.175120072.900, Natureza de Despesa 339035, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$95.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino (Código nº 0900.123651351.211, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte
04.00), destinados à construção de Unidade Municipal de Ensino Infantil - UMEI - na Regional Oeste, conforme Decreto nº 12.984, de 14 de dezembro de 2004.

C) De Serviços Administrativos e Financeiros (Código nº 0908.0015.175120072.900, Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$200.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino (Código nº 0900.123651351.211, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte
04.00), destinados à construção de Unidade Municipal de Ensino Infantil - UMEI - na Regional Oeste, conforme Decreto nº 12.984, de 14 de dezembro de 2004.

D) De Serviços Administrativos e Financeiros (Código nº 0908.0015.175120072.900, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):
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1) R$455.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino (Código nº 0900.123651351.211, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte
04.00), destinados à construção de Unidade Municipal de Ensino Infantil - UMEI - na Regional Oeste, conforme Decreto nº 12.984, de 14 de dezembro de 2004;

2) R$1.000.000,00 para Melhorias Urbanas em Favelas (Código nº 0913.164820651.231, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
reforço de dotação orçamentária;

3) R$200.000,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Avenida Ivaí, com extensão aproximada de 1.000m (mil metros), no Bairro Dom Bosco.

XVII - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ABASTECIMENTO:

A) De Serviços Administrativos e Financeiros (Código nº 1005.081221322.900, Natureza de Despesa 339035, Esfera S, Fonte 03.00):

1) R$50.000,00 para Sensibilização, Iniciação e Formação Cultural (Código nº 0207.133920492.659, Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00),
destinados à ampliação do Programa Arena da Cultura.

XVIII - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ESPORTES:

A) De Programas Esportivos Sociais e Atividades de Lazer Comunitárias (Código nº 1007.278121012.757, Natureza de Despesa 335043, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$350.000,00 para Segurança de Acolhida e Abrigamento/Alta Complexidade (Código nº 1011.0018.082440202.357, Natureza de Despesa 335043, Esfera S,
Fonte 03.00), destinados à ampliação da Sub-Ação 0004 - Abrigamento para Criança e Adolescente - de 535 para 630 crianças/adolescentes atendidos, com
aumento do valor per capita.

XIX - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS:

A) De Encargos com Gestão Administrativa e Patrimonial (Código nº 4001.041220072.124, Natureza de Despesa 339037, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$400.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino (Código nº 0900.123651351.211, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte
04.00), destinados à construção de Unidade Municipal de Ensino Infantil - UMEI - na Regional Oeste, conforme Decreto nº 12.984, de 14 de dezembro de 2004.

B) De Manutenção da Frota de Veículos Oficiais (Código nº 4001.041220072.774, Natureza de Despesa 339030, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$200.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino (Código nº 0900.123651351.211, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte
04.00), destinados à construção de Unidade Municipal de Ensino Infantil - UMEI - na Regional Oeste, conforme Decreto nº 12.984, de 14 de dezembro de 2004.

C) De Manutenção da Frota de Veículos Oficiais (Código nº 4001.041220072.774, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):

1) R$150.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino (Código nº 0900.123651351.211, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte
04.00), destinados à construção de Unidade Municipal de Ensino Infantil - UMEI - na Regional Oeste, conforme Decreto nº 12.984, de 14 de dezembro de 2004.

D) De Participações Societárias (Código nº 4001.288460903.027, Natureza de Despesa 459065, Esfera F, Fonte 04.00):

1) R$500.000,00 para Atendimento Integral à Família (Código nº 1011.0017.082440192.308, Natureza de Despesa 339039, Esfera S, Fonte 03.00), destinados à
realização de diagnóstico da situação socioeconômica da criança e do adolescente.

E) De Reserva de Contingência (Código nº 4001.999999999.999, Natureza de Despesa 999999, Esfera F, Fonte 14.00):

1) R$20.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0907.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua Dez de Novembro, com extensão aproximada de 60m (sessenta metros), no Bairro São Tomaz;

2) R$7.000,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Butinha, com dimensão aproximada de 1.000m (mil metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro
Vila Oeste;

3) R$5.600,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Sete de Setembro, no trecho entre a Avenida Amazonas e a Rua Independência, com dimensão aproximada de 800m
(oitocentos metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Cabana;

4) R$4.200,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua São Carlos, no trecho entre as ruas Visconde de Cairu e Hilarino Benedito Malta, com dimensão aproximada de 600m
(seiscentos metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Madre Gertrudes;
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5) R$2.800,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Crispim Jacques, no trecho entre a Rua Aguanil e a Avenida Capim Branco, com dimensão aproximada de 400m
(quatrocentos metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Vista Alegre;

6) R$1.400,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Domingos Caldas em sua parte final - trecho sem pavimentação a partir da Rua Frei Gaspar -, com dimensão
aproximada de 200m (duzentos metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Madre Gertrudes;

7) R$30.000,00 para Gerenciamento do Sistema de Tratamento de Resíduos Sólidos (Código nº 0908.0012.175120832.209, Natureza de Despesa 449051, Esfera F,
Fonte 04.00), destinados à implantação de 1 (uma) Unidade de Recolhimento de Pequenos Volumes - URPV - na Avenida dos Navegantes, no Bairro Céu Azul;

8) R$6.250,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Beira Linha, no trecho entre as ruas Gervásio Gonçalves e Três Rios, com dimensão aproximada de 250m (duzentos e
cinqüenta metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Olhos d'Água;

9) R$2.100,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0900.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico do Beco Francisco Malta, no trecho entre as ruas Capim Branco e Epaminondas Otoni, com dimensão aproximada de 300m (trezentos
metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Cabana;

10) R$1.400,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0900.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua Sardoá, no trecho entre as ruas José Guimarães e Epaminondas Otoni, com dimensão aproximada de 200m (duzentos metros) de
comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Vista Alegre;

11) R$3.500,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0900.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua Gloriosa, no trecho entre as ruas Jaboatão e Independência, com dimensão aproximada de 500m (quinhentos metros) de
comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Jardinópolis;

12) R$2.100,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua dos Angelins, no trecho situado entre os números 30 e 100, com dimensão aproximada de 300m (trezentos metros) de
comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Cabana;

13) R$2.800,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Galeria, no trecho entre a Rua Sete de Setembro e a Avenida Amazonas, com dimensão aproximada de 400m
(quatrocentos metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Cabana;

14) R$2.800,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Acidental, no trecho situado entre os números 85 e 163, com dimensão aproximada de 400m (quatrocentos metros) de
comprimento por 7m (sete metros) de largura, na Vila Cafezal, no Bairro Serra;

15) R$2.800,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Sucupira, no trecho entre as ruas Seringueira e Tamburi, com dimensão aproximada de 400m (quatrocentos metros) de
comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Patrocínio;

16) R$114.000,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Antônio Peixoto, no trecho entre as ruas Miguel Nascimento e Humberto Costa, com dimensão aproximada de 1.000m
(mil metros) de comprimento por 6m (seis metros) de largura, no Bairro Coqueiros;

17) R$39.900,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0907.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua João Bernardo Magalhães, com extensão aproximada de 300m (trezentos metros), no Bairro Santa Mônica;

18) R$25.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0907.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à
construção de escadaria na Rua Nossa Senhora da Conceição, esquina com Rua Itapetinga, no Bairro Cachoeirinha;

19) R$36,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados
ao recapeamento asfáltico da Rua Um, no trecho entre as ruas Dez e Quatro, com dimensão aproximada de 6m (seis metros) de comprimento por 6m (seis metros)
de largura, no Bairro Olhos d'Água;

20) R$100.000,00 para Intercâmbio e Difusão Cultural (Código nº 0207.133920502.038, Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à
realização e ampliação do “HIP HOP in Concert 2009”;

21) R$10.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0907.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua dos Salesianos, no trecho entre as ruas dos Vicentinos e dos Beneditinos, com extensão aproximada de 30m (trinta metros), no Bairro
São Bernardo;

22) R$32.000,00 para Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros (Código nº 0907.185410721.202, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte
04.00), destinados à recomposição do piso e revitalização do paisagismo da Praça Bico de Lacre, com área aproximada de 200m² (duzentos metros quadrados), no
Bairro São Bernardo;
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23) R$10.000,00 para Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros (Código nº 0907.185410721.202, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte
04.00), destinados à reforma do alambrado do campo de futebol do São Bernardo, no Bairro São Bernardo;

24) R$6.000,00 para Ampliação de Redes de Iluminação Pública (Código nº 0900.154520841.223, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados
à instalação de 3 (três) postes de iluminação pública em trecho situado entre os becos Bateria e São João, próximo aos números 34, 56 e 102, na Vila Novo São
Lucas, no Bairro Novo São Lucas;

25) R$52.434,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua São Clemente, no trecho entre as ruas Aporé e Bernardo Cisneiro, com dimensão aproximada de 450m (quatrocentos e
cinqüenta metros) de comprimento por 6m (seis metros) de largura, no Bairro Parque Riachuelo;

26) R$29.130,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Dona Clara, no trecho entre a Rua Silveira Martins e a Praça Ramatis, com dimensão aproximada de 250m (duzentos e
cinqüenta metros) de comprimento por 6m (seis metros) de largura, no Bairro Parque Riachuelo;

27) R$46.608,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Tecelões, no trecho entre as ruas Pinheiros e Letícia, com dimensão aproximada de 400m (quatrocentos metros) de
comprimento por 6m (seis metros) de largura, no Bairro Parque Riachuelo;

28) R$17.478,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Mariana Barcelos, no trecho a partir da Rua Cirilo Gaspar de Araújo, com dimensão aproximada de 150m (cento e
cinqüenta metros) de comprimento por 6m (seis metros) de largura, no Bairro Aparecida;

29) R$11.652,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Santa Francisca, no trecho entre as ruas Amiro Rodrigues Campos e Mariana Barcelos, com dimensão aproximada de
100m (cem metros) de comprimento por 6m (seis metros) de largura, no Bairro Aparecida;

30) R$11.800,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados à abertura e pavimentação asfáltica da Rua Jequitaí, no trecho entre as ruas Leopoldina de Oliveira e Professor Milton Lage, com dimensão aproximada
de 35m (trinta e cinco metros) de comprimento por 6m (seis metros) de largura, no Bairro Senhor Bom Jesus;

31) R$170.000,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados à pavimentação asfáltica da Rua Amaranto Verde, com dimensão aproximada de 150m (cento e cinqüenta metros) de comprimento, no Bairro Paulo VI;

32) R$50.000,00 para Intercâmbio e Difusão Cultural (Código nº 0207.133920502.038, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao Projeto
Genoma Cultural de Belo Horizonte, para construção do Portal da Cidadania;

33) R$30.000,00 para Intercâmbio e Difusão Cultural (Código nº 0207.133920502.038, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à divulgação
e exibição da arte cinematográfica nas comunidades, em conformidade com a Lei nº 9.072, de 17 de janeiro de 2005;

34) R$30.000,00 para Identificação e Divulgação do Patrimônio e das Identidades Culturais (Código nº 0208.133910522.658, Natureza de Despesa 339039, Esfera F,
Fonte 03.00), destinados à produção de artes e manifestações culturais dos moradores das vilas, aglomerados e favelas do Município, conforme a Lei nº 9.429, de 2
de agosto de 2007;

35) R$170.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº 0900.154510621.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao
recapeamento asfáltico da Rua Calunga, no trecho entre as ruas Isabel Bueno e Boaventura, com dimensão aproximada de 400m (quatrocentos metros) de
comprimento por 10m (dez metros) de largura, no Bairro Jaraguá;

36) R$170.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer (Código nº 0900.278121011.213, Natureza de Despesa
449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à implantação de área desportiva e de lazer na Avenida Avaí, no Bairro Dom Bosco;

37) R$170.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino (Código nº 0900.123611361.211, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte
04.00), destinados à construção de auditório de, aproximadamente, 200m² (duzentos metros quadrados), com capacidade média de 200 (duzentos) lugares, na
Escola Municipal Professora Maria Mazarello, situada na Rua Benedito Neves, nº 45, no Bairro Nazaré;

38) R$13.300,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao capeamento asfáltico da Rua Turfa, no trecho entre as ruas Cuiabá e Brumadinho, com dimensão aproximada de 100m (cem metros) de comprimento
por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Prado;

39) R$26.600,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao capeamento asfáltico da Rua Carlos Gomes, no trecho entre as ruas Teixeira de Freitas e Mar de Espanha, com dimensão aproximada de 200m
(duzentos metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Santo Antônio;

40) R$13.300,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao capeamento asfáltico da Rua Elias Saliba, no trecho entre a Rua Antônio Carlos Coutinho e o Aterro Sanitário Municipal, com dimensão aproximada de
100m (cem metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Glória;

41) R$13.300,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao capeamento asfáltico da Rua Monsenhor Horta, no trecho entre as ruas Rio Negro e Turquesa, com dimensão aproximada de 100m (cem metros) de
comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Prado;

Esta é uma reprodução digitalizada do conteúdo presente no DOM nº 3250, de 31/12/2008.
https://dom-web.pbh.gov.br



comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Prado;

42) R$13.300,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao capeamento asfáltico da Rua Turmalina, no trecho entre as ruas Turquesa e Pedra Bonita, com dimensão aproximada de 100m (cem metros) de
comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Prado;

43) R$13.300,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao capeamento asfáltico da Rua Alves Martins, no trecho entre a Rua Campos Sales e a Avenida Guaratã, com dimensão aproximada de 100m (cem
metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Prado;

44) R$26.600,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao capeamento asfáltico da Avenida Maurette José dos Santos, em trecho com dimensão aproximada de 200m (duzentos metros) de comprimento por 7m
(sete metros) de largura, no Bairro Castelo;

45) R$13.300,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao capeamento asfáltico da Avenida dos Engenheiros, no trecho entre as avenidas Heráclito Mourão de Miranda e Presidente Tancredo Neves, com
dimensão aproximada de 100m (cem metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Alípio de Melo;

46) R$34.100,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados à pavimentação asfáltica da Rua São Cosme, no trecho entre as ruas Guaporema e Fernando de Noronha, com dimensão aproximada de 100m (cem
metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Glória;

47) R$81.564,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Santa Tereza de Ávila, com extensão aproximada de 600m (seiscentos metros) no Bairro Vila Santa Rita;

48) R$81.564,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0907.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Haydee Abras Homssi, com extensão aproximada de 600m (seiscentos metros), no Bairro Jatobá IV;

49) R$4.000,00 para Ampliação de Redes de Iluminação Pública (Código nº 0900.154520841.223, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados
à instalação de rede de iluminação pública na Rua Itabirito, próximo ao número 3, em trecho com extensão aproximada de 50m (cinqüenta metros), no Bairro Santa
Efigênia;

50) R$60.000,00 para Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros (Código nº 0900.185410721.202, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte
04.00), destinados à revitalização da praça situada no Bairro São Geraldo;

51) R$30.000,00 para Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale (Código nº 0900.175120661.203, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados à drenagem pluvial de trecho entre a Avenida Souza Aguiar e o final da Rua Mairink, no Bairro São Geraldo;

52) R$20.391,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Francisco Lobo, no trecho entre as ruas Boninas e Felipe Camarão, com dimensão aproximada de 150m (cento e
cinqüenta metros) de comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Esplanada;

53) R$27.188,00 para Implantação e Pavimentação de Vias Públicas (Código nº 0900.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00),
destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Antônio Olinto, no trecho entre as ruas Boninas e Pitangui, com dimensão aproximada de 200m (duzentos metros) de
comprimento por 7m (sete metros) de largura, no Bairro Esplanada.

Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008

Fernando Damata Pimentel

Prefeito de Belo Horizonte

(Originária do Projeto de Lei n° 1.875/08, de autoria do Executivo)

(Os Anexos referentes a esta Lei encontram-se à disposição dos interessados na Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação)
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Quarta-feira, 31 de Dezembro de 2008 Ano XXVI - Edição N.: 3250

Poder Executivo

Secretaria Municipal de Governo

LEI N° 9.669 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008

Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais ao Orçamento vigente, aprovado pela Lei nº 9.485, de 28 de dezembro de 2007.

O Povo do Município de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais especiais ao Orçamento do exercício financeiro vigente, aprovado pela Lei nº 9.485, de
28 de dezembro de 2007, no valor de R$80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), nos termos dos artigos 40 a 43, 45 e 46 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de
1964, para complementação da reprogramação orçamentária oriunda da Lei nº 9.489, de 14 de janeiro de 2008.

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

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008

Fernando Damata Pimentel

Prefeito de Belo Horizonte

(Originária do Projeto de Lei n° 1886/08, de autoria do Executivo)
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Poder Executivo

Secretaria Municipal de Governo

LEI N° 9.670 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008

Altera a Lei nº 9.420/07, que autoriza a venda de ações e títulos patrimoniais de propriedade do Município de Belo Horizonte e dá outras providências.

O Povo do Município de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art . 1º - O art. 2º da Lei nº 9.420, de 1º de agosto de 2007, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

“ Art 2º -

Parágrafo único - O Executivo poderá remanejar o saldo apurado em 30/11/2008, em até R$50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais), para destinação a
investimentos nas seguintes atividades, com efeito retroativo para o exercício de 2008:

I - implantação de vias;

II - recapeamento de vias;

III - requalificação urbana, em especial, Programa Centro Vivo;

IV - construção e reforma de equipamentos de saúde, meio ambiente, cultura e esporte . (NR)”.

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

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008

Fernando Damata Pimentel

Prefeito de Belo Horizonte

(Originária do Projeto de Lei n° 1884/08, de autoria do Executivo)
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Poder Executivo

Secretaria Municipal de Governo

LEI N° 9.671 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008

Dispõe sobre a criação e regulamentação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, e dá outras providências.

O Povo do Município de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica criado o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - Conselho do Fundo -, no âmbito do Município de Belo Horizonte, ao qual compete:

I - acompanhar e controlar a repartição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - no Município;

II - supervisionar a realização do censo escolar e a elaboração da proposta orçamentária anual do Poder Executivo Municipal, com o objetivo de concorrer
para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do FUNDEB;

III - emitir parecer sobre as prestações de contas dos recursos do FUNDEB, que deverão ser disponibilizadas regularmente pelo Poder Executivo Municipal.

Parágrafo único - O parecer de que trata o inciso III deste artigo deverá ser apresentado ao Poder Executivo Municipal em até 30 (trinta) dias antes do
vencimento do prazo para a apresentação da prestação de contas ao Tribunal de Contas.

Art. 2º - O Conselho do Fundo é constituído por 12 (doze) membros titulares e respectivos suplentes, conforme representação e indicação a seguir
discriminadas:

I - 2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de Educação, indicados pelo Prefeito;

II - 1 (um) representante dos professores municipais ou educadores infantis das unidades municipais de educação, indicado pela entidade sindical da
categoria legalmente constituída;

III - 1 (um) representante dos diretores das escolas municipais, indicado entre seus pares, em processo eletivo organizado para esse fim;

IV - 1 (um) representante dos auxiliares de Secretaria, de Biblioteca, de Escola e demais servidores de apoio técnico-administrativo das unidades municipais
de educação, indicado entre seus pares, em assembléia convocada para esse fim pela entidade sindical da categoria legalmente constituída;

V - 2 (dois) representantes dos pais de alunos das unidades municipais de educação, indicados por seus pares em processo eletivo organizado para esse
fim;

VI - 2 (dois) representantes dos estudantes das unidades municipais de educação, maiores de 18 (dezoito) anos ou emancipados, indicados pelas entidades
de estudantes, conforme dispuser o regulamento desta Lei;

VII - 1 (um) representante do Conselho Municipal de Educação, indicado por seus pares;

VIII - 1 (um) representante do Conselho Tutelar, indicado por seus pares;

IX - 1 (um) representante do Poder Legislativo Municipal.

§ 1º - A indicação dos membros do Conselho do Fundo deverá ocorrer em até 20 (vinte) dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores.

§ 2º - Durante o prazo previsto no § 1º deste artigo, os novos membros deverão se reunir com os conselheiros cujo mandato está se encerrando, para
transferência de documentos e informações de interesse do Conselho.

§ 3º - Ao Prefeito compete designar, por meio de portaria, os integrantes do Conselho do Fundo.

§ 4º - O rompimento do vínculo formal do conselheiro com o segmento que este representa implicará em seu desligamento do Conselho do Fundo.

§ 5º - Na hipótese da inexistência de estudantes maiores ou emancipados, as entidades de representação estudantil poderão designar até 2 (dois)
representantes para acompanhar as reuniões com direito a voz e sem direito a voto.

§ 6º - São impedidos de integrar o Conselho do Fundo:

I - cônjuge e parentes consangüíneos ou afins, até o 3º (terceiro) grau, do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos secretários municipais;

II - tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou ao controle interno dos
recursos do Fundo, bem como cônjuges, parentes consangüíneos ou afins, até o 3º (terceiro) grau, desses profissionais;

III - estudantes que não sejam maiores ou emancipados;

IV - pais de alunos que:

a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do Poder Executivo Municipal gestor dos recursos;

b) prestem serviços terceirizados, no âmbito do Poder Executivo Municipal.

Art. 3º - O suplente substituirá o titular do Conselho do Fundo, no caso de afastamentos temporários ou eventuais deste, e assumirá sua vaga, para cumprir o
restante do mandato, nas hipóteses de afastamento definitivo decorrente de:
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restante do mandato, nas hipóteses de afastamento definitivo decorrente de:

I - desligamento por motivos particulares;

II - rompimento do vínculo de que trata o § 4º do art. 2º desta Lei;

III - situação de impedimento previsto no § 6º do art. 2º desta Lei, incorrida pelo titular no decorrer de seu mandato.

§ 1º - Na hipótese de afastamento definitivo do suplente, o segmento responsável deverá indicar novo representante para cumprir o restante do mandato.

§ 2º - Na hipótese de afastamento definitivo e simultâneo do titular e do suplente, o segmento responsável deverá indicar novos membros para cumprir o
restante do mandato.

Art. 4º - Os membros do Conselho terão mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução por igual período.

Art. 5º - O Conselho do Fundo terá um presidente eleito por seus pares em reunião do colegiado, sendo impedido de ocupar a função o representante do
Executivo, gestor dos recursos do Fundo.

§ 1º - Em caso de vacância da função de presidente, o colegiado do Conselho do Fundo se reunirá para eleger o novo presidente.

§ 2º - São atribuições do presidente, sem prejuízo de outras previstas no regimento interno do Conselho do Fundo, presidir e convocar as reuniões ordinárias
e extraordinárias.

Art. 6º - No prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a instalação do Conselho do Fundo, deverá ser aprovado o regimento interno que viabilize seu
funcionamento.

Art. 7º - As reuniões ordinárias do Conselho do Fundo serão realizadas mensalmente, com a presença da maioria de seus membros, e, extraordinariamente,
quando convocados pelo presidente ou mediante solicitação por escrito de pelo menos um terço dos membros titulares.

Art. 8º - O Conselho do Fundo atuará com autonomia, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo Municipal e será renovado
periodicamente ao final de cada mandato dos seus membros.

Art. 9º - A atuação dos membros do Conselho do Fundo:

I - não será remunerada;

II - é considerada atividade de relevante interesse social;

III - assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro
e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações;

IV - veda, quando os conselheiros forem representantes dos professores municipais, dos educadores infantis, dos diretores e dos servidores das unidades
municipais escolares, no curso do mandato:

a) a exoneração de ofício ou a demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou a transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam;

b) a atribuição de falta injustificada ao serviço em função das atividades do Conselho;

c) o afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado;

V - veda, quando os conselheiros forem representantes dos estudantes em atividades do Conselho, no curso do mandato, atribuição de falta injustificada nas
atividades escolares.

Art. 10 - O Conselho do Fundo não contará com estrutura administrativa própria, incumbindo ao Município, por meio da Secretaria Municipal de Educação,
garantir infra-estrutura e condições materiais adequadas à execução plena de suas competências e oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos
à sua criação e composição.

Art. 11 - Os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais mensais, atualizados, relativos aos recursos repassados e recebidos pela conta do Fundo,
assim como os referentes às despesas realizadas, ficarão permanentemente à disposição do Conselho do Fundo, bem como dos órgãos de controle interno e
externo.

Art. 12 - O Conselho do Fundo poderá, sempre que julgar conveniente:

I - apresentar ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos
gerenciais do Fundo;

II - convocar, por decisão da maioria de seus membros, o Secretário Municipal de Educação ou o Secretário Municipal Adjunto, para prestar esclarecimentos
acerca do fluxo de recursos e da execução das despesas do Fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 (trinta) dias;

III - requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos referentes a:

a) licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e serviços custeados com recursos do Fundo;

b) folhas de pagamento dos profissionais da educação, as quais deverão discriminar aqueles em efetivo exercício na educação básica e indicar o respectivo
nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que estejam vinculados;

c) convênios com as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o poder público;

d) outros documentos necessários ao desempenho de suas funções;
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IV - realizar visitas e inspeção in loco para verificar:

a) o desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas instituições escolares com recursos do Fundo;

b) a adequação do serviço de transporte escolar;

c) a utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do Fundo.

Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga a Lei nº 7.438, de 7 de janeiro de 1998.

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008

Fernando Damata Pimentel

Prefeito de Belo Horizonte

(Originária do Projeto de Lei n° 1.541/07, de autoria do Executivo)
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Poder Executivo

Secretaria Municipal de Governo

LEI N° 9.672 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008

Autoriza o Executivo a contratar financiamento com a Caixa Econômica Federal ou com outro agente financeiro credenciado pelo Ministério das Cidades, a
oferecer garantias, e dá outras providências.

O Povo do Município de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Executivo autorizado a celebrar, com a Caixa Econômica Federal - CAIXA - ou com outro agente financeiro credenciado pelo Ministério das
Cidades, operação de crédito até o montante de R$450.000.000,00 (quatrocentos e cinqüenta milhões de reais), destinado à urbanização e à regularização de
assentamentos precários e à produção de moradias no Município, no âmbito do Programa de Atendimento Habitacional - PRÓ-MORADIA.

Art. 2º - A operação de crédito de que trata o art. 1º desta Lei subordinar-se-á às seguintes condições gerais:

I - a taxa de juros nominal será equivalente a 5% (cinco por cento) ao ano, acrescida de remuneração do agente financeiro, limitada a 2% (dois por cento) ao
ano, e da taxa de risco de crédito do agente financeiro, limitada a 1% (um por cento) ao ano, pagáveis mensalmente nas fases de carência e de amortização;

II - a dívida será paga em até 240 (duzentos e quarenta) meses, contados a partir do término da carência;

III - a carência do financiamento é equivalente ao prazo previsto para a execução das obras, limitado a 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da data
de assinatura do contrato de financiamento, podendo ser prorrogado por até metade do prazo de carência originalmente pactuado;

IV - a participação do Município, a título de contrapartida, será de, no mínimo, 5% (cinco por cento) do valor total do investimento.

Parágrafo único - As condições da operação de crédito descritas neste artigo poderão ser alteradas, caso sejam autorizadas ou negociadas pelo órgão
competente condições mais benéficas para o Município.

Art. 3º - Para garantia da dívida e demais obrigações decorrentes do financiamento a ser contraído pelo Município, observadas as finalidades previstas no art.
1º desta Lei, fica o Executivo autorizado a ceder e transferir para o agente financeiro, em caráter irrevogável e irretratável, as parcelas do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - e do Fundo de
Participação dos Municípios - FPM -, em montante necessário e suficiente para a amortização das parcelas do principal e o pagamento dos acessórios da dívida.

Parágrafo único - Na hipótese de inadimplemento, fica o Executivo autorizado a conferir ao agente financeiro os poderes bastantes para que as garantias
possam ser prontamente exeqüíveis, por meio de débito nas contas correntes de depósitos vinculadas às receitas de transferências mencionadas no caput deste
artigo, limitado ao exato montante apurado como inadimplemento, mediante a apresentação de prestação de contas por parte do agente financeiro ao Município.

Art. 4º - Fica o Executivo autorizado a consignar nos orçamentos anuais e plurianuais do Município, durante os prazos que vierem a ser estabelecidos para a
execução dos empreendimentos e para os financiamentos, dotações suficientes aos investimentos e pagamentos das parcelas de amortização e encargos
financeiros decorrentes dos financiamentos, bem como os valores da contrapartida, com recursos próprios, nos empreendimentos.

Art. 5º - Fica o Executivo autorizado a consignar como receita no Orçamento do Município e a abrir créditos adicionais, nos limites do empréstimo de que trata
esta Lei, podendo ser reabertos pelos seus saldos no exercício seguinte, nas dotações orçamentárias relacionadas com o objeto da operação financeira autorizada.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008

Fernando Damata Pimentel

Prefeito de Belo Horizonte

(Originária do Projeto de Lei n° 1.824/08, de autoria do Executivo)
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Poder Executivo

Secretaria Municipal de Governo

LEI N° 9.673 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008

Autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento com a Caixa Econômica Federal - CAIXA - ou com outro agente financeiro credenciado pelo Ministério
das Cidades, a oferecer garantias, e dá outras providências .

O Povo do Município de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar, com a Caixa Econômica Federal - CAIXA - ou com outro Agente Financeiro credenciado pelo Ministério
das Cidades, operação de crédito até o montante de R$150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de reais), no âmbito do Programa Saneamento para Todos do
Ministério das Cidades, destinada à promoção de ações integradas de saneamento básico com vistas à melhoria das condições de salubridade ambiental e qualidade
de vida da população, incluindo reassentamentos de famílias e moradias, cujas remoções se fizerem indispensáveis para a implantação dos empreendimentos.

Art. 2º - A operação de crédito prevista no art. 1º desta Lei subordinar-se-á às seguintes condições gerais:

I - a taxa de juros do financiamento será de até 6,0% a.a. (seis por cento ao ano);

II - a dívida será paga em até 240 (duzentos e quarenta) meses, contados a partir do final da carência;

III - a carência será de até 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da data de assinatura;

IV - a participação do Município, a título de contrapartida, com recursos próprios, será de, no mínimo, 5% (cinco por cento) do valor total do investimento.

Parágrafo único - As condições da operação de crédito descritas neste artigo poderão ser alteradas, caso sejam autorizadas ou negociadas pelo órgão
competente condições mais benéficas para o Município.

Art. 3º - Para garantia da dívida e das demais obrigações decorrentes do financiamento a ser contraído pelo Município, observadas as finalidades do art. 1º
desta Lei, fica o Poder Executivo autorizado a ceder e a transferir ao agente financeiro, em caráter irrevogável, as parcelas do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - e/ou do Fundo de Participação
dos Municípios - FPM - e/ou o produto de outros impostos, na forma da legislação vigente, em montante necessário e suficiente para amortização das parcelas do
principal e pagamento dos acessórios da dívida.

§ 1º - Em caso de insuficiência de parte dos depósitos bancários necessários para a quitação dos encargos contratuais e/ou, ainda, na hipótese de extinção
das receitas, a garantia será sub-rogada por fundos ou impostos que venham a substituí-las, durante os prazos do contrato de financiamento autorizado por esta Lei.

§ 2º - Na hipótese de inadimplemento, fica o Executivo autorizado a conferir ao agente financeiro os poderes bastantes para que as garantias possam ser
prontamente exeqüíveis, por meio de débito nas contas correntes de depósitos vinculadas às receitas de transferências mencionadas no caput deste artigo, limitado
ao exato montante apurado como inadimplemento, mediante a apresentação de prestação de contas por parte do agente financeiro ao Município.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a consignar, nos orçamentos anuais e plurianuais do Município, durante os prazos que vierem a ser estabelecidos
para a execução dos empreendimentos e para o financiamento, dotações suficientes aos investimentos e pagamentos das parcelas de amortização e de encargos
financeiros decorrentes do financiamento, bem como os valores da contrapartida, com recursos próprios, nos empreendimentos.

Art. 5º - Fica o Executivo autorizado a consignar como receita, no Orçamento do Município, a operação de crédito autorizada nesta Lei e a abrir créditos
adicionais, nos limites do empréstimo de que trata esta Lei, podendo esses créditos ser reabertos pelos seus saldos no exercício seguinte, nas dotações
orçamentárias relacionadas com o objeto da operação financeira autorizada.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008

Fernando Damata Pimentel

Prefeito de Belo Horizonte

(Originária do Projeto de Lei n° 1.639/08, de autoria do Executivo)
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Poder Executivo

Secretaria Municipal de Governo

LEI N° 9.674 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008

Altera a Lei nº 3.237/80, que define a Política Municipal de Turismo; dispõe sobre áreas especiais e locais de interesse turístico; cria unidades e complexos
turísticos; autoriza a instituição da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte - BELOTUR, e dá outras providências.

O Povo do Município de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica acrescido o item 8 ao parágrafo único do art. 15 da Lei nº 3.237, de 11 de agosto de 1980, com a seguinte redação:

“ Art. 15 - (...)

Parágrafo único - (...)

8 - atuar nas áreas de centros de convenções e turismo de negócios. (NR)”.

Art. 2º - Para atender à finalidade descrita no item 8 do parágrafo único do art. 15 da Lei nº 3.237/80, com redação dada pelo art. 1º desta Lei, fica o Poder
Executivo autorizado a aumentar o capital da BELOTUR.

Art. 3º - Para atender ao disposto nesta Lei, fica o Poder Executivo autorizado a adaptar seus instrumentos de planejamento financeiro e, nos termos dos
artigos 40 a 43, 45 e 46 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir crédito adicional no valor de R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) ao
orçamento corrente, bem como reabri-lo pelo seu saldo para o exercício seguinte.

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

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008

Fernando Damata Pimentel

Prefeito de Belo Horizonte

(Originária do Projeto de Lei n° 1.782/08, de autoria do Executivo)
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Poder Executivo

Secretaria Municipal de Governo

LEI N° 9.675 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008

Revoga a Lei nº 1.538, de 26 de setembro de 1968, que “Proíbe edificações na área reservada ao Parque Municipal”, e dá outras providências.

O Povo do Município de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Ficam permitidas a demolição do prédio onde funcionava o Colégio Imaco, no Parque Municipal Américo Renné Giannetti, e a construção, no mesmo
local, de uma arena.

§ 1º - Fica proibida qualquer espécie de construção que descaracterize o Parque Municipal Américo Renné Giannetti.

§ 2º - Fica permitida a construção de um memorial comemorativo ao centenário da morte de Afonso Pena em área do Parque Municipal Américo Renné
Giannetti que faça limite com a Avenida Afonso Pena.

Art. 2º - Fica revogada a Lei nº 1.538, de 26 de setembro de 1968.

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

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008

Fernando Damata Pimentel

Prefeito de Belo Horizonte

(Originária do Projeto de Lei n° 1.832/08, de autoria do Executivo)
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Poder Executivo

Secretaria Municipal de Governo

LEI N° 9.676 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008

Fixa o subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito, do Secretário Municipal e dos agentes a este equiparados do Município de Belo Horizonte .

O Povo do Município de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O subsídio mensal do Prefeito é fixado em R$19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais).

Art. 2º - O subsídio mensal do Vice-Prefeito, de Secretário Municipal e de agente a este equiparado é fixado em 67% (sessenta e sete por cento) do subsídio
do Prefeito.

Parágrafo único - O subsídio de Secretário-Adjunto e de agente a este equiparado é fixado em 55% (cinqüenta e cinco por cento) do subsídio do Prefeito.

Art. 3º - O subsídio de que trata esta Lei será reajustado anualmente na mesma data e no mesmo percentual da revisão geral dos vencimentos dos
servidores do Município.

Art. 4º - Aplicam-se aos subsídios fixados por esta Lei as disposições da Lei nº 9.627, de 9 de outubro de 2008.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2009.

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008

Fernando Damata Pimentel

Prefeito de Belo Horizonte

(Originária do Projeto de Lei n° 1888/08, de autoria da Mesa)
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Poder Executivo

Secretaria Municipal de Governo

LEI N° 9.677 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008

Altera a Lei nº 8.725/03, que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - e dá outras providências.

O Povo do Município de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - A Lei nº 8.725, de 30 de dezembro de 2003, passa a vigorar acrescida do art. 13A, com a seguinte redação:

“ Art. 13A - O ISSQN devido na prestação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais será calculado sobre o valor dos emolumentos dos atos
notariais e de registro praticados.

§ 1º - Não se inclui na base de cálculo do imposto devido sobre os serviços de que trata o caput deste artigo o valor da Taxa de Fiscalização Judiciária, do
Estado de Minas Gerais, cobrada juntamente com os emolumentos.

§ 2º - Incorporam-se à base de cálculo do Imposto de que trata o caput deste artigo, no mês do seu recebimento, os valores recebidos pela compensação de
atos gratuitos ou de complementação de receita mínima da serventia.

§ 3º - Os valores recolhidos pelo Notário ou Registrador, calculados com base na sua receita de emolumentos, em cumprimento à determinação legal, para a
compensação de atos gratuitos praticados pelos cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais e a complementação de receita mínima de serventias
deficitárias, poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto. (NR)”.

Art. 2º - O art. 14 da Lei nº 8.725/03 passa a vigorar acrescido do § 11, com a seguinte redação:

“ Art.14-..

§ 11 - A alíquota será de 2% (dois por cento) para os serviços de registros públicos, cartorários e notariais, inclusive relativos a situações jurídicas com ou
sem conteúdo financeiro, previstos no subitem 21.01 da Lista de Serviços que integra o Anexo Único desta Lei . (NR)”.

Art. 3º - O subitem 21.01 do item 21 da Lista de Serviços constante do Anexo Único da Lei nº 8.725/03 passa a vigorar com a seguinte redação:

“ 21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais, inclusive relativos a situações jurídicas com ou sem conteúdo financeiro . (NR)”.

Art. 4º - Poderá ser celebrada, nas condições estipuladas em regulamento específico, transação para prevenção ou terminação de litígio administrativo ou
judicial que contenha questão relativa à incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - sobre a prestação de serviços de registros públicos,
cartorários e notariais correspondentes a fatos anteriores à publicação desta Lei, que importe na extinção dos créditos tributários não recolhidos.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008

Fernando Damata Pimentel

Prefeito de Belo Horizonte

(Originária do Projeto de Lei n° 1.838/08, de autoria do Executivo)
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Poder Executivo

Secretaria Municipal de Governo

LEI N° 9.678 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008

Dá nova redação à Lei nº 8.224/01, que autoriza implantar bilhetagem eletrônica nos coletivos, proíbe a substituição das catracas e garante emprego dos
operadores na forma que menciona .

O Povo do Município de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - A Lei nº 8.224, de 28 de setembro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

“ Art. 1º - Fica autorizada a implantação do sistema de bilhetagem eletrônica no serviço de transporte coletivo de passageiros.

Art. 2º - Aos usuários do sistema municipal de transporte coletivo urbano de passageiros fica garantida a opção de pagamento da tarifa por moeda corrente.

Art. 3º - A função do cobrador será substituída pela função de agente de bordo, e será mantida a função de despachante.

§ 1º - Cada veículo destinado ao transporte coletivo regular de passageiros será operado, em todo o seu itinerário, no mínimo, por um motorista e um agente
de bordo.

§ 2º - O agente de bordo não poderá receber salário menor que o atual do cobrador.

Art. 4º - Qualquer nova tecnologia implantada preverá o aproveitamento em novas funções de eventuais trabalhadores não mais necessários.

Art. 5º - O Executivo constituirá, em 30 (trinta) dias após a publicação desta Lei, Comissão Paritária formada por representantes do Executivo, da Câmara
Municipal, do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Belo Horizonte e das empresas operadoras, com o objetivo de acompanhar a
implantação e o funcionamento da bilhetagem eletrônica. (NR)”.

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

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008

Fernando Damata Pimentel

Prefeito de Belo Horizonte

(Originária do Projeto de Lei n° 1.896/08, de autoria do Executivo)

Esta é uma reprodução digitalizada do conteúdo presente no DOM nº 3250, de 31/12/2008.
https://dom-web.pbh.gov.br



Quarta-feira, 31 de Dezembro de 2008 Ano XXVI - Edição N.: 3250
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Secretaria Municipal de Governo

LEI N° 9.680 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008

Dá nome aos viadutos e à trincheira da Linha Verde que menciona.

O Povo do Município de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Os viadutos da Linha Verde, pertencentes ao Município de Belo Horizonte e identificados no Anexo Único desta Lei, ficam denominados da seguinte
forma:

I - Abgar Renault e Pedro Nava, os viadutos 1 e 2, respectivamente;

II - Murilo Rubião e França Júnior, os viadutos 3 e 4, respectivamente;

III - Henriqueta Lisboa e Aníbal Machado, os viadutos 5 e 6, respectivamente;

IV - Carlos Drummond de Andrade, o viaduto 7;

V - Hélio Pelegrino e Paulo Mendes Campos, os viadutos 8 e 11, respectivamente.

Art. 2º - Fica denominada Roberto Drummond a trincheira que promove a ligação entre as avenidas Cristiano Machado e José Cândido da Silveira.

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

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008

Fernando Damata Pimentel

Prefeito de Belo Horizonte

(Originária do Projeto de Lei n° 1.885/08, de autoria do Executivo)
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Poder Executivo

Secretaria Municipal de Governo

LEI N° 9.681 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008

Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação com o Município de Esmeraldas, para a gestão associada de serviços públicos de tratamento
e disposição final de resíduos sólidos urbanos, nos termos do art. 241 da Constituição Federal e do § 12 do art. 14 da Constituição Estadual.

O Povo do Município de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio de cooperação com o Município de Esmeraldas/MG, com fundamento no art. 241 da
Constituição Federal e no § 12 do art. 14 da Constituição Estadual, para a gestão associada dos serviços públicos de tratamento e disposição final de resíduos
sólidos urbanos coletados por ambos os municípios em seus respectivos territórios, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, podendo,
para tanto, receber ou transferir, total ou parcialmente, encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à finalidade mencionada.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a transferir para o Município de Esmeraldas os recursos financeiros necessários à aquisição, mediante
desapropriação, de área de terreno adequada e suficiente para a implantação das obras e dos equipamentos previstos no convênio, tendo como base essencial de
avaliação o valor indicado em laudo técnico expedido pelo Município de Belo Horizonte.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a transferir para o Município de Esmeraldas, mensalmente, a partir da obtenção da licença ambiental do aterro
sanitário, a importância de R$100.000,00 (cem mil reais), pelo prazo correspondente à vida útil do aterro sanitário, a título de compensação pelo impacto ambiental,
que será corrigida anualmente pelos mesmos índices aplicados na elaboração da Lei Orçamentária Anual do Município de Belo Horizonte.

Art. 4º - VETADO

I – VETADO

II – VETADO

III – VETADO

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008

Fernando Damata Pimentel

Prefeito de Belo Horizonte

(Originária do Projeto de Lei n° 1.492/07, de autoria do Executivo)

RAZÕES DO VETO PARCIAL

Ao analisar a Proposição de Lei nº 793/08, que “ Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação com o Município de Esmeraldas, para a
gestão associada de serviços públicos de tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos, nos termos do art. 241 da Constituição Federal e do § 12 do art.
14 da Constituição Estadual ”, originária do Projeto de Lei nº 1.492/07, de autoria do Executivo, sou levado a vetá-la parcialmente, pelas razões que passo a expor.

O art. 4º da presente Proposição de Lei determina que as transferências de recursos financeiros previstos nos artigos 2º e 3º somente serão efetivadas após
regulamentação, mediante lei, de informações relativas à viabilização e à operação dos serviços públicos tratados no instrumento normativo em tela.

Ocorre que o instrumento adequado para dispor sobre os aspectos mencionados nos incisos I a III do referido artigo é o próprio convênio a ser firmado entre
o Município de Belo Horizonte e o Município de Esmeraldas, por tratar-se de matéria de competência administrativa.

Pelo exposto, veto o art. 4º da Proposição de Lei nº 793/08, devolvendo-o ao reexame da Egrégia Câmara Municipal.

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008

Fernando Damata Pimentel

Prefeito de Belo Horizonte
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Poder Executivo

Secretaria Municipal de Governo

PROPOSIÇÃO DE LEI N° 775/08

Dispõe sobre programa inibidor de atos de insegurança no transporte coletivo.

A Câmara Municipal de Belo Horizonte decreta:

Art. 1º - Fica criado, no sistema de transporte coletivo de passageiros do Município, programa visando a inibir a ocorrência de atos geradores de insegurança
nos passageiros do transporte coletivo.

§ 1º - O programa de que trata o caput deste artigo será efetivado mediante monitoramento interno dos terminais internos e dos ônibus por meio de câmeras
de vídeo e imediata comunicação das ocorrências aos organismos de segurança pública do Município.

§ 2º - As despesas com a implantação e manutenção do programa correrão à conta de recursos próprios do Município, consignados nas leis orçamentárias,
ou de transferências ou convênios externos.

§ 3º - A instalação das câmeras de vídeo será feita por etapas, sendo priorizadas as linhas consideradas mais críticas, cujos indicadores são as ocorrências
no interior dos ônibus, principalmente assaltos.

Art. 2º - Para implantação do programa de que trata o art. 1º desta Lei, fica o Executivo autorizado a firmar convênio com a Secretaria de Segurança Pública
do Estado e com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte - SETRABH.

Art. 3º - O Executivo regulamentará esta Lei, no que couber, no prazo de 90 (noventa) dias.

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

Veto, integralmente, a presente Proposição de Lei.

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008

Fernando Damata Pimentel

Prefeito de Belo Horizonte

RAZÕES DO VETO

Ao analisar a Proposição de Lei nº 775/08, que “ Dispõe sobre programa inibidor de atos de insegurança no transporte coletivo ”, originária do Projeto de Lei
nº 1.146/06, de autoria do ilustre vereador Chambarelle, sou levado a vetá-la integralmente, pelas razões que passo a expor.

Em que pese a nobre intenção do autor do presente instrumento legislativo, óbices legais intransponíveis apontados pela Empresa de Transportes e Trânsito
de Belo Horizonte S/A - BHTRANS - impedem a sua sanção.

De fato, conforme esclarecimentos prestados pela BHTRANS, a matéria objeto da presente Proposição de Lei foi contemplada no contrato assinado com os
vencedores da Licitação nº 131/08 para a prestação do Serviço de Transporte Público Coletivo e Convencional de Passageiros por Ônibus do Município de Belo
Horizonte, cujo edital estabelecia, em seu Anexo VIII, que dentro dos veículos e nas plataformas e pontos de embarque e desembarque haveria o registro e gravação
de imagens, possuindo as concessionárias o prazo máximo de até 24 meses, a contar da data da assinatura do contrato de concessão, para a instalação dos
equipamentos necessários.

Desta feita, a Proposição em análise carece do requisito inovador do ordenamento jurídico, razão pela qual não se justifica a sua sanção.

Além disso, ao repassar os custos com a implantação e manutenção do programa ao Poder Público, infringe o disposto nos artigos 15 e 16 da Lei
Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), já que não apresenta a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em
vigor e nos dois subseqüentes, nem a prévia adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a
Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Por todo o exposto, veto integralmente a Proposição de Lei nº 775/08, devolvendo-a ao reexame da Egrégia Câmara Municipal.

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008

Fernando Damata Pimentel

Prefeito de Belo Horizonte
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Poder Executivo

Secretaria Municipal de Governo

DECRETO Nº 13.470 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008

Atualiza os valores venais de imóveis para lançamento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU do exercício de 2009, regulamenta
o lançamento e o recolhimento do IPTU, da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos e da Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte, que com ele são
cobradas, e dá outras providências.

O Prefeito de Belo Horizonte, no exercício de suas atribuições legais, e tendo em vista o que dispõem a Lei nº 1.310, de 31 de dezembro de 1966, a Lei nº
5.641, de 22 de dezembro de 1989, a Lei nº 5.839, de 28 de dezembro de 1990, a Lei nº 7.633, de 30 de dezembro de 1998, a Lei nº 8.147, de 29 de dezembro de
2000, a Lei nº 8.291, de 29 de dezembro de 2001, e o Decreto nº 10.925, de 29 de dezembro de 2001,

DECRETA:

CAPÍTULO I

DA NOTIFICAÇÃO

Art. 1º - Os contribuintes dos tributos referidos neste Decreto serão notificados dos respectivos lançamentos por meio de Edital que será afixado no dia 5 de
janeiro de 2009, na Portaria da Secretaria Municipal de Finanças, situada na Rua Espírito Santo nº 593, Centro, Belo Horizonte – MG.

CAPÍTULO II

DA APURAÇÃO

Art. 2º - Para fins de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, do exercício de 2009, ficam atualizados monetariamente
pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo/Especial - IPCA/E, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, no período de janeiro
a dezembro de 2008, os valores venais dos imóveis lançados em 2008 para os quais não houve alteração de características no decorrer do exercício.

§ 1º - No caso de imóveis sujeitos ao primeiro lançamento em 2009, o valor venal será apurado nos termos da legislação vigente para o lançamento de 2002,
sendo o mesmo, após a apuração, corrigido pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo/Especial - IPCA/E, apurado pelo IBGE no período de janeiro de
2002 a dezembro de 2008.

§ 2º - No caso de imóveis que foram objeto de alterações cadastrais válidas a partir de 2009, estas serão apuradas nos termos da legislação vigente para o
lançamento de 2002, sendo o valor venal apurado corrigido pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo/Especial - IPCA/E, apurado pelo IBGE no
período de janeiro de 2002 a dezembro de 2008.

§ 3º - Para os casos previstos nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, aplica-se, no que couber, o disposto no Decreto nº 10.925/01.

§ 4º - Os fatores de correção previstos na Lei n° 8.291/01 serão apurados segundo a situação existente ou aplicável em 1° de janeiro de 2002.

Art. 3º - Nos casos em que a aplicação dos procedimentos estabelecidos neste Decreto possa conduzir a tributação manifestamente injusta ou inadequada,
poderá ser adotado procedimento de Avaliação Especial, aplicando-se, quando for o caso, o Fator Comercialização previsto no Anexo III da Lei nº 8.291/01.

CAPÍTULO III

DA REDUÇÃO PREVISTA NO ART. 3º DA LEI Nº 8.291/01

Art. 4º - Os imóveis que foram objeto da redução prevista no art. 3º da Lei nº 8.291/01 e que foram beneficiados pela mesma no exercício de 2008 terão
direito à referida redução com os valores concedidos em 2008, corrigidos pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo/Especial - IPCA/E, apurado pelo
IBGE no período de janeiro a dezembro de 2008, tendo como limite o valor do IPTU referente ao exercício de 2009.

§ 1º - No caso em que o lançamento original de 2008 seja alterado por revisão fiscal, em virtude de reclamação ou de ofício, ou por decisão administrativa ou
judicial transitada em julgado, será considerado o valor da redução resultante da última alteração.

§ 2º - Não terão direito à redução em 2009, ainda que beneficiários da redução em 2008, os imóveis que:

I - tenham sido objeto de mudança de tipo de ocupação;

II - passem a se beneficiar da redução de alíquota prevista no art. 83 da Lei n° 5.641/89.

CAPÍTULO IV

DA REDUÇÃO DE ALÍQUOTA PARA IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO

Art. 5º - Em se tratando de imóveis em construção, as alíquotas previstas na Lei nº 5.641/89 serão reduzidas em 50% (cinqüenta por cento).

§ 1º - Não sendo promovida de ofício, pelo órgão lançador, a redução da alíquota prevista no caput deste artigo, o contribuinte deverá requerer o benefício
junto aos Postos Regionais de Atendimento da Gerência de Tributos Imobiliários da Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadações, do dia 05 de janeiro de 2009
(segunda-feira) ao dia 30 de janeiro de 2009 (sexta-feira), anexando o Alvará de Construção e a Comunicação de Início de Obra.

§ 2º - O Alvará e a Comunicação mencionados no § 1º deste artigo deverão estar em vigor em 1º de janeiro de 2009.
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§ 3º - A Comunicação de Início de Obra poderá ser substituída pela Anotação de Início de Obra, desde que emitida em data anterior a 1º de janeiro de 2009.

§ 4º - Não havendo comprovante de recebimento da Comunicação de Início de Obra, poderá o contribuinte apresentar a Guia de Recolhimento
correspondente ao preço público devido pelo ato, desde que protocolada junto à Gerência de Licenciamento de Edificações da Secretaria Municipal Adjunta de
Regulação Urbana.

§ 5º - Todos os documentos deverão ser apresentados em cópias reprográficas, autenticadas por Tabelião ou acompanhadas dos originais para conferência
quando do recebimento.

§ 6º - A Gerência de Tributos Imobiliários poderá promover diligência fiscal destinada a apurar o efetivo início da construção.

§ 7º - Considera-se em construção, para efeito de aplicação do § 1º do art. 83 da Lei nº 5.641/89, a abertura de valas ou escavações para colocação de
concreto, desde que em conformidade com o projeto aprovado.

§ 8º - O requerimento do benefício não afasta a incidência de encargos moratórios sobre o valor do imposto, caso o pedido seja indeferido.

§ 9º - O benefício de que trata este artigo somente poderá ser concedido no máximo em 3 (três) exercícios.

CAPÍTULO V

DAS ISENÇÕES

Art. 6º - Ficam isentos, no exercício de 2009, do IPTU e das taxas que com ele são cobradas:

I - os proprietários de imóveis dos tipos casa e apartamento de ocupação exclusivamente residencial, classificados no Padrão de Acabamento P1, cujo valor
venal, em 1º de janeiro de 2009, não exceda R$31.941,15 (trinta e um mil novecentos e quarenta e um reais e quinze centavos), assim como os barracões de
ocupação exclusivamente residencial, com valor venal até o limite fixado neste inciso;

II - os proprietários de imóveis dos tipos casa e apartamento de ocupação exclusivamente residencial, classificados no Padrão de Acabamento P2, cujo valor
venal, em 1º de janeiro de 2009, não exceda R$15.970,56 (quinze mil novecentos e setenta reais e cinqüenta e seis centavos).

Parágrafo único - Aos imóveis não beneficiados pela isenção prevista no inciso I deste artigo, aplica-se, quando cabível, a regra do parágrafo único do art. 14
do Decreto nº 10.925/01.

Art. 7º - Ficam isentos do IPTU do exercício de 2009:

I - os proprietários de imóveis dos tipos casa e apartamento de ocupação exclusivamente residencial, classificados no Padrão de Acabamento P2, cujo valor
venal, em 1º de janeiro de 2009, seja superior a R$15.970,56 (quinze mil novecentos e setenta reais e cinqüenta e seis centavos) e não exceda R$20.761,73 (vinte
mil setecentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos);

II - ex-combatente ou cônjuge de ex-combatente falecido, enquanto na viuvez, ou seu filho, enquanto menor de 18 (dezoito) anos, consoante art. 6º da Lei nº
5.839/90;

III - terreno integrante de área classificada como ZEIS-1/3 (Zona de Especial Interesse Social-1/3) pela Lei nº 7.166, de 27 de agosto de 1996, consoante art.
7º da Lei nº 5.839/90;

IV - imóvel declarado de necessidade ou utilidade pública, ou de interesse social, para fins de desapropriação, pelo Município de Belo Horizonte, pelo Estado
ou pela União, a partir da data da efetiva imissão provisória na posse, consoante art. 8º da Lei nº 5.839/90;

V - imóvel tombado nos termos da lei, por qualquer instituição pública de proteção do patrimônio histórico e artístico, consoante art. 9º da Lei nº 5.839/90 e Lei
nº 3.802, de 06 de julho de 1984;

VI - imóvel reconhecido como Reserva Particular Ecológica, observados os requisitos da Lei nº 6.314, de 12 de janeiro de 1993;

VII - imóvel de terceiro efetivamente ocupado como templo de qualquer culto, cuja entidade religiosa tenha obtido o reconhecimento de imunidade pela
Gerência de Legislação e Consultoria da Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadações, e que comprove a promoção de ações de assistência social, consoante art.
4º da Lei nº 8.291/01;

VIII - imóvel de terceiro ocupado por entidade de assistência social e de educação infantil sem fins lucrativos que tenha sido declarada de utilidade pública
municipal.

§ 1º - As isenções referidas nos incisos II, III e IV deste artigo devem ser requeridas pelo interessado perante a Secretaria Municipal Adjunta de
Arrecadações.

§ 2º - A isenção referida no inciso V deste artigo pode ser requerida pelo interessado perante a Diretoria de Patrimônio Cultural da Fundação Municipal de
Cultura ou perante a Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadações.

§ 3º - A isenção referida no inciso VI deste artigo deve ser requerida pelo interessado perante a Secretaria Municipal Adjunta de Meio Ambiente.

§ 4º - As isenções referidas nos incisos VII e VIII deste artigo devem ser requeridas pelo interessado perante as Centrais de Atendimento da Secretaria

Municipal Adjunta de Arrecadações, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação do lançamento do IPTU, observado o disposto no Decreto nº 11.065/02.

§ 5º - Para fazer jus à isenção referida no inciso VIII, o interessado deverá apresentar:

I - cópia autenticada do ato declaratório de utilidade pública municipal;

II - comprovante de registro no órgão ou conselho setorial;

III - cópia autenticada do documento que comprove que o imóvel está cedido pelo proprietário indicado no Cadastro Imobiliário Municipal à entidade
solicitante, para realização de suas atividades essenciais.

Art. 8º - As isenções e descontos condicionados a prévio requerimento não afastam a incidência de encargos moratórios sobre o valor do imposto, caso o
pedido seja indeferido.
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CAPÍTULO VI

DA REMISSÃO DE IPTU

Art. 9º - A remissão, parcial ou total, do débito de IPTU de contribuinte pessoa física, com fundamento na incapacidade econômica do sujeito passivo, será
concedida desde que este comprove, junto à Gerência de Serviço Social da Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadações, que sua situação econômica não permite
a liquidação do débito, alcançando apenas o saldo devedor existente na data de seu deferimento.

CAPÍTULO VII

DA RECLAMAÇÃO

Art. 10 - O prazo para a apresentação de reclamação contra o lançamento será de 5 de janeiro de 2009 a 5 de fevereiro de 2009 e o resultado, apurado por
meio de processo administrativo, será lançado no exercício em que a reclamação foi protocolizada.

§ 1º - Na abertura do processo de reclamação, o contribuinte deverá apresentar a documentação pertinente à matéria discutida na reclamação.

§ 2º - No caso de o contribuinte não apresentar a documentação necessária, será emitido Termo de Solicitação a ser atendido no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, podendo ser prorrogado, desde que solicitada a prorrogação dentro do prazo de apresentação estipulado pelo referido Termo, por meio escrito e justificado.

§ 3º - A falta da apresentação da documentação necessária à instrução da reclamação implicará o indeferimento e o arquivamento do processo a que deu
origem.

§ 4º - Na instrução da reclamação, serão apreciados todos os critérios em face dos quais o lançamento foi efetivado.

§ 5º - Nos casos em que o lançamento for integralmente mantido, não caberá nova apreciação pelo Fisco, salvo quando suscitado fato não provado ou não
apreciado na instrução anterior, a critério da Gerência responsável pela apuração.

§ 6º - Nos casos em que houver revisão do lançamento, somente será admitida nova reclamação contra a parte alterada, desde que não tenha a mesma sido
objeto da reclamação inicial.

§ 7º - No caso de reclamação tempestiva promovida por uma ou algumas unidades autônomas de edifícios condominiais, será processada, de ofício, para as
demais unidades, a partir do exercício em que foi interposta a reclamação, as alterações de lançamento referentes a elementos que se relacionem, indistintamente,
com todas as unidades do condomínio.

§ 8º - Não será admitida a apresentação de reclamação por via postal ou por fax.

CAPÍTULO VIII

DOS PRAZOS PARA PAGAMENTO E DESCONTOS

Art. 11 - O prazo para pagamento do IPTU, da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos e da Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte, relativos
ao exercício de 2009, vence em 19 de janeiro de 2009 (segunda-feira).

Art. 12 - Os contribuintes terão os seguintes benefícios:

I - desconto de 7% (sete por cento) no pagamento referente ao adiantamento integral de, no mínimo, duas parcelas até o limite do pagamento integral
realizado à vista até 16 de janeiro de 2009 (sexta-feira);

II - parcelamento do valor dos tributos referidos no art. 11 deste Decreto, em 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas, com o vencimento da primeira em
19 de janeiro de 2009 e das demais no dia 15 de cada mês, a partir de fevereiro de 2009, podendo ser pagas até o primeiro dia útil seguinte, quando o dia 15 não for
dia útil ou não haja expediente nas agências bancárias;

III - o prazo para o pagamento das parcelas encerra-se em 30 de dezembro de 2009 (quarta-feira).

§ 1º - O crédito relativo às parcelas vencidas ou às recolhidas antecipadamente pelo contribuinte será efetivado em observância à ordem crescente do
número de parcelas não quitadas.

§ 2º - O pagamento efetuado até 16 de janeiro de 2009, que exceder à quitação integral de, no mínimo, duas parcelas, terá a parte excedente considerada

para fins de quitação da parcela seguinte, aplicando-se nesta o desconto previsto no inciso I deste artigo.

§ 3º - O prazo previsto no inciso I deste artigo é peremptório, não sendo concedido o desconto para os pagamentos efetuados após o dia 16 de janeiro de
2009, ainda que seja instaurado tempestivamente Processo Tributário Administrativo de reclamação contra os tributos.

§ 4º - Os contribuintes que, na data de ocorrência do fato gerador, estiverem sob o regime de pagamento através de débito automático em conta corrente
bancária, poderão ter a quitação da primeira parcela efetuada até o dia 27 de janeiro de 2009, em razão de procedimentos técnicos necessários à implementação e
ajustes de rotinas de informatização.

Art. 13 - Para efeito do disposto no inciso V do art.11 da Lei nº 5.839/90, fica concedido o desconto de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana do exercício de 2009 referente a imóveis destinados a práticas esportivas, de clubes que participem há mais de 5 (cinco)
anos de campeonatos de, no mínimo, quatro modalidades de esportes olímpicos, promovidos pelas respectivas federações estaduais, e que tenham conquistado pelo
menos um título estadual, nacional ou internacional nos 5 (cinco) anos anteriores a 1º de janeiro de 2009.

§ 1º - Para fazer jus ao desconto a que se refere o caput deste artigo, deverá o clube esportivo:

I - apresentar requerimento, dirigido ao Gerente de Tributos Imobiliários, em até 60 (sessenta) dias, contados da afixação do Edital de Notificação do
Lançamento, contendo a indicação dos imóveis de propriedade do requerente e das modalidades esportivas neles praticadas;

II - anexar ao requerimento os seguintes documentos:

a) atestado expedido por federações esportivas estaduais comprovando a participação do requerente, há mais de 5 (cinco) anos, em competições de, pelo
menos, quatro modalidades de esportes olímpicos promovidos pelas respectivas federações;

b) prova de que, nos 5 (cinco) anos anteriores a 1º de janeiro de 2009, tenha conquistado pelo menos um título estadual, nacional ou internacional.

§ 2º - O benefício previsto neste artigo não exclui os descontos de que tratam o inciso I do art. 18 do Decreto nº 10.925/01, e o inciso I do art. 12 deste
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§ 2º - O benefício previsto neste artigo não exclui os descontos de que tratam o inciso I do art. 18 do Decreto nº 10.925/01, e o inciso I do art. 12 deste
Decreto, desde que o pagamento seja realizado dentro dos prazos neles previstos, cabendo ao interessado requerer a restituição, se for o caso.

CAPÍTULO IX

DA MULTA E DOS JUROS

Art. 14 - No caso de parcelamento, o recolhimento intempestivo de qualquer das parcelas mensais dentro do exercício a que se refere o lançamento
acarretará a incidência de multa e de juros previstos na legislação municipal.

CAPÍTULO X

DA EMISSÃO DA GUIA DE PAGAMENTO

Art. 15 - Enquanto existir débito a ser pago, o Município de Belo Horizonte enviará mensalmente, via postal, as guias de pagamento de IPTU e das taxas que
com ele são lançadas para os endereços de correspondência constantes do cadastro imobiliário.

§ 1º - O contribuinte que não receber pelo correio, até o dia 12 (doze) de cada mês, a guia para pagamento parcelado do IPTU do exercício de 2009, deverá
requerer sua emissão nas Secretarias de Administração Regional Municipal ou, a partir de fevereiro de 2009, também na Central de Atendimento de Tributos
Imobiliários, promovendo, na ocasião, a atualização de seu endereço postal.

§ 2º - O não recebimento da guia por via postal não desobriga o contribuinte do pagamento nem o exime dos encargos devidos pelo seu atraso.

§ 3º - Não haverá emissão de guias de recolhimento referentes ao IPTU do exercício de 2008 e das taxas que com ele são cobradas no dia 31 de dezembro
de 2009.

CAPÍTULO XI

DA DÍVIDA ATIVA

Art. 16 - Os créditos do IPTU e das taxas que com ele são cobradas não recolhidos até o dia 30 de dezembro de 2009 serão inscritos na Dívida Ativa.

§ 1º - O crédito remanescente de qualquer parcela não quitada no exercício será inscrito como Dívida Ativa, computados, quando do pagamento, juros,
multas e atualização monetária, calculados a partir da data mencionada no art. 11 deste Decreto.

§ 2º - Nos termos do art. 45 da Lei nº 1.310/66, poderão ser inscritos em Dívida Ativa, ainda no mesmo exercício a que se referem, os lançamentos de IPTU e
das taxas que com ele são cobradas relativos ao pagamento de três ou mais parcelas vencidas, após notificação para regularização dos débitos.

CAPÍTULO XII

DAS FAIXAS DE ALÍQUOTAS

Art. 17 - Ficam atualizados pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo/Especial - IPCA/E, apurado pelo IBGE no período de janeiro de 2002 a
dezembro de 2008, os valores constantes do item 1.1 da Tabela III anexa à Lei nº 5.641/89, com a redação dada pela Lei nº 8.291/01.

CAPÍTULO XIII

DISPOSIÇÃO FINAL

Art. 18 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008

Fernando Damata Pimentel

Prefeito de Belo Horizonte
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Quarta-feira, 31 de Dezembro de 2008 Ano XXVI - Edição N.: 3250

Poder Executivo

Secretaria Municipal de Governo

DECRETO Nº 13.471 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008

Institui a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, a Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras – DES-IF, altera os Decretos nº 11.467, de 08 de
outubro de 2003, e nº 11.956, de 23 de fevereiro de 2005, e dá outras providências.

O Prefeito de Belo Horizonte, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 108 da Lei Orgânica do Município, e
considerando o disposto nos artigos 12 e 13 da Lei nº 1.310, de 31 de dezembro de 1966 – Código Tributário Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica instituída a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e, em conformidade com o estabelecido neste Decreto e na legislação tributária municipal.

§ 1º - O cronograma de implantação da NFS-e, a fixação de prazos, forma e contribuintes autorizados à sua utilização serão definidos em Portaria da
Secretaria Municipal de Finanças.

§ 2º – Aplica-se à NFS-e as disposições gerais constantes da legislação tributária municipal, sem prejuízo das disposições específicas constantes deste
Decreto.

Art. 2º - As especificações e critérios técnicos para utilização, pelos prestadores e tomadores de serviços, dos sistemas relativos à NFS-e constam do Modelo
Conceitual e do Manual de Integração a serem estabelecidos por Portaria da Secretaria Municipal de Finanças.

Art. 3º - A NFS-e conterá os dados de identificação do prestador, do tomador, do intermediário e da prestação do serviço, do órgão gerador e o detalhamento
específico quando for o caso, conforme definido na Estrutura de Dados do Modelo Conceitual da NFS-e a ser estabelecido em Portaria da Secretaria Municipal de
Finanças.

Art. 4º - A NFS-e é um documento fiscal exclusivamente digital para documentar as operações de prestação de serviços sujeitas à incidência do Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, gerado pelo Executivo Municipal com base nos registros de prestação de serviços declarados pelo prestador.

§ 1º - O número da NFS-e será gerado pelo Sistema, em ordem crescente seqüencial e reiniciado da unidade a cada ano, sendo que cada estabelecimento
do prestador de serviços terá uma numeração específica.

§ 2º - O prestador de serviços autorizado a utilizar a NFS-e deverá afixar uma placa de, no mínimo 30 x 30 cm, em local visível aos clientes, com a seguinte
mensagem: “Este estabelecimento é emissor de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e”.

§ 3º - A validade jurídica da NFS-e é assegurada pela certificação e assinatura digital no padrão da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP
Brasil, garantindo segurança, não repúdio e integridade das informações declaradas ao fisco.

§ 4º - A NFS-e deverá documentar as operações individualmente por código de atividade econômica.

§ 5º - O prestador de serviços deverá fornecer ao tomador um espelho impresso de todos os registros de prestação de serviços constantes da NFS-e, com o
código de identificação gerado no Executivo Municipal em destaque.

§ 6º – Excepcionalmente, o prestador de serviços, em face da indisponibilidade ou da inacessibilidade aos serviços de geração da NFS-e, deverá emitir ao
tomador de serviços documento fiscal de impressão devidamente autorizada nos termos da legislação tributária municipal.

§ 7º - O prestador de serviços que não dispuser de infra-estrutura de conectividade com o Executivo Municipal em tempo integral poderá enviar os registros
das prestações de serviços em lote para processamento e geração das respectivas NFS-e.

Art. 5º - O aplicativo para emissão da NFS-e e suas funcionalidades estarão disponíveis no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, na
rede mundial de computadores (Internet), cuja forma de acesso será definida por meio de Portaria da Secretaria Municipal de Finanças.

Art. 6º - A critério do contribuinte autorizado à utilização da NFS-e, o campo “Discriminação dos Serviços” poderá conter outras informações não obrigatórias
pela legislação municipal, desde que não contrariem os seus dispositivos.

Art. 7º - No campo “Código de Atividades” deverá ser selecionado o código referente ao serviço prestado.

Art. 8º - O campo “Valor das Deduções” destina-se a registrar a soma das deduções previstas na legislação municipal, as quais deverão ser discriminadas na
Declaração Eletrônica de Serviços – DES referente ao mês de competência da NFS-e.

Art. 9º - A NFS-e somente poderá ser cancelada por meio do Sistema da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica no caso de o serviço não ter sido prestado para
tomador de serviço estabelecido em Belo Horizonte e desde que o imposto não tenha sido recolhido.

§ 1º - Nos casos de cancelamento da NFS-e, caberá ao prestador de serviço manter sob sua guarda declaração da não execução do serviço, devidamente
assinada pelo tomador.

§ 2º - Nos casos em que o CPF ou CNPJ do tomador não tiver sido informado na NFS-e, ou o mesmo não for estabelecido em Belo Horizonte, ou ainda
quando o imposto já tiver sido recolhido, a NFS-e só poderá ser cancelada mediante solicitação do emitente em processo tributário administrativo.

§ 3º - A substituição da NFS-e com erro nos registros de prestação de serviços declarados deverá ser realizada obrigatoriamente por meio da função de
substituição constante do aplicativo de geração de NFS-e.

Esta é uma reprodução digitalizada do conteúdo presente no DOM nº 3250, de 31/12/2008.
https://dom-web.pbh.gov.br



Art. 10 - O recolhimento do ISSQN pelo prestador de serviços, referente às NFS-e, deverá ser feito exclusivamente por meio de Guia de Recolhimento do
ISSQN emitida pelo Sistema de Emissão de Guias específico.

§ 1º - O disposto no caput deste artigo não se aplica às microempresas e empresas de pequeno porte estabelecidas no Município de Belo Horizonte optantes
pelo tratamento diferenciado e favorecido, instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

§ 2º - A rede bancária receberá a Guia de Recolhimento do ISSQN até a data de validade nela constante.

Art. 11 – As NFS-e poderão ser consultadas no sistema da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço pelo período de 3 (três) meses, contados a partir da data de sua
geração.

Parágrafo único - Transcorrido o prazo previsto no caput deste artigo, a consulta às NFS-e somente poderá ser realizada mediante solicitação formal à
Secretaria Municipal de Finanças, até o prazo limite de 5 (cinco) anos contados da data de sua geração.

Art. 12 - Os prestadores de serviços autorizados a utilizar a NFS-e ficam dispensados de informar na Declaração Eletrônica de Serviços – DES as NFS-e
geradas.

Art. 13 - A partir de 1º de janeiro de 2009, fica instituída a Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras - DES-IF, documento fiscal digital
destinado a registrar as operações e a apuração do ISSQN devido pelas instituições financeiras e equiparadas, autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil –
BACEN, e as demais pessoas jurídicas obrigadas a utilizar o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF.

§ 1º - Os prestadores de serviços de que trata este artigo ficam obrigados ao cumprimento da obrigação acessória nele prevista, que consiste em:

I - geração da DES-IF na periodicidade prevista;

II - entrega da DES-IF ao fisco na forma e prazo estabelecido;

III - guarda da DES-IF pelo prazo estabelecido.

§ 2º - A geração e a transmissão da DES-IF, sua validação e certificação digital, serão feitas por meio de sistemas informatizados, disponibilizados aos
contribuintes para a importação de dados que a compõem das bases de dados da Instituição Financeira e equiparadas, autorizadas a funcionar pelo Banco Central
do Brasil – BACEN, e as demais pessoas jurídicas obrigadas a utilizar o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF.

§ 3º - A validade jurídica da DES-IF é assegurada pela certificação e assinatura digital no padrão da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP
Brasil, garantindo segurança, não repúdio e integridade das informações declaradas ao fisco.

§ 4º - A DES-IF é um documento fiscal exclusivamente digital, constituído dos seguintes módulos:

I - Módulo de Apuração Mensal do ISSQN: deverá ser gerado mensalmente e entregue ao fisco até o dia 20 do mês seguinte ao de competência dos dados
declarados, contendo:

a) o conjunto de informações que demonstram a apuração da receita tributável por subtítulo contábil;

b) o conjunto de informações que demonstram a apuração do ISSQN mensal;

c) a emissão de guias para o recolhimento do ISSQN devido;

d) o plano de contas analítico em seu nível mais específico;

II - Módulo Demonstrativo Contábil: deverá ser entregue anualmente ao fisco até o dia 20 do mês de julho do ano seguinte ao ano de competência dos dados
declarados, contendo:

a) o Plano de Contas;

b) os Balancetes Analíticos Mensais;

c) a Tabela de Tarifas vigentes no ano;

d) os serviços com preços variáveis,

e) as informações de rateios;

III - Módulo Demonstrativo das Partidas dos Lançamentos Contábeis: deverá ser gerado anualmente até o dia 20 do mês de julho do ano seguinte ao de
competência dos dados declarados e entregue ao fisco, mediante solicitação, em até 5 (cinco) dias, contendo as informações das partidas dos lançamentos
contábeis.

§ 5º - Portaria do Secretário Municipal de Finanças disciplinará a geração, a estrutura de dados, a entrega e a guarda da DES-IF.

§ 6º - Os contribuintes que não cumprirem as obrigações previstas neste artigo ficam sujeitos às penalidades previstas na legislação tributária municipal.

Art. 14 - As instituições financeiras e equiparadas, bem como as empresas de consórcio, ficam obrigadas a entregar a Declaração de Serviços prevista no
inciso VII do artigo 55 do Regulamento do ISSQN, baixado pelo Decreto nº 4.032, de 17 de setembro de 1981, na redação anterior a que é dada pelo art. 15 deste
Decreto, na forma e prazos regulamentares, referentes aos fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2008.

Art. 15 - O inciso VII do art. 55 do Regulamento do ISSQN, baixado pelo Decreto nº 4.032/81, passa a vigorar com a seguinte redação:

“ VII – Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras – DES-IF; ” (NR)

Art. 16 - O artigo 55 do Regulamento do ISSQN, baixado pelo Decreto nº 4.032/81, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso X:

“ X – Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e. ” (AC)
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Art. 17 – Os parágrafos 3º e 4º do art. 56 do Regulamento do ISSQN, baixado pelo Decreto nº 4.032/81, passam a vigorar com a seguinte redação:

“ § 3º – As instituições financeiras e equiparadas, autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil – BACEN, e as demais pessoas jurídicas obrigadas a
utilizar o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF, ficam obrigadas:

I – a manter à disposição do fisco municipal:

a) os seus balancetes analíticos em nível de subtítulo interno;

b) todos os documentos relacionados ao fato gerador do ISSQN;

II – a apresentar a Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras – DES-IF.

§ 4º - As instituições financeiras e equiparadas, autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil – BACEN, e as demais pessoas jurídicas obrigadas a
utilizar o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF - ficam dispensadas de emitir Nota Fiscal de Serviços, desde que
mantenham à disposição do fisco municipal “Razão Analítico”, elaborado com histórico elucidativo dos fatos registrados em conta de resultado credora, de
forma a possibilitar a verificação e comprovação de ocorrência de fato gerador do imposto.” (NR)

Art. 18 - O § 3º do art. 65 do Regulamento do ISSQN, baixado pelo Decreto nº 4.032/81, passa a vigorar com a seguinte redação:

“ § 3º - No campo destinado à descrição dos serviços, inclusive no caso da NFS-e, o contribuinte deverá detalhar, com clareza, a espécie e a natureza dos
serviços prestados, e o respectivo subitem da Lista de Serviços sujeitos à incidência do ISSQN, identificando, se for o caso:

I – o bem e o contrato ou documento em que se acordaram os serviços e eventuais medições vinculadas à Nota Fiscal;

II – o período da prestação do serviço;

III – o número do processo judicial que deferiu a suspensão da exigibilidade do imposto;

IV – a lei que concedeu a isenção;

V – o número do processo administrativo que reconheceu a imunidade;

VI – o número do código da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, em
se tratando de serviços sujeitos a este controle;

VII – o número da matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, e da obra, no caso de construção civil.” (NR)

Art. 19 - O art. 1º do Decreto nº 11.467, de 08 de outubro de 2003, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

“ Parágrafo único – A Declaração Eletrônica de Serviços - DES deverá ser transmitida a partir da data do início das atividades, conforme definido na legislação
tributária municipal. ” (AC)

Art. 20 - O art. 2º do Decreto nº 11.467/03 passa a vigorar acrescido do seguinte § 5º:

“ § 5º - A escrituração em lote na DES de documentos fiscais emitidos por contribuinte em regime de estimativa somente alcança os serviços prestados
sujeitos a esse regime. ” (AC)

Art. 21 - Os incisos II e III do art. 3º do Decreto nº 11.467/03 passam a vigorar com a seguinte redação:

“ II - os dados de identificação do prestador, do tomador dos serviços, do terceiro vinculado ao fato gerador ou do responsável tributário;

III - os serviços prestados, tomados ou vinculados aos responsáveis tributários previstos na legislação municipal, inclusive aqueles cujo pagamento foi

realizado por unidade do tomador localizada em outro município, acobertados ou não por documentos fiscais autorizados pelo fisco municipal, quer
individualmente, quer em conjunto com o Estado, e sujeitos à incidência do ISSQN, ainda que não devido ao Município de Belo Horizonte;” (NR)

Art. 22 - O art. 3º do Decreto nº 11.467/03 passa a vigorar acrescido dos seguintes incisos X a XVII:

“ X – a identificação de todos os documentos fiscais emitidos, autorizados pelo fisco municipal, em decorrência ou não de uma prestação de serviços;

XI – o valor do incentivo cultural deferido pelo Município;

XII – os documentos fiscais com o prazo de validade expirado;

XIII – o nome, profissão, registro profissional e CPF dos profissionais habilitados, sócio, empregado ou não, que prestem serviços em nome da sociedade
declarante da DES;

XIV – os pagamentos do ISSQN efetuados no mês de referência;

XV – os atos relativos à transmissão ou cessão onerosa de propriedade ou de direitos reais relativos a imóveis, por natureza ou acessão física, situados no
território deste Município, pelos notários, registradores, demais serventuários e auxiliares da justiça, e agentes do Sistema Financeiro Habitacional - SFH;

XVI – os valores de repasse ou reembolso nos casos de serviços de intermediação;

XVII – o local da incidência do ISSQN.” (AC)

Art. 23 - O § 1º do art. 3º do Decreto nº 11.467/03 passa a vigorar acrescido do seguinte inciso IV:
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Art. 23 - O § 1º do art. 3º do Decreto nº 11.467/03 passa a vigorar acrescido do seguinte inciso IV:

“ IV - da realização do evento se o serviço for de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, prestados de forma não permanente ou eventual. ” (AC)

Art. 24 - O art. 3º do Decreto nº 11.467/03 passa a vigorar acrescido do seguinte § 4º:

“ § 4º - nos termos do inciso III do caput deste artigo, todos os documentos fiscais emitidos, autorizados em conjunto pelo fisco estadual e municipal, deverão
ser declarados na DES, informando-se o valor total da nota fiscal emitida e, se houver, o valor do serviço prestado.” (AC)

Art. 25 - O art. 4º do Decreto nº 11.467/03 passa a vigorar com a seguinte redação:

“ Art. 4º - São obrigadas à apresentação da DES todas as pessoas jurídicas estabelecidas no Município, contribuintes ou não do ISSQN, mesmo as que
gozem de isenção ou imunidade, as microempresas, as empresas optantes pelo regime do Simples Nacional, inclusive os órgãos, empresas e entidades da
Administração Pública Direta e Indireta de qualquer dos poderes da União, do Estado e do Município, as empresas individuais, os condomínios, as
associações, sindicatos e cartórios notariais e de registro, os partidos e comitês políticos, ainda que não haja ISSQN próprio devido ou retido na fonte a
recolher.

Parágrafo único - Ressalvada a obrigação de declarar os serviços tomados, as instituições financeiras e equiparadas, bem como as empresas de consórcio,
ficam desobrigadas de registrar na DES os dados individualizados relativos aos serviços por elas prestados, cuja informação deverá ser prestada por meio da
Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições financeiras – DES-IF. ” (NR)

Art. 26 - O caput do art. 5º do Decreto nº 11.467/03 passa a vigorar com a seguinte redação:

“ Art. 5º - O programa de computador da DES, seu manual de operação e o formato dos arquivos de importação de documentos emitidos e recebidos estarão
disponíveis na internet, em endereço eletrônico específico da Secretaria Municipal de Finanças.” (NR)

Art. 27 - O caput do art. 6º do Decreto nº 11.467/03 passa a vigorar com a seguinte redação:

“ Art. 6º - Ressalvadas as hipóteses previstas neste artigo, a DES deverá ser apresentada ou transmitida mensalmente contra recibo, até o dia 20 (vinte) de
cada mês, ou até o primeiro dia útil subseqüente caso não haja, no dia 20, expediente na repartição fiscal, contendo as informações referentes ao mês
imediatamente anterior.” (NR)

Art. 28 - O caput do § 2º do art. 6º do Decreto nº 11.467/03 passa a vigorar com a seguinte redação:

“ § 2º - Poderão apresentar ou transmitir a DES anualmente os tomadores de serviço que não sejam contribuintes do imposto, desde que não tenham
realizado retenção do ISSQN na fonte e ainda se encontrem em uma das seguintes situações:” (NR)

Art. 29 - O art. 6º do Decreto nº 11.467/03 passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos 5º e 6º:

“ § 5º - Nos termos definidos em Portaria da Secretaria Municipal de Finanças, para a transmissão da DES, o declarante deverá se identificar mediante login e

senha fornecidos pela Administração Tributária do Município.

§ 6º – O valor estabelecido no inciso I do § 2º deste artigo não se sujeita à atualização monetária prevista na legislação tributária municipal e será apurado
considerando-se as receitas de todos os seus estabelecimentos situados no Município. ” (AC)

Art. 30 - O art. 8º do Decreto nº 11.467/03 passa a vigorar com a seguinte redação:

“ Art. 8º - A retificação de dados ou informações constantes na DES já transmitida ou apresentada é permitida somente antes do início de qualquer medida de
fiscalização relacionada à verificação ou apuração do imposto devido, salvo quando autorizada pelo fisco.” (NR)

Art. 31 - O art. 6º do Decreto 11.956, de 23 de fevereiro de 2005, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

“ Parágrafo Único – O disposto neste artigo não dispensa a retenção do ISSQN na fonte pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT em relação
aos serviços prestados pelas suas franqueadas .” (AC)

Art. 32 - O art. 13 do Decreto 11.956/05 passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos 3º, 4º e 5º:

“ § 3º - Na prestação de serviços de corretagem de seguros, a ocorrência do fato gerador do ISSQN só se completa com a comunicação expressa, pelo
tomador do serviço, do crédito referente ao serviço prestado, ou ainda, da ocorrência de fato que assegure direito à percepção da remuneração respectiva.

§ 4º - Integram o montante tributável no mês do efetivo recebimento as receitas provenientes:

I – dos serviços prestados pelas cooperativas;

II – dos serviços prestados para órgão, empresa ou entidade integrante da Administração Pública, Direta ou Indireta;

III – dos convênios com o SUS e com planos de saúde referentes a serviços prestados pelos hospitais, clínicas, sanatórios, laboratórios de análise,
ambulatórios, pronto-socorros, manicômios, casas de saúde, de repouso e de recuperação e congêneres.
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ambulatórios, pronto-socorros, manicômios, casas de saúde, de repouso e de recuperação e congêneres.

§ 5º – Nos cálculos do valor do ISSQN discriminado nos documentos fiscais, as frações de real maiores de cinco milésimos de real, inclusive, deverão ser
arredondadas para a fração de centavo de real imediatamente superior.” (AC)

Art. 33 – Ficam revogados os parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 55 do Regulamento do ISSQN, baixado pelo Decreto nº 4.032/81, e o parágrafo único do art. 3º do
Decreto nº 12.689, de 20 de abril de 2007.

Art. 34 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008

Fernando Damata Pimentel

Prefeito de Belo Horizonte
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Quarta-feira, 31 de Dezembro de 2008 Ano XXVI - Edição N.: 3250

Poder Executivo

Secretaria Municipal de Governo

DECRETO Nº 13.472 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008

Dispõe sobre alocação, denominação e atribuições dos órgãos de terceiro grau hierárquico e respectivos subníveis da estrutura organizacional da
Administração Direta do Executivo, no Gabinete do Vice-Prefeito.

O Prefeito de Belo Horizonte, no exercício de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto na Lei nº 9.011, de 1º de janeiro de 2005 e suas
alterações,

DECRETA:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Os órgãos de terceiro grau hierárquico da estrutura organizacional do Gabinete do Vice-Prefeito estão estruturados em gerências, escalonadas em
até três subníveis.

Art. 2º - As gerências e demais subníveis do Gabinete do Vice-Prefeito são as seguintes:

I - Gerência de Acompanhamento de Projetos Metropolitanos, de 1º nível:

I.1 – Gerência de Apoio às Atividades de Acompanhamento de Projetos Metropolitanos, de 2º nível;

II - Gerência de Acompanhamento de Projetos Urbanos, de 1º nível:

II.1 - Gerência de Apoio às Atividades de Acompanhamento de Projetos Urbanos, de 3º nível;

III - Gerência de Acompanhamento de Projetos Sociais, de 1º nível:

III.1 - Gerência de Apoio às Atividades de Acompanhamento de Projetos Sociais, de 3º nível;

IV - Gerência de Acompanhamento de Projetos de Emprego e Renda, de 1º nível:

IV.1 - Gerência de Apoio às Atividades de Acompanhamento de Projetos de Emprego e Renda, de 3º nível;

V - Gerência de Informações e Acompanhamento Técnico, de 2º nível.

CAPÍTULO II

DAS GERÊNCIAS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

Seção I

Da Gerência de Acompanhamento de Projetos Metropolitanos

Art. 3º - À Gerência de Acompanhamento de Projetos Metropolitanos compete:

I - acompanhar os programas, planos e projetos relacionados à Região Metropolitana desenvolvidos e executados no Município, de caráter estratégico para o
desenvolvimento urbano, a estruturação e requalificação urbanas, em articulação com a Secretaria Municipal de Políticas Urbanas, demais órgãos da Administração
Municipal e instâncias de gestão urbana;

II - assessorar o Vice-Prefeito nas matérias de sua competência;

III - apresentar relatório periódico ao Vice-Prefeito sobre o andamento dos projetos metropolitanos desenvolvidos e executados no Município.

Art. 4º - Integra a Gerência de Acompanhamento de Projetos Metropolitanos a Gerência de Apoio às Atividades de Acompanhamento de Projetos Metropolitanos, à
qual compete:

I - dar suporte aos serviços desenvolvidos pela Gerência de Acompanhamento de Projetos Metropolitanos;

II - receber documentos, processando o registro e a distribuição adequados;

III - conferir e registrar as publicações e saídas de documentos;

IV - controlar o estoque de material de toda a Gerência;

V - controlar o uso e a manutenção dos equipamentos de informática;

VI - arquivar ofícios, processos e demais documentos referentes à Gerência de Acompanhamento de Projetos Metropolitanos;

VII - elaborar e submeter, periodicamente, à apreciação e análise superior, relatório estatístico e gerencial das atividades desenvolvidas.

Seção II
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Seção II

Da Gerência de Acompanhamento de Projetos Urbanos

Art. 5º - À Gerência de Acompanhamento de Projetos Urbanos compete:

I - acompanhar os programas, planos e projetos urbanos desenvolvidos e executados no Município, de caráter estratégico para o desenvolvimento urbano, a
estruturação e requalificação urbanas, em articulação com a Secretaria Municipal de Políticas Urbanas, demais órgãos da Administração Municipal e instâncias de
gestão urbana;

II - assessorar o Vice-Prefeito nas matérias de sua competência;

III - apresentar relatório periódico ao Vice-Prefeito sobre o andamento dos projetos urbanos desenvolvidos e executados no Município.

Art. 6º - Integra a Gerência de Acompanhamento de Projetos Urbanos a Gerência de Apoio às Atividades de Acompanhamento de Projetos Urbanos, à qual compete:

I - dar suporte aos serviços desenvolvidos pela Gerência de Acompanhamento de Projetos Urbanos;

II - receber documentos, processando o registro e a distribuição adequados;

III - conferir e registrar as publicações e saídas de documentos;

IV - controlar o estoque de material de toda a Gerência;

V - controlar o uso e a manutenção dos equipamentos de informática;

VI - arquivar ofícios, processos e demais documentos referentes à Gerência de Acompanhamento de Projetos Urbanos.

Seção III

Da Gerência de Acompanhamento de Projetos Sociais

Art. 7º - À Gerência de Acompanhamento de Projetos Sociais compete:

I - acompanhar os programas, planos e projetos sociais desenvolvidos e executados no Município, em articulação com a Secretaria Municipal de Políticas Sociais,
demais órgãos da Administração Municipal e órgãos e entidades públicos ou privados que atuam na área social;

II - assessorar o Vice-Prefeito nas matérias de sua competência;

III - apresentar relatório periódico ao Vice-Prefeito sobre o andamento dos projetos sociais desenvolvidos e executados no Município.

Art. 8º - Integra a Gerência de Acompanhamento de Projetos Sociais a Gerência de Apoio às Atividades de Acompanhamento de Projetos Sociais, à qual compete:

I - dar suporte aos serviços desenvolvidos pela Gerência de Acompanhamento de Projetos Sociais;

II - receber documentos, processando o registro e a distribuição adequados;

III - conferir e registrar as publicações e saídas de documentos;

IV - controlar o estoque de material de toda a Gerência;

V - controlar o uso e a manutenção dos equipamentos de informática;

VI - arquivar ofícios, processos e demais documentos referentes à Gerência de Acompanhamento de Projetos Sociais.

Seção IV

Da Gerência de Acompanhamento de Projetos de Emprego e Renda

Art. 9º - À Gerência de Acompanhamento de Projetos de Emprego e Renda compete:

I - acompanhar os programas, planos e projetos de transferência de renda, de geração de emprego e de capacitação de mão-de-obra desenvolvidos e executados no
Município, em articulação com a Secretaria Municipal de Políticas Sociais, demais órgãos da Administração Municipal e órgãos e entidades públicos ou privados que
atuam na área social;

II - assessorar o Vice-Prefeito nas matérias de sua competência;

III - apresentar relatório periódico ao Vice-Prefeito sobre o andamento dos projetos de transferência de renda, de geração de emprego e de capacitação de mão-de-
obra desenvolvidos e executados no Município.

Art. 10 - Integra a Gerência de Acompanhamento de Projetos de Emprego e Renda a Gerência de Apoio às Atividades de Acompanhamento de Projetos de Emprego
e Renda, à qual compete:

I - dar suporte aos serviços desenvolvidos pela Gerência de Acompanhamento de Projetos de Emprego e Renda;

II - receber documentos, processando o registro e a distribuição adequados;

III - conferir e registrar as publicações e saídas de documentos;

IV - controlar o estoque de material de toda a Gerência;

V - controlar o uso e a manutenção dos equipamentos de informática;

VI - arquivar ofícios, processos e demais documentos referentes à Gerência de Acompanhamento de Projetos de Emprego e Renda.
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Seção V

Da Gerência de Informações e Acompanhamento Técnico

Art. 11 – À Gerência de Informações e Acompanhamento Técnico compete:

I - estruturar sistema de coleta de informações sobre políticas públicas, programas e projetos desenvolvidos pelo Município de Belo Horizonte;

II - organizar as informações de acompanhamento de projetos e/ou ações;

III - elaborar relatórios gerenciais de acompanhamento, para o Vice-Prefeito;

IV - secretariar o Comitê Municipal sobre Mudanças Climáticas e Ecoeficiência;

V - executar outras atividades afins.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12 - As competências previstas neste Decreto para cada gerência consideram-se atribuições e responsabilidade dos respectivos titulares dos cargos.

Art. 13 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008

Fernando Damata Pimentel

Prefeito de Belo Horizonte
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Quarta-feira, 31 de Dezembro de 2008 Ano XXVI - Edição N.: 3250

Poder Executivo

Secretaria Municipal de Governo

DECRETO Nº 13.473 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008

Dispõe sobre a emissão de Carteira de Identificação Especial para idosos, nos termos do inciso V do § 2º do art. 6º do Decreto Federal nº 5.934, de 18 de
outubro de 2006.

O Prefeito de Belo Horizonte, no exercício de suas atribuições legais, e em cumprimento ao disposto no inciso V do § 2º do art. 6º do Decreto Federal nº
5.934, de 18 de outubro de 2006,

DECRETA:

Art. 1º - Fica a Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social autorizada a emitir Carteira de Identificação Especial para idosos com idade igual ou
superior a 60 (sessenta) anos, com renda mensal igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos, que residam no Município de Belo Horizonte, e que não tenham como
apresentar os demais documentos comprobatórios de renda, estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do art. 6º do Decreto Federal nº 5.934/06.

Parágrafo único - A emissão do documento de identificação de que trata o caput deste artigo destina-se exclusivamente à habilitação da pessoa idosa para
fins de solicitação do “Bilhete de Viagem do Idoso”, com garantia de reserva gratuita de até duas vagas em cada veículo, comboio ferroviário ou embarcação do
serviço convencional de transporte interestadual de passageiros, ou para o exercício do direito ao desconto mínimo de 50% (cinqüenta por cento) do valor da
passagem para os demais assentos dos respectivos meios de transporte, nos termos do art. 40 da Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, regulamentado
pelo Decreto Federal nº 5.934/06.

Art. 2º - Compete às Secretarias Adjuntas de Administração Regional de Serviços Sociais receber a demanda, providenciar o cadastramento e a avaliação
técnica dos requisitos legais de emissão das Carteiras de Identificação Especial.

Art. 3º - A pessoa idosa interessada na emissão da Carteira de Identificação Especial deverá requerer pessoalmente a sua emissão junto aos Equipamentos
Municipais de Apoio à Família e à Cidadania e aos Centros de Referência da Assistência Social, ou Plantões Sociais localizados na Regional em que reside.

§ 1º - Para fins de emissão da Carteira de Identificação Especial, o requerente deverá apresentar os seguintes documentos:

I - original de qualquer documento pessoal de identidade, com fé pública, que contenha foto, para fins de comprovação da idade;

II - comprovante de residência no Município de Belo Horizonte;

III - comprovante de cadastro junto ao Cadastro Único para Programas Sociais - CADÚNICO, mediante a apresentação de seu Número de Identificação
Social – NIS.

§ 2º - Caso o idoso requerente não seja cadastrado no CADÚNICO, a unidade recebedora do requerimento deverá encaminhá-lo à Gerência de Coordenação
Municipal de Programas de Transferência de Renda da Secretaria Municipal de Políticas Sociais, para prévio cadastramento.

Art. 4º - Efetuado o requerimento de emissão da Carteira de Identificação Especial, a unidade recebedora deverá promover a avaliação técnica e agendar a
visita domiciliar, quando necessária, para comprovar que a pessoa idosa requerente faz jus à emissão do documento.

§ 1º - Efetuada a avaliação técnica mencionada no caput deste artigo e comprovados os requisitos exigidos para a emissão do documento, o técnico dos
serviços dos Equipamentos Municipais de Apoio à Família e à Cidadania e dos Centros de Referência da Assistência Social e Plantão Social, em conjunto com o
gerente ou coordenador da unidade recebedora da solicitação, deverão emitir parecer favorável, atestando que o idoso requerente detém renda mensal igual ou
inferior a 2 (dois) salários mínimos e que não dispõe de outros meios hábeis a comprovar sua renda.

§ 2º - Com base no parecer mencionado no § 1º deste artigo, o Secretário Municipal Adjunto de Assistência Social emitirá a respectiva Carteira de
Identificação Especial, conforme modelo elaborado pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, com validade de 02 (dois) anos.

§ 3º - Em caso de urgência, comprovando-se os requisitos exigidos para emissão do documento, o técnico poderá emitir uma Declaração Temporária,
conforme modelo constante no Anexo Único deste Decreto, para fins de obtenção de Bilhete de Viagem ou de desconto no preço da passagem, documento este que
somente terá validade para o dia especificado na declaração.

§ 4º - O gerente ou coordenador da unidade recebedora fica integralmente responsável pela constatação dos requisitos de emissão da Carteira de
Identificação Especial, bem como da Declaração Temporária mencionada no § 3º deste artigo.

Art. 5º - Em caso de constatação de falsa declaração de renda e/ou uso indevido da Carteira de Identificação Especial ou da Declaração Temporária, tais
documentos serão imediatamente cancelados, respondendo o infrator civil, administrativa e criminalmente pelo fato ocorrido.

Art. 6º - A renovação da Carteira de Identificação Especial dar-se-á mediante requerimento do interessado e comprovação de que as condições que
autorizam a sua renovação subsistem, observado o trâmite previsto nos artigos 3º e 4º deste Decreto.

Art. 7º - A Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social, com o auxílio dos Conselhos Municipais de Assistência Social e do Idoso, terá o prazo máximo
de 30 (trinta) dias, contados da publicação deste Decreto, para promover a organização do serviço e a divulgação do cadastramento para a emissão das Carteiras de
Identificação Especial.

Art. 8º - O Conselho Municipal de Assistência Social e o Conselho Municipal do Idoso fiscalizarão o cumprimento das disposições contidas neste Decreto, por
intermédio dos Conselhos Locais de Assistência Social e dos Conselhos Regionais de Assistência Social.
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Art. 9º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008

Fernando Damata Pimentel

Prefeito de Belo Horizonte

ANEXO ÚNICO

MODELO DE DECLARAÇÃO

NOME DO SOLICITANTE: ____________________________________________________

ESTADO CIVIL: ____________ DOCUMENTO DE IDENTIDADE: ___________________

ENDEREÇO: ________________________________________________________________

BAIRRO: ____________________________CIDADE: _______________________________

Declaro, para fins de concessão do “Bilhete de Viagem do Idoso”, conforme art. 40 da Lei Federal nº 10.741/2003, regulamentado pelo Decreto Federal nº
5.934/2006, que o solicitante acima identificado não possui renda própria superior a dois salários mínimos e que a sua situação econômica não lhe permite pagar as
despesas previstas para a aquisição do bilhete de passagem supra referido, sem prejuízo do próprio sustento ou da família.

O (a) solicitante se responsabiliza pelo teor da presente declaração, sujeitando-se às sanções civis, administrativas e criminais previstas na legislação aplicável, em
caso de comprovada falsidade.

A presente declaração tem validade restrita para o dia ________

Belo Horizonte, __________de____________________________de____________

______________________________________ ______________________________________

Solicitante Técnico do Plantão Social responsável pela análise
da solicitação

Documento de Identidade: Nome: BM:

Ciente:

_____________________________________________________________________

Gerente ou coordenador da unidade recebedora da solicitação

Esta é uma reprodução digitalizada do conteúdo presente no DOM nº 3250, de 31/12/2008.
https://dom-web.pbh.gov.br



Nome: BM:
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Quarta-feira, 31 de Dezembro de 2008 Ano XXVI - Edição N.: 3250

Poder Executivo

Secretaria Municipal de Governo

DECRETO Nº 13.474 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008

Dispõe sobre a transferência e utilização dos recursos financeiros às Caixas Escolares da Rede Municipal de Ensino .

O Prefeito de Belo Horizonte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º – Os recursos destinados às Caixas Escolares para o custeio do Programa Escola Integrada, previstos no orçamento aprovado pela Lei nº 9.485, de 28 de
dezembro de 2007, serão transferidos nas importâncias estipuladas no Anexo Único deste Decreto.

Art. 2º – As Caixas Escolares prestarão contas dos recursos recebidos, conforme exigências contidas na Lei nº 3.726, de 20 de março de 1984 e nas Instruções de
Serviço da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 3º – A Secretaria Municipal de Finanças, a Secretaria Municipal de Políticas Sociais e a Secretaria Municipal de Educação deverão adotar as providências
necessárias à execução deste Decreto.

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

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008

Fernando Damata Pimentel

Prefeito de Belo Horizonte

Ricardo Carvalho Ferreira Pires

Secretário Municipal Interino de Governo

José Afonso Bicalho Beltrão da Silva

Secretário Municipal de Finanças

Jorge Raimundo Nahas

Secretário Municipal de Políticas Sociais

Hugo Vocurca Teixeira

Secretário Municipal de Educação

ANEXO ÚNICO

Nº ESCOLA REGIONAL VALOR R$

1 EM DANIEL ALVARENGA, PROF. NORTE 133.605,00

2 EM JARDIM FELICIDADE NORTE 133.605,00

3 EM JOSEFINA SOUZA LIMA NORTE 85.581,00

4 EM RUI DA COSTA VAL NORTE 151.749,00

5 EM MINERVINA AUGUSTA NORTE 58.962,00

6 FRANCISCO CAMPOS NORTE 76.183,00

7 SEC. HUMBERTO ALMEIDA NORTE 97.913,00

8 JOSÉ MARIA DOS MARES GUIA NORTE 76.183,00
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9 MARIA SILVEIRA NORTE 76.183,00

10 TRISTÃO DA CUNHA NORTE 97.913,00

11 HEBERT JOSÉ DE SOUZA NORTE 97.913,00

12 ACADÊMICO VIVALDI MOREIRA NORTE 76.183,00

TOTAL REGIONAL NORTE 1.161.973,00

13 EM DINORAH MAGALHAES FABRI BARREIRO 143.329,00

14 EM HELENA ANTIPOFF, PROFª. BARREIRO 151.749,00

15 EM JONAS BARCELOS CORREA BARREIRO 110.951,00

16 EM LUCAS MONTEIRO MACHADO, CIAC. BARREIRO 199.881,00

17 EM SEBASTIAO GUILHERME DE OLIVEIRA BARREIRO 173.316,00

18 EM ELOY HERALDO LIMA BARREIRO 97.913,00

19 ISAURA SANTOS, PROFª BARREIRO 76.183,00

20 ANA ALVES TEIXEIRA BARREIRO 63.471,00

21 AIRES DA MATA MACHADO BARREIRO 97.913,00

22 ANTONIO SALES BARBOSA BARREIRO 97.913,00

23 CÔNEGO SERQUEIRA BARREIRO 97.913,00

24 DULCE MARIA HOMEM BARREIRO 97.913,00

25 HILTON ROCHA, PROF BARREIRO 97.913,00

26 LUIZ GATTI BARREIRO 286.584,00

27 LUIZ GONZAGA JÚNIOR BARREIRO 76.183,00

28 PROFESSOR MELO CANÇADO BARREIRO 76.183,00

29 PEDRO ALEIXO BARREIRO 76.183,00

30 PEDRO NAVA BARREIRO 97.913,00

31 UNIÃO COMUNITÁRIA BARREIRO 76.183,00

32 VILA PINHO BARREIRO 76.183,00

TOTAL REGIONAL BARREIRO 2.271.770,00

33 EM LEVINDO COELHO, SEN. CENTRO SUL 168.156,00

34 EM MESTRE PARANHOS CENTRO SUL 192.548,00

35 EM ULYSSES GUIMARAES CENTRO SUL 151.749,00
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35 EM ULYSSES GUIMARAES CENTRO SUL 151.749,00

36 PROFESSOR EDSON PIZANI CENTRO SUL 76.184,00

TOTAL REGIONAL CENTRO SUL 588.637,00

37 EM ALCIDA TORRES, PROFª. LESTE 112.038,00

38 EM DOMICIANO VIEIRA, PROF. LESTE 118.176,00

39 EM GEORGE RICARDO SALUM LESTE 133.605,00

40 EM GUILHERME PETERS, PE. LESTE 111.169,00

41 EM ISRAEL PINHEIRO LESTE 133.605,00

42
EM JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
MONS. LESTE 133.605,00

43 E.M. VILA FAZENDINHA LESTE 111.712,00

44 EM SÃO RAFAEL LESTE 110.137,00

45 EM WLADIMIR DE PAULA GOMES LESTE 94.708,00

46 FERNANDO DIAS COSTA LESTE 76.183,00

47 PADRE FRANCISCO CARVALHO MOREIRA LESTE 76.183,00

48 MARIA DAS NEVES LESTE 76.183,00

49 SANTOS DUMONT LESTE 97.913,00

TOTAL REGIONAL LESTE 1.385.217,00

50 EM ACIDÁLIA LOTT, PROFª. NORDESTE 199.773,00

51 EM AMÉRICO RENE GIANETTI NORDESTE 88.515,00

52 EM ANÍSIO TEIXEIRA NORDESTE 118.176,00

53 EM CONSUELITA CANDIDA, PROFª. NORDESTE 144.524,00

54 E.M EDGAR DA MATTA MACHADO, PROF. NORDESTE 118.176,00

55 EM FRANCISCO BRESSANE DE AZEVEDO NORDESTE 174.403,00

56 EM HONORINA RABELO NORDESTE 95.523,00

57 EM HUGO PINHEIRO SOARES NORDESTE 110.952,00

58 EM OZANAN COELHO, GOV. NORDESTE 144.524,00

59 EM PÉRSIO PEREIRA PINTO NORDESTE 79.009,00

60 EM SOBRAL PINTO NORDESTE 92.807,00

61 EM JOSÉ DE CALASANZ NORDESTE 103.726,00
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62 EM PAULO FREIRE, PROF. NORDESTE 200.425,00

63 EM AGENOR ALVES DE CARVALHO NORDESTE 174.621,00

64 MILTON LAGE, PROF NORDESTE 76.184,00

65 MARIA ASSUNÇÃO DE MARCO NORDESTE 76.184,00

66 PROFª. MARIA MODESTA CRAVO NORDESTE 97.914,00

67 MURILO RUBIÃO NORDESTE 76.184,00

68 PREFEITO SOUZA LIMA NORDESTE 76.184,00

TOTAL REGIONAL NORDESTE 2.247.804,00

69 EM FRANCISCA DE PAULA OESTE 133.605,00

70 EM HUGO WERNECK OESTE 145.068,00

71 EM MILTON SALLES, DEP. OESTE 185.431,00

72 AMINTHAS DE BARROS, PREF. OESTE 76.183,00

73 EFIGÊNIA VIDIGAL, PROFª. OESTE 76.183,00

74 PADRE HENRIQUE BRANDÃO OESTE 76.183,00

75 JOÃO DO PATROCÍNIO OESTE 76.183,00

76 TENENTE MANOEL MAGALHÃES PENIDO OESTE 76.183,00

77 MESTRE ATAÍDE OESTE 97.913,00

78 OSWALDO CRUZ OESTE 97.913,00

TOTAL REGIONAL OESTE 1.040.845,00

79 EM ANTONIA FERREIRA VENDA NOVA 133.605,00

80 EM CORA CORALINA VENDA NOVA 158.975,00

81 EM DORA TOMICH LAENDER VENDA NOVA 101.553,00

82 EM GRACY VIANNA LAGE VENDA NOVA 150.446,00

83 MOYSES KALIL VENDA NOVA 76.184,00

84 ARMANDO ZILLER VENDA NOVA 97.914,00

85 PADRE MARZANO MATIAS VENDA NOVA 76.184,00

86 TABAJARA PEDROSO, PROF. VENDA NOVA 97.914,00

87 TANCREDO PHÍDEAS GUIMARÃES VENDA NOVA 76.184,00

88 VICENTE GUIMARÃES VENDA NOVA 76.184,00
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TOTAL REGIONAL VENDA NOVA 1.045.143,00

89 EM AURÉLIO PIRES PAMPULHA 174.404,00

90 E.M. FRANSCISCA ALVES PAMPULHA 65.645,00

91 E.M. LÍDIA ANGÉLICA PAMPULHA 101.662,00

92 PROFESSORA ALICE NACIF PAMPULHA 76.183,00

93 CARMELITA CARVALHO GARCIA PAMPULHA 76.183,00

94 DOM ORIONE PAMPULHA 97.923,00

95 JOSÉ MADUREIRA HORTA PAMPULHA 76.183,00

96 MARIA DE MAGALHÃES PINTO PAMPULHA 76.183,00

97 SANTA TEREZINHA PAMPULHA 76.183,00

TOTAL REGIONAL PAMPULHA 820.549,00

98 IGNÁCIO ANDRADE MELO NOROESTE 76.184,00

99 LUIGI TONIOLLO NOROESTE 286.584,00

100 MARIA DE REZENDE COSTA NOROESTE 97.914,00

101 PROF. MÁRIO WERNECK NOROESTE 76.184,00

102 PREFEITO OSWALDO PIRUCCETTI NOROESTE 80.290,00

103 E.M. DOM BOSCO NOROESTE 117.634,00

104 E.M. ARTHUR GUIMARÃES NOROESTE 119.263,00

105

EM JOAO CAMILO DE OLIVEIRA TORRES,
PROF.

NOROESTE 79.009,00

TOTAL REGIONAL NOROESTE 933.062,00

TOTAL GERAL 11.495.000,00
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Poder Executivo

Secretaria Municipal de Governo

DECRETO Nº 13.475 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008

Dispõe sobre a transferência e utilização de recursos financeiros às Caixas Escolares da Rede Municipal de Educação.

O Prefeito de Belo Horizonte, no exercício de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Os recursos destinados à 3ª (terceira) parcela de 2008 das subvenções destinadas às Caixas Escolares para o custeio do Programa Escola
Integrada, previstos no Orçamento aprovado pela Lei nº 9.485, de 28 de dezembro de 2007, serão transferidos nas importâncias estipuladas no Anexo Único deste
Decreto.

Art. 2º - As Caixas Escolares prestarão contas dos recursos recebidos, conforme exigências contidas na Lei nº 3.726, de 20 de março de 1984 e demais
normas expedidas pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 3º - As Secretarias Municipais de Finanças, de Políticas Sociais e de Educação deverão adotar as providências necessárias para a execução deste
Decreto.

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

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008

Fernando Damata Pimentel

Prefeito de Belo Horizonte

Ricardo Carvalho Ferreira Pires

Secretário Municipal Interino de Governo

José Afonso Bicalho Beltrão da Silva

Secretário Municipal de Finanças

Jorge Raimundo Nahas

Secretário Municipal de Políticas Sociais

Hugo Vocurca Teixeira

Secretário Municipal de Educação

ANEXO ÚNICO

Nº ESCOLA REGIONAL VALOR R$

1 EM DANIEL ALVARENGA, PROF. NORTE 116.229,00

2 EM JARDIM FELICIDADE NORTE 116.229,00

3 EM JOSEFINA SOUZA LIMA NORTE 74.451,00

4 EM RUI DA COSTA VAL NORTE 132.013,00

5 EM MINERVINA AUGUSTA NORTE 51.294,00

6 Francisco Campos NORTE 66.275,00

7 Sec. Humberto Almeida NORTE 85.179,00

8 José Maria dos Mares Guia NORTE 66.275,00

9 Maria Silveira NORTE 66.275,00
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10 Tristão da Cunha NORTE 85.179,00

11 Hebert José de Souza NORTE 85.179,00

12 Acadêmico Vivaldi Moreira NORTE 66.275,00

TOTAL REGIONAL NORTE 1.010.853,00

13 EM DINORAH MAGALHAES FABRI BARREIRO 124.688,00

14 EM HELENA ANTIPOFF, PROFª. BARREIRO 132.013,00

15 EM JONAS BARCELOS CORREA BARREIRO 96.521,00

16 EM LUCAS MONTEIRO MACHADO, CIAC. BARREIRO 173.885,00

17 EM SEBASTIAO GUILHERME DE OLIVEIRA BARREIRO 150.775,00

18 EM ELOY HERALDO LIMA BARREIRO 85.179,00

19 ISAURA SANTOS, PROFª BARREIRO 66.275,00

20 ANA ALVES TEIXEIRA BARREIRO 55.216,00

21 Aires da Mata Machado BARREIRO 85.179,00

22 Antonio Sales Barbosa BARREIRO 85.179,00

23 Cônego Serqueira BARREIRO 85.179,00

24 Dulce Maria Homem BARREIRO 85.179,00

25 Hilton Rocha, Prof BARREIRO 85.179,00

26 Luiz Gatti BARREIRO 249.312,00

27 Luiz Gonzaga Júnio BARREIRO 66.275,00

28 Professor Melo Cançado BARREIRO 66.275,00

29 Pedro Aleixo BARREIRO 66.275,00

30 Pedro Nava BARREIRO 85.179,00

31 União Comunitária BARREIRO 66.275,00

32 Vila Pinho BARREIRO 66.275,00

TOTAL REGIONAL BARREIRO 1.976.313,00

33 EM LEVINDO COELHO, SEN. CENTRO SUL 146.286,00

34 EM MESTRE PARANHOS CENTRO SUL 167.506,00

35 EM ULYSSES GUIMARAES CENTRO SUL 132.013,00

36 Professor Edson Pizani CENTRO SUL 66.275,00

TOTAL REGIONAL CENTRO SUL 512.080,00

37 EM ALCIDA TORRES, PROFA. LESTE 97.467,00

38 EM DOMICIANO VIEIRA, PROF. LESTE 102.806,00

39 EM GEORGE RICARDO SALUM LESTE 116.229,00

40 EM GUILHERME PETERS, PE. LESTE 96.711,00

41 EM ISRAEL PINHEIRO LESTE 116.229,00
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41 EM ISRAEL PINHEIRO LESTE 116.229,00

42 EM JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MONS. LESTE 116.229,00

43 E.M. VILA FAZENDINHA LESTE 97.183,00

44 EM SAO RAFAEL LESTE 95.813,00

45 EM WLADIMIR DE PAULA GOMES LESTE 82.391,00

46 Fernando Dias Costa LESTE 66.275,00

47 Padre Francisco Carvalho Moreira LESTE 66.275,00

48 Maria das Neves LESTE 66.275,00

49 Santos Dumont LESTE 85.179,00

TOTAL REGIONAL LESTE 1.205.062,00

50 EM ACIDÁLIA LOTT, PROFA. NORDESTE 173.791,00

51 EM AMÉRICO RENE GIANETTI NORDESTE 77.003,00

52 EM ANÍSIO TEIXEIRA NORDESTE 102.806,00

53 EM CONSUELITA CANDIDA, PROFA. NORDESTE 125.728,00

54 E.M EDGAR DA MATTA MACHADO, PROF. NORDESTE 102.806,00

55 EM FRANCISCO BRESSANE DE AZEVEDO NORDESTE 151.721,00

56 EM HONORINA RABELO NORDESTE 83.100,00

57 EM HUGO PINHEIRO SOARES NORDESTE 96.522,00

58 EM OZANAN COELHO, GOV. NORDESTE 125.728,00

59 EM PÉRSIO PEREIRA PINTO NORDESTE 68.733,00

60 EM SOBRAL PINTO NORDESTE 80.737,00

61 EM JOSÉ DE CALASANZ NORDESTE 90.236,00

62 EM PAULO FREIRE, PROF. NORDESTE 174.358,00

63 EM AGENOR ALVES DE CARVALHO NORDESTE 151.910,00

64 MILTON LAGE, PROF NORDESTE 66.275,00

65 MARIA ASSUNÇÃO DE MARCO NORDESTE 66.275,00

66 Profª. Maria modesta Cravo NORDESTE 85.180,00

67 Murilo Rubião NORDESTE 66.275,00

68 Prefeito Souza Lima NORDESTE 66.275,00

TOTAL REGIONAL NORDESTE 1.955.459,00

69 EM FRANCISCA DE PAULA OESTE 116.229,00

70 EM HUGO WERNECK OESTE 126.201,00

71 EM MILTON SALLES, DEP. OESTE 161.314,00

72 Aminthas de Barros, pref. OESTE 66.275,00

73 Efigênia Vidigal, Profª. OESTE 66.275,00
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74 Padre Henrique Brandão OESTE 66.275,00

75 João do Patrocínio OESTE 66.275,00

76 Tenenta Manoel Magalhães Penido OESTE 66.275,00

77 Mestre Ataíde OESTE 87.179,00

78 Oswaldo Cruz OESTE 85.179,00

TOTAL REGIONAL OESTE 907.477,00

79 EM ANTONIA FERREIRA VENDA NOVA 116.229,00

80 EM CORA CORALINA VENDA NOVA 138.299,00

81 EM DORA TOMICH LAENDER VENDA NOVA 88.345,00

82 EM GRACY VIANNA LAGE VENDA NOVA 130.880,00

83 MOYSES KALIL VENDA NOVA 66.275,00

84 Armando Ziller VENDA NOVA 85.180,00

85 Padre Marzano Matias VENDA NOVA 66.276,00

86 Tabajara Pedroso, Prof. VENDA NOVA 85.180,00

87 Tancredo Phídeas Guimarães VENDA NOVA 66.275,00

88 Vicente Guimarães VENDA NOVA 66.275,00

TOTAL REGIONAL VENDA NOVA 909.214,00

89 EM AURÉLIO PIRES PAMPULHA 151.722,00

90 E.M. FRANSCISCA ALVES PAMPULHA 57.107,00

91 E.M. LÍDIA ANGÉLICA PAMPULHA 88.440,00

92 Professora Alice Nacif PAMPULHA 66.275,00

93 Carmelita Carvalho Garcia PAMPULHA 66.275,00

94 Dom Orione PAMPULHA 85.187,00

95 José Madureira Horta PAMPULHA 66.275,00

96 Maria de Magalhães Pinto PAMPULHA 66.275,00

97 Santa Terezinha PAMPULHA 66.275,00

TOTAL REGIONAL PAMPULHA 713.831,00

98 Ignácio Andrade Melo NOROESTE 66.276,00

99 Luigi Toniollo NOROESTE 249.312,00

100 Maria de Rezende Costa NOROESTE 85.180,00

101 Prof. Mário Werneck NOROESTE 66.275,00

102 PrefEIto Oswaldo Piruccetti NOROESTE 69.848,00

103 E.M. DOM BOSCO NOROESTE 102.335,00

104 E.M. ARTHUR GUIMARÃES NOROESTE 103.752,00
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105 EM JOAO CAMILO DE OLIVEIRA TORRES,
PROF.

NOROESTE 66.720,00

TOTAL REGIONAL NOROESTE 809.698,00

TOTAL GERAL 9.999.987,00
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Poder Executivo

Secretaria Municipal de Governo

DECRETO Nº 13.476 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008

Designa responsável pelo SISCOMEX, nos termos do art. 12 da Instrução Normativa SRF nº 650, de 12 de maio de 2006.

O Prefeito de Belo Horizonte, no exercício de suas atribuições legais e de acordo com o art. 12 da Instrução Normativa SRF nº 650, de 12 de maio de 2006,

DECRETA:

Art. 1 o – Fica designada a servidora Bernadete Carvalho Gomes, BM 27605-0, Carteira de Identidade nº M-2.106.038, CPF nº 435.392.706-04, como responsável
pela habilitação especial do Município de Belo Horizonte para a prática de atividades relacionadas à importação de duas estações de monitoramento da qualidade do
ar.

Art. 2 o – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008

Fernando Damata Pimentel

Prefeito de Belo Horizonte
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Secretaria Municipal de Governo

DECRETO Nº 13.477 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008

Abre aos Orçamentos da Prefeitura, em favor de diversos órgãos da PBH, Crédito Especial no valor de R$61.159.386,00.

O Prefeito de Belo Horizonte, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 108, inciso VII da Lei Orgânica, a Lei nº 9.489, de 14 de janeiro de 2008, o artigo
1º da Lei nº 9.669, de 30 de dezembro de 2008, e nos termos dos artigos 40 a 43, 45 e 46 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento Fiscal e ao Orçamento da Seguridade Social da Prefeitura, em favor de diversos órgãos, o Crédito Especial no valor de
R$61.159.386,00 (sessenta e um milhões, cento e cinqüenta e nove mil, trezentos e oitenta e seis reais), com as seguintes classificações orçamentárias:

0610.04.122.014.2.018.319011.0100 4.150.000,00

0610.04.122.014.2.018.319013.0100 120.000,00

0610.04.122.014.2.018.319113.0100 310.000,00

0610.04.122.014.2.018.339036.0300 130.000,00

0610.04.122.014.2.018.339039.0300 13.100,00

0610.04.122.007.2.900.339039.0300 37.500,00

0610.04.122.014.2.809.319011.0100 2.770.000,00

0610.04.122.014.2.809.319013.0100 14.000,00

0610.04.122.014.2.809.319113.0100 665.000,00

0610.04.122.014.2.809.339039.0300 2.000,00

0610.11.331.034.2.021.319011.0100 510.000,00

0610.11.331.034.2.021.319013.0100 4.000,00

0610.11.331.034.2.021.319113.0100 95.000,00

0610.11.331.034.2.021.339036.0300 30.000,00

0803.04.122.007.1.229.449052.0400 17.221,00

0803.04.122.007.2.900.319011.0100 670.000,00

0803.04.122.007.2.900.319113.0100 145.000,00

0803.04.122.007.2.900.339036.0300 22.000,00

0803.04.122.007.2.019.319011.0100 175.000,00

0803.04.122.007.2.019.319013.0100 5.000,00

0803.04.122.007.2.019.319113.0100 40.000,00

0803.04.122.007.2.019.339036.0300 25.000,00

0803.04.122.007.2.808.319011.0100 220.000,00

0803.04.122.007.2.808.319013.0100 10.000,00

0803.04.122.007.2.808.319113.0100 155.000,00

0803.04.122.007.2.808.339036.0300 180.000,00

0803.04.122.007.2.024.319011.0100 140.000,00

0803.04.122.007.2.024.319113.0100 25.000,00

0803.04.122.007.2.024.339036.0300 60.000,00

0804.04.122.012.2.771.319011.0100 155.000,00

0804.04.122.012.2.771.319013.0100 5.000,00

0804.04.122.012.2.771.319113.0100 50.000,00

0804.04.122.012.2.771.339036.0300 5.000,00

4001.04.122.007.2.085.339039.0300 41.000,00

4001.04.122.007.2.774.339039.0300 127.000,00

4002.04.122.007.2.507.319096.0100 1.309.300,00

4002.04.122.007.3.010.319094.0100 510.000,00
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4002.04.122.014.2.500.319092.0100 4.020.000,00

4002.04.122.152.2.026.339039.0300 38.000,00

4002.11.331.036.2.083.339049.0300 484.000,00

4002.13.392.007.2.838.319011.0100 1.170.000,00

4002.13.392.007.2.838.319113.0100 230.000,00

0608.08.331.025.2.586.319004.0100 42.998,00

0608.08.331.025.2.586.319011.0100 100.000,00

0608.08.331.025.2.586.319013.0100 16.000,00

0608.08.331.025.2.586.319113.0100 18.000,00

0608.08.331.025.2.586.339036.0300 1.000,00

0608.08.331.025.2.900.319004.0100 14.553,00

0608.08.331.025.2.900.319011.0100 115.000,00

0608.08.331.025.2.900.319013.0100 10.000,00

0608.08.331.025.2.900.319113.0100 30.000,00

0608.08.331.025.2.900.319192.0100 1.000,00

0608.08.331.025.2.900.339039.0300 122.000,00

0608.08.331.025.2.900.339046.0300 30.378,00

0608.08.331.025.2.900.339049.0300 10.000,00

0608.08.331.025.2.588.319004.0100 34.907,00

0608.08.331.025.2.588.319011.0100 940.000,00

0608.08.331.025.2.588.319113.0100 215.000,00

0608.08.331.025.2.588.339030.0300 3.900,00

0608.08.331.025.2.588.339036.0300 4.000,00

0608.08.331.025.2.589.319034.0100 30.000,00

0608.08.331.025.2.589.339030.0306 72.000,00

0608.08.331.025.2.589.339037.0306 245.000,00

0608.08.331.025.2.590.319004.0100 29.990,00

0608.08.331.025.2.590.319011.0100 25.000,00

0608.08.331.025.2.590.319013.0100 14.000,00

0608.08.331.025.2.590.319113.0100 5.000,00

0608.08.331.025.2.591.339039.0300 2.000,00

0609.09.271.026.3.004.339001.0919 9.161.620,00

0609.09.271.026.3.004.339003.0911 15.001.891,00

0609.09.271.026.3.004.339005.0911 1.660.701,00

0609.09.271.026.3.004.339009.0911 22.087,00

0609.09.271.026.3.004.339092.0911 427.047,00

0609.09.271.026.3.005.339001.0919 12.344.800,00

0609.09.271.026.3.005.339009.0911 5.482,00

0609.09.271.026.3.005.339092.0911 100.000,00

0609.09.271.026.3.006.339001.0911 411.215,00

0609.09.271.026.3.006.339005.0911 26.733,00

0609.09.271.026.3.007.339001.0911 172.934,00

0609.09.271.026.3.007.339005.0911 177.301,00

0609.09.271.026.3.008.339001.0911 43.755,00

0609.09.271.026.3.008.339005.0911 15.973,00

0609.09.271.026.3.139.339005.0911 70.000,00

0610.09.122.026.2.174.319011.0100 120.000,00

0610.09.122.026.2.174.319013.0100 1.000,00

0610.09.122.026.2.174.319113.0100 26.000,00

0610.09.122.026.2.174.339036.0300 60.000,00

4002.09.271.026.3.088.339008.0300 140.000,00

4002.09.272.033.3.009.319003.0100 155.000,00
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Art. 2º - Para atender ao disposto no artigo anterior ficam anuladas, parcialmente, as seguintes dotações do Orçamento Fiscal e do Orçamento da Seguridade
Social da Prefeitura, no valor de R$61.159.386,00 (sessenta e um milhões, cento e cinqüenta e nove mil, trezentos e oitenta e seis reais):

0704.04.122.007.2.900.319011.0100 464.564,00

0704.04.122.007.2.808.319011.0100 1.230.787,00

0705.04.122.014.2.018.319013.0100 6.128,00

0705.04.122.014.2.018.319113.0100 66.852,00

0705.13.392.007.2.507.319011.0100 1.516.971,00

0705.13.392.007.2.507.319113.0100 424.762,00

0900.16.482.065.1.305.449051.0402 3.000.000,00

0900.16.482.065.1.305.449051.0416 2.900.000,00

0900.18.541.072.1.202.449051.0403 2.550.000,00

0913.16.482.064.1.207.449051.0803 2.900.000,00

0913.16.482.064.1.207.449051.0816 2.800.000,00

0913.16.482.065.1.261.449051.0418 2.800.000,00

0916.26.452.060.1.112.449051.0400 133.994,00

0916.26.452.060.2.837.333081.0300 900.000,00

0916.26.452.060.2.837.449052.0403 800.000,00

4001.28.843.091.3.501.329021.1200 12.700.000,00

4001.28.843.091.3.501.469071.1300 2.800.000,00

0701.08.331.025.2.586.319004.0100 28.844,00

0701.08.331.025.2.586.319011.0100 299.734,00

0701.08.331.025.2.586.319013.0100 26.284,00

0701.08.331.025.2.586.319113.0100 42.568,00

0701.08.331.025.2.586.339036.0300 21.070,00

0701.08.331.025.2.900.319004.0100 74.704,00

0701.08.331.025.2.900.319013.0100 21.070,00

0701.08.331.025.2.900.319113.0100 79.173,00

0701.08.331.025.2.900.339010.0306 41.926,00

0701.08.331.025.2.900.339030.0300 149.306,00

0701.08.331.025.2.900.339037.0300 85.923,00

0701.08.331.025.2.900.339046.0300 267.581,00

0701.08.331.025.2.900.339049.0300 197.704,00

0701.08.331.025.2.900.339093.0300 52.140,00

0701.08.331.025.2.588.319004.0100 74.066,00

0701.08.331.025.2.588.339030.0300 29.920,00

0701.08.331.025.2.588.339036.0300 73.588,00

0701.08.331.025.2.588.339039.0300 181.507,00

0701.08.331.025.2.588.449052.0406 29.241,00

0701.08.331.025.2.589.319034.0100 302.626,00

0701.08.331.025.2.589.339030.0306 500.728,00

0701.08.331.025.2.589.339036.0306 16.770,00

0701.08.331.025.2.589.339037.0306 100.039,00

0701.08.331.025.2.589.339039.0300 244.352,00

0701.08.331.025.2.590.319004.0100 64.280,00

0701.08.331.025.2.590.319013.0100 25.284,00

0701.08.331.025.2.590.319113.0100 53.852,00

0701.08.331.025.2.590.339036.0300 72.568,00

0701.08.331.025.2.590.339048.0300 20.856,00

0701.08.331.025.2.591.339030.0300 50.192,00

0701.08.331.025.2.591.339030.0306 27.197,00

0701.08.331.025.2.591.339037.0306 1.053.014,00

0701.08.331.025.2.591.339039.0300 135.528,00

0701.08.331.025.2.591.449052.0406 17.363,00
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0702.09.271.026.3.004.339009.0911 377.381,00

0702.09.271.026.3.005.339001.0911 5.075.481,00

0702.09.271.026.3.005.339001.0919 9.051.398,00

0702.09.271.026.3.005.339003.0911 10.428,00

0702.09.271.026.3.005.339009.0911 54.135,00

0702.09.271.026.3.005.339092.0911 135.595,00

0702.09.271.026.3.006.339001.0911 2.101.127,00

0702.09.271.026.3.006.339003.0911 86.615,00

0702.09.271.026.3.006.339005.0911 90.924,00

0702.09.271.026.3.006.339092.0911 32.427,00

0702.09.271.026.3.007.339001.0911 304.807,00

0702.09.271.026.3.007.339005.0911 204.031,00

0702.09.271.026.3.008.339001.0911 27.187,00

0702.09.271.026.3.008.339005.0911 27.807,00

0702.09.271.026.3.093.339005.0911 14.227,00

0702.09.271.026.3.094.449052.0911 10.321,00

0702.09.271.026.3.139.339005.0911 13.439,00

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

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008

Fernando Damata Pimentel

Prefeito de Belo Horizonte

Geraldo Afonso Herzog

Secretária Municipal Adjunto de Orçamento

José Afonso Bicalho Beltrão da Silva

Secretário Municipal de Finanças

Esta é uma reprodução digitalizada do conteúdo presente no DOM nº 3250, de 31/12/2008.
https://dom-web.pbh.gov.br



Quarta-feira, 31 de Dezembro de 2008 Ano XXVI - Edição N.: 3250

Poder Executivo

Secretaria Municipal de Governo

DECRETO Nº 13.478 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008

Abre aos Orçamentos da Prefeitura, em favor de diversos órgãos, Créditos Suplementares no valor de R$668.000,00, para reforço de dotações consignadas
nos vigentes orçamentos.

O Prefeito de Belo Horizonte, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 108, inciso VII da Lei Orgânica, e de acordo com a autorização contida no artigo
6º, da Lei Orçamentária nº 9.485, de 28 de dezembro de 2007, e, ainda, as disposições do Decreto nº 13.021, de 11 de janeiro de 2008,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento Fiscal da Prefeitura, em favor de diversos órgãos, o Crédito Suplementar no valor de R$559.000,00 (quinhentos e
cinqüenta e nove mil reais), para atender às seguintes programações:

0203.04.131.015.2.779.449052.0400 34.600,00

0300.04.131.015.2.007.449052.0400 40.400,00

0600.04.121.148.2.900.339039.0300 87.000,00

0800.04.129.105.2.652.319011.0100 35.000,00

0903.18.542.069.2.514.319011.0100 200.000,00

0907.12.365.135.1.211.449051.0400 150.000,00

1007.27.812.101.2.757.339036.0300 12.000,00

Art. 2º - Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da Prefeitura, em favor da Secretaria Municipal de Políticas Urbanas, o Crédito Suplementar no valor
de R$109.000,00 (cento e nove mil reais), para atender à seguinte programação:

0900.08.244.065.1.305.449051.0402 109.000,00

Art. 3º - Os recursos necessários à execução do disposto nos artigos anteriores decorrerão da anulação parcial da seguinte dotação do Orçamento Fiscal da
Prefeitura, no valor de R$668.000,00 (seiscentos e sessenta e oito mil reais):

0907.04.122.007.2.900.339037.0300 668.000,00

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

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008

Fernando Damata Pimentel

Prefeito de Belo Horizonte

Geraldo Afonso Herzog

Secretária Municipal Adjunto de Orçamento

José Afonso Bicalho Beltrão da Silva

Secretário Municipal de Finanças

Esta é uma reprodução digitalizada do conteúdo presente no DOM nº 3250, de 31/12/2008.
https://dom-web.pbh.gov.br



Quarta-feira, 31 de Dezembro de 2008 Ano XXVI - Edição N.: 3250

Poder Executivo

Secretaria Municipal de Governo

PORTARIA Nº 4.900 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008

O Prefeito de Belo Horizonte, no exercício de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, a pedido, Maria Antonieta Antunes Cunha, do cargo em comissão de Presidente da Fundação Municipal de Cultura – FMC.

Art. 2º - Dispensar, a pedido, Maria Antonieta Antunes Cunha das funções de membro e Presidente do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do
Município de Belo Horizonte.

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

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008

Fernando Damata Pimentel

Prefeito de Belo Horizonte

Esta é uma reprodução digitalizada do conteúdo presente no DOM nº 3250, de 31/12/2008.
https://dom-web.pbh.gov.br



Quarta-feira, 31 de Dezembro de 2008 Ano XXVI - Edição N.: 3250

Poder Executivo

Secretaria Municipal de Governo

PORTARIA Nº 4.901 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008

O Prefeito de Belo Horizonte, no exercício de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar Túlio Vanni, do cargo em comissão de Assessor da Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP.

Art. 2º - Exonerar Rogério Avelar Marinho, do cargo em comissão de Assessor da Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP.

Art. 3º - Exonerar Gilberto Devita Costa, do cargo em comissão de Assessor da Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP.

Art. 4º - Exonerar Luiz Carlos Ferraz, do cargo em comissão de Assessor da Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008

Fernando Damata Pimentel

Prefeito de Belo Horizonte
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Secretaria Municipal de Governo

PORTARIA Nº 4.902 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008

O Prefeito de Belo Horizonte, no exercício de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1° - Exonerar Hélio de Araújo Campos Filho, do cargo em comissão de Assessor da Superintendência de Limpeza Urbana - SLU.

Art. 2° - Exonerar Ângela Maria de Noronha Cardoso, do cargo em comissão de Assessor da Superintendência de Limpeza Urbana - SLU.

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

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008

Fernando Damata Pimentel

Prefeito de Belo Horizonte
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Secretaria Municipal de Governo

PORTARIA Nº 4.903 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008

O Prefeito de Belo Horizonte, no exercício de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar Décio de Freitas Martins, do cargo em comissão de Assessor da Fundação de Parques Municipais.

Art. 2º - Exonerar Edson Batista Nunes, do cargo em comissão de Assessor da Fundação de Parques Municipais.

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

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008

Fernando Damata Pimentel

Prefeito de Belo Horizonte
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RETIFICAÇÃO

Ficam retificadas, as autorizações de viagens publicadas no DOM referente aos servidores abaixo relacionados:

- Claúdio de Britto Silveira: de 05/04/08 a 10/06/08 para 05/04/08 a 05/06/08, e de 17/06/08 a 10/09/08 para 27/06/08 a 05/09/08;

- Flávio Rodrigues Mansur: de 17/04/08 a 17/07/08 para 17/04/08 a 13/07/08, e de 22/07/08 a 20/10/08 para 26/07/08 a 26/09/08;

- Luiz Gomes Martins: de 17/04/08 a 17/07/08 para 22/04/08 a 22/07/08;

- Jefferson Cecílio da Silva: de 17/04/08 a 17/07/08 para 22/04/08 a 22/07/08;

- Feres Abrão Jacob: de 17/04/08 a 17/07/08 para 22/04/08 a 22/07/08;

- Hilton Gonçalves Lopes: de 29/07/08 a 27/10/08 para 27/07/08 a 26/09/08;

- Artur José Dias de Abreu: de 26/06/08 a 30/10/08 para 14/08/08 a 07/11/08;

- Anderson Batista: de 17/07/08 a 15/10/08 para 27/07/08 a 02/11/08, e de 18/11/08 a 11/12/08 para 21/11/08 11/12/2008.

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008

Fernando Damata Pimentel

Prefeito de Belo Horizonte
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Secretaria Municipal de Governo

ATOS DO PREFEITO

Designa Jorge Raimundo Nahas, BM-47.199-6, para responder interinamente pelo cargo em comissão de Secretário Municipal Adjunto, da Secretaria Municipal
Adjunta de Abastecimento, Secretaria Municipal de Políticas Sociais, a partir de 27/12/2008.

Concede a Alcione Maria Martins Comonian, BM-77.697-5, dispensa da designação interina para o cargo em comissão de Secretário Municipal Adjunto, da Secretaria
Municipal Adjunta de Governo, Secretaria Municipal de Governo, a partir de 01/01/2009.

Concede a Ricardo Carvalho Ferreira Pires, BM-77.907-9, dispensa da designação interina para o cargo em comissão de Secretário Municipal, da Secretaria
Municipal de Governo, a partir de 01/01/2009.

Torna sem efeito o ato publicado no DOM de 13/12/2008, que nomeou Cássio Luiz Barbosa, para o cargo em comissão de Assistente, da Secretaria de Administração
Regional Municipal Centro-Sul.

Torna sem efeito o ato publicado no DOM de 19/12/2008, que nomeou Gilson Matuzinho Amorim Martins, para o cargo em comissão de Assessor III, da Secretaria de
Administração Regional Municipal Barreiro.

Torna sem efeito o ato publicado no DOM de 19/12/2008, que nomeou José Valquírio da Silva, para o cargo em comissão de Assessor I, da Secretaria de
Administração Regional Municipal Barreiro.

Torna sem efeito o ato publicado no DOM de 19/12/2008, que nomeou Antônio Carlos Reginaldo Costa, para o cargo em comissão de Assessor I, da Secretaria de
Administração Regional Municipal Pampulha.

Torna sem efeito o ato publicado no DOM de 20/12/2008, que nomeou Giancarlo Ferreira dos Reis, para o cargo em comissão de Assessor II, da Secretaria de
Administração Regional Municipal Oeste.

Torna sem efeito o ato publicado no DOM de 23/12/2008, que nomeou Francisnaldo Carlos Pimenta, para o cargo em comissão de Assessor II, da Secretaria de
Administração Regional Municipal Pampulha.

Torna sem efeito o ato publicado no DOM de 22/11/2008, que nomeou Clara Itapura Goulart, para o cargo em comissão de Assessor I, do Gabinete do Vice-Prefeito.

Torna sem efeito o ato publicado no DOM de 06/09/2008, que nomeou Marciano Jacques Batista, para o cargo em comissão de Assistente, da Secretaria de
Administração Regional Municipal Barreiro.

Torna sem efeito o ato publicado no DOM de 22/11/2008, que nomeou Laécio Soares da Costa, para o cargo em comissão de Assessor I, da Secretaria de
Administração Regional Municipal Noroeste.

Torna sem efeito o ato publicado no DOM de 22/11/2008, que nomeou Marco Antônio Domingos da Silva, para o cargo em comissão de Assessor III, da Secretaria de
Administração Regional Municipal Barreiro.

Exonera de cargo em comissão, os servidores abaixo relacionados, nos termos do inciso I, art. 62 da Lei nº 7.169/96, a partir de 01/01/2009:

GABINETE DO PREFEITO

-Cláudio Galeno de Magalhães Linhares, BM-78.758-6, Consultor Técnico Especializado;

-Délcio Antônio Duarte, BM-49.495-3, Consultor Técnico Especializado;

-Fernando Antônio de V. Lana e Souza, BM-88.038-1, Consultor Técnico Especializado;

-Otílio Prado, BM-71.970-X, Consultor Técnico Especializado;

-Leonardo Pontes Guerra, BM-71.955-6, Assessor Especial;

-Vanderley Eustáquio de Oliveira, BM-78.776-4, Assessor Especial;

-Gisela Maria Miranda Ribeiro Alves, BM-71.591-7, Assessor III;

-Kjeld Aagaard Jakobsen, BM-78.797-7, Assessor III;

-Leandro Araújo Nunes, BM-79.871-5, Assessor III;

-Renato Alves Vital, BM-77.653-3, Assessor III;
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-Marilda Faustina Gomes, BM-77.754-8, Assessor II;

-Ana Márcia Lutterbach Rodrigues, BM-71.180-6, Assessor I;

-Regina Maria de Carvalho , BM-33.571-5, Assistente;

-Sheila Dolores da Silva Santos, BM-79.472-8, Assistente;

-Ana Luíza Santos Souza Clark, BM-84.109-2, Auxiliar de Gabinete;

-Carlos Bauer Namem Lopes Júnior, BM-86.524-2 Auxiliar de Gabinete;

-Elio Sena Cardoso, BM-84.075-4, Auxiliar de Gabinete;

-Sílvia Regina de Oliveira, BM-29.248-X, Auxiliar de Gabinete;

-Jair de Almeida, BM-12.498-6, Oficial de Gabinete do Prefeito;

-Juvercino Barbosa Filho, BM-30.972-2, Oficial de Gabinete do Prefeito;

-Iraci Guirlanda Dias, BM-33.579-0, Supervisor de Segurança.

GABINETE DO VICE-PREFEITO

-José Amador Ribeiro Ubaldo, BM-81.727-2, Assessor III;

-Ricardo Márcio Camargos, BM-83.036-8, Assessor III;

-Edvaldo Garcia, BM-78.284-1, Assessor II;

-José Maria Grossi, BM-84.208-0, Assessor II;

-Raphael Freitas de Andrade, BM-88.268-6, Assessor II;

-Rogério Gomes da Silva, BM-81.743-4, Assessor II;

-Fernando Lopes Rennó, BM-83.192-5, Assessor I;

-Cléber Carvalho de Assis, BM-82.745-6, Assistente;

-Leimi Faria de Jesus Fernandes, BM-86.570-6, Assistente.

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

-Clélia Fialho Ferreira, BM-79.896-0, Assessor II, da Ouvidoria-Geral do Município;

-Maria de Fátima Grissi Pimenta, BM-82.498-8, Assessor I, da Ouvidoria-Geral do Município;

-Rejane Rodrigues França, BM-79.851-0, Assistente.

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

-Alessandra Ferraz de Oliveira Pereira, BM-72.063-5, Assessor I;

-Cláudio Henrique Pereira, BM-88.045-4, Assistente;

-Mário Antônio Staino dos Santos, BM- 78.796-9, Assistente;

-Henrique Lemos de Abreu, BM-86.522-6, Encarregado de Serviço;

-Marcelo Ribeiro da Silva Júnior, BM-86.895-0, Encarregado de Serviço;

-José Vianney Guimarães, BM-84.960-3, Assessor Jurídico III;

-Carolina Feitosa Dolabela Chagas, BM-78.620-2, Assessor Jurídico II;

-Cecília Amaral de Carvalho, BM-85.897-1, Assessor Jurídico II;

-Daniella de Carvalho Lott Ventura, BM-72.201-8, Assessor Jurídico II;

-Dayse Taveira Monteiro, BM-42.836-5, Assessor Jurídico II;

-Juliana Santos Duarte, BM-45.403-X, Assessor Jurídico II;

-Júlio César do Vale, BM-78.351-3, Assessor Jurídico II;

-Luciana Barbosa Lopes, BM-75.474-2, Assessor Jurídico II;

-Milton Renault Machado, BM-89.285-1, Assessor Jurídico II;

-Rafael Duarte Boson Santos, BM-84.682-5, Assessor Jurídico II.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

-Rodrigo Barroso Fernandes, BM-81.036-7, Consultor Técnico Especializado;

-Marcelo Drumond, BM-72.592-0, Assessor III;

-Eugênio Luiz de Oliveira, BM-82.365-5, Assessor III;

-Gentil Cirilo da Anunciação Júnior, BM-78.553-2, Assessor III;

-Maria da Conceição Pinheiro Silva, BM-78.494-3, Assessor III;

-Waldo Silva, BM-82.427-9, Assessor III;

-Walter Lúcio Alves de Freitas, BM-83.206-9, Assessor III;

-Alexandre Magno Martins Pacheco, BM-83.225-5, Assessor II;
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-Augusto Brant Rocha, BM-88.908-7, Assessor II;

-Carla Silva de Queiroz Benfica, BM-88.996-6, Assessor II;

-D'Jair Braga Teixeira, BM-79.470-1, Assessor II;

-Erotides Mendes Fonseca, BM-84.197-1, Assessor II;

-Márcia Maria Alves dos Santos, BM-44.580-4, Assessor II;

-Marília Faria Rocha Cruz, BM-72.348-0, Assessor II;

-Wagner José de Oliveira Araújo, BM-78.575-3, Assessor II;

-Bruno Leandro Nunes dos Santos, BM-81.730-2, Assessor I;

-Fernanda de Castro Barreiros, BM-84.418-0, Assessor I, da Coordenadoria da Juventude;

-Gilmar Ferreira da Costa, BM-89.883-3, Assessor I;

-Langlebert Domingues de S. Netto, BM-12.953-8, Assessor I;

-Maria Clara Campos Novais, BM-26.750-7, Assessor I;

-Maria do Carmo Almeida, BM-82.400-7, Assessor I;

-Clotilde Fernandes Pereira, BM-79.863-4, Assistente;

-Danielle Cristina Gonçalves Mourão, BM-78.296-7, Assistente;

-Gérsia Amaral de Souza, BM-89.263-0, Assistente;

-Joelma Fátima Alvarenga, BM-78.129-4, Assistente;

-Laércio Lasarino, BM-79.754-9, Assistente;

-Maria José Nascimento, BM-40.162-9, Assistente;

-Matilde Jaqueline de Freitas, BM-78.780-2, Assistente;

-Lucas Radicchi Dell'Isola, BM-83.101-1, Auxiliar de Gabinete;

-Maria Aparecida da Silva, BM-31.397-5, Auxiliar de Gabinete;

-Ivônia dos Santos Oliveira, BM-82.705-7, Oficial de Gabinete do Prefeito;

-Analice Cardoso Coelho, BM-82.879-7, Encarregado de Serviço.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

-Ivan Toledo de Sousa, BM-75.331-2, Assessor III;

-Isaac Resende Seixas, BM-78.771-3, Assistente;

-Nayara de Oliveira Guimarães, BM-86.485-8, Assistente;

-Juliana de Araújo Veiga, BM-91.685-8, Assistente;

-Edilson Santiago Costa, BM-82.413-9, Encarregado de Serviço;

-Rogério Eustáquio B. de Carvalho, BM-86.495-5, Encarregado de Serviço.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO

-Igor Rousseff, BM-78.548-6, Assessor Especial;

-Lúcia de Fátima Corrêa, BM-77.655-X, Assessor III, da Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento;

-Claudinéia Ferreira Jacinto, BM-44.936-2, Assessor II;

-Patrícia Pinto Dutra, BM-84.885-2, Assessor II;

-Sâmia Fonseca de Freitas, BM-86-820-9, Assessor II, da Secretaria Municipal Adjunta de Recursos Humanos;

-Beatriz Martins de Lima, BM-47.298-4, Assessor I, da Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento;

-José Carlos de Paula, BM-76.451-9, Assessor I;

-Marcelo José Ferreira Gomes, BM-81.997-6, Assessor I;

-Valéria Lúcia Silva Pinto, BM-50.064-3, Assessor I;

-Carina Oliveira Lima, BM-83.211-5, Assistente, da Secretaria Municipal Adjunta de Tecnologia da Informação;

-Thiago Meirelles Rodrigues, BM-79.045-5, Assistente, da Secretaria Municipal Adjunta de Orçamento;

-Cecilda Alves de Souza, BM-33.396-8, Auxiliar de Gabinete, da Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento;

-Eliana Maria Ferreira, BM-34.423-4, Auxiliar de Gabinete;

-Aline Geralda Lovato, BM-79.189-3, Supervisor de Segurança, da Secretaria Municipal Adjunta de Recursos Humanos;

-Anselmo dos Santos Lima, BM-73.102-5, Supervisor de Segurança, da Secretaria Municipal Adjunta de Recursos Humanos;

-Helena Maria, BM-74.383-X, Supervisor de Segurança, da Secretaria Municipal Adjunta de Recursos Humanos;

-Luiz Carlos Ladeia Magalhães, BM-82.525-9, Supervisor de Segurança, da Secretaria Municipal Adjunta de Recursos Humanos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS

-Carlos Alberto M. de Calazans, BM-83.139-9, Assessor III, da Secretaria Municipal Adjunta de Esportes;
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-Fernando França Campos Neto, BM-81.776-0, Assessor II, da Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social;

-Geisa Carla Rocha, BM-78.645-8, Assessor I, da Secretaria Municipal Adjunta de Direitos de Cidadania;

-Marco Antônio Diniz, BM-78.685-7, Assessor I, da Secretaria Municipal Adjunta de Esportes;

-Margaret Eunice Marçal, BM-82.414-7, Assessor I;

-Maria Célia Lopes Silveira, BM-79.748-4, Assessor I, da Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social;

-Mercês Maria de H. C. Garcia, BM-35.623-2, Assessor I, da Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social;

-Welbe de Oliveira Melo, BM-78.657-1, Assessor I, da Secretaria Municipal Adjunta de Esportes;

-Ana Paula Miranda dos Santos, BM-84.966-2, Assistente, da Secretaria Municipal Adjunta de Direitos de Cidadania;

-Jael Rodrigues de Oliveira, BM-81.774-4, Assistente, da Secretaria Municipal Adjunta de Abastecimento;

-Kênia Borja Godinho, BM-78.791-8, Assistente, da Secretaria Municipal Adjunta de Esportes;

-Raquel Pereira Campos, BM-86.543-9, Assistente, da Secretaria Municipal Adjunta de Esportes;

-Zélia Martins de Araújo, BM-33.762-9, Assistente, da Secretaria Municipal Adjunta de Esportes;

-Francisco Augusto Dantas, BM-72.752-4, Auxiliar de Gabinete, da Secretaria Municipal Adjunta de Direitos de Cidadania;

-Maria Ângela C. Rangel Rodrigues, BM-84.808-9, Auxiliar de Gabinete;

-Isabel Domingos da Silva, BM-72.595-5, Oficial de Gabinete do Prefeito, da Secretaria Municipal Adjunta de Direitos de Cidadania;

-Wender Silva, BM-72.226-3, Oficial de Gabinete do Prefeito, da Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social;

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANAS

-Gina Beatriz Rende, BM-88.121-3, Consultor Técnico Especializado;

-Verônica Gonzaga da Matta Machado, BM-79.610-0, Assessor III, da Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana;

-Soraia Josefina Saraiva, BM-35.212-1, Assessor II, da Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana;

-Regina de Oliveira, BM-43.022-X, Assessor II, da Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana;

-Jonathan Pierre Soares Pereira, BM-84.931-X, Assessor II, da Secretaria Municipal Adjunta de Habitação;

-João Braga, BM-86.696-6, Assessor II, da Secretaria Municipal Adjunta de Habitação;

-Maria Lúcia de Oliveira, BM-20.038-0, Assessor II, da Secretaria Municipal Adjunta de Meio Ambiente;

-Ana Carolina Dias Pereira Nogueira, BM-71.588-7, Assessor I, Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana;

-Juliana de Paula, BM-73.104-1, Assessor I, Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana;

-Virgílio da Matta M. Coelho, BM-72.506-8, Assessor I, Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana;

-Ana Cristina Barbosa Campos, BM-79.512-0, Assistente, da Secretaria Municipal Adjunta de Meio Ambiente;

-Júlio César de Marco, BM-39.746-X, Assistente, Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana;

-Rogério França Pinto, BM-86.731-8, Assistente;

-Telma Von Bentzeen Rodrigues, BM-79.452-3, Assistente, da Secretaria Municipal Adjunta de Meio Ambiente;

-Juliana do Amaral Reis, BM-92.587-3, Auxiliar de Gabinete;

-Sueli Francisca Gonçalves, BM-28.975-6, Auxiliar de Gabinete, Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana;
-Cláudia Regina Silva de Souza e Sá, BM-83.556-4, Encarregado de Serviço, Secretaria Municipal Adjunta de Meio Ambiente.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

-José Wilson Ricardo, BM-35.391-8, Assessor III;

-Gladson Lêoncio Ferreira, BM-38.242-X, Assistente;

-Maurício Pereira Santos, BM-79.984-3, Assistente;

-Ascenir Silva Benedito, BM-75.506-4, Auxiliar de Gabinete;

-Flávia Soares de Amorim, BM-79.962-2, Auxiliar de Gabinete.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

-Pedro-Waldo Fernandes de Cunha, BM-42.867-5, Assessor Especial;

-Aline Labbate Galvão, BM-89.977-5, Assessor II;

-Ana Maria da Cruz, BM-22.853-6, Assessor I;

-Aparecida do Carmo Costa Lima, BM-36.691-2, Assistente;

-Geraldo Mendes da Silva, BM-35.446-9, Assistente;

-Luciana Horta de Cerqueira Viana, BM-84.714-7, Assistente;

-Luciane Perpétua Marazzi, BM-83.162-3, Assistente;

-Peter Zama Santos, BM-35.635-6, Assistente;

-Altamiro Borges, BM-35.140-0, Auxiliar de Gabinete;

-Maria Eldi Izidoria dos Santos, BM-38.249-7, Auxiliar de Gabinete.
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL BARREIRO

-Geisla Ribeiro Corradi, BM-85.973-0, Assessor II;

-Paulo José Dias, BM-79.214-8, Assessor II;

-Júlio César Santos Pinto, BM-92.815-5, Assessor II;

-Roberto Paes Leme de Barros, BM-17.638-2, Assessor II;

-Jaqueline Mara Lelis Lucas, BM-78.756-X, Assessor I;

-Marcos Adriano da Silva Morais, BM-79.686-0, Assessor I;

-Angelita Teixeira de Oliveira, BM-46.290-3, Assessor I;

-Igor de Oliveira Marques, BM-47.810-9, Assessor I;

-Silvania Cecília da Silva, BM-82.866-5, Assessor I;

-Lucimar Martins Pereira, BM-30.831-9, Assistente;

-José Joaquim de Cristo, BM-78.804-3, Assistente;

-Ângelo Batista Goulart, BM-79.697-6, Assistente;

-Ana Regina José de Oliveira, BM-43.405-5, Auxiliar de Gabinete;

-Maria Aparecida Moreira dos Santos, BM-83.098-8, Auxiliar de Gabinete;

-Elisângela Silva Braz, BM-79.880-4, Encarregado de Serviço.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL CENTRO-SUL

-Murilo Carneiro Pereira, BM-81.035-9, Assessor II;

-Andréa Souza de Andrade Silva, BM-79.171-0, Assistente;

-Valdir José dos Santos, BM-79.251-2, Assistente;

-Maria Silva dos Santos, BM-79.509-0, Assistente;

-Ana Luísa Magalhães Santanna, BM-82.404-X, Assistente;

-Maria Celestina de Jesus, BM-88.220-1, Assistente;

-João Moreira de Meireles Neto, BM-33.148-5, Auxiliar de Gabinete;

-Felipe Augusto Secundino Campos, BM-82.401-5, Auxiliar de Gabinete;

-Nora Regina Vaz de Mello Ribeiro, BM-88.421-2, Auxiliar de Gabinete.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL LESTE

-Evandro de Souza Carmo, BM-86.811-X, Assessor II;

-Vilma Emerenciana de Souza, BM-36.635-1, Assessor I;

-Alexandra Aparecida da Cruz, BM-79.869-3, Assessor I;

-Kênia Batista da Fonseca, BM-88.231-7, Assessor I;

-Serena de Lopes Lima, BM-79.176-1, Assistente;

-Jairo Hudson de Mendonça Castilho, BM-79.127-3, Assistente;

-Edson Pereira, BM-79.696-8, Assistente;

-Davidson Almeida de Carvalho, BM-82.894-0, Assistente;

-Leandro Sampaio Pietra, BM-84.143-2, Assistente;

-Antônio Luzia Domingues, BM-13.563-5, Oficial de Gabinete do Prefeito;

-Stephanie Satlher, BM-79.706-9, Encarregado de Serviço.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL NORDESTE

-Ana Paula Amaral Silva, BM-79.473-6, Assessor III;

-Rosângela Olegária Bastos, BM-79.474-4, Assessor I;

-Ivanir Rodrigo dos Santos, BM-81.336-6, Assessor I;

-Rosângela de F. Sardinha Pastana, BM-79.218-0, Assistente;

-Maria das Dores Andrade Silva, BM-79.847-2, Assistente;

-Angela Cristina Reis Lima, BM-81.117-7, Assistente;

-Alberto Otaviano Teixeira, BM-88.423-9, Assistente;

-Stael Mônica de Oliveira Souza, BM-40.860-7, Auxiliar de Gabinete;

-Claudiana Carla de Oliveira, BM-81.507-5, Auxiliar de Gabinete;

-Patrícia da Gama Bairos, BM-83.164-X, Auxiliar de Gabinete.
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL NOROESTE

-Déborah Tavares Ferreira, BM-81.502-4, Assessor II;

-Suzana Regina Damasceno, BM-79.130-3, Assessor I;

-Antônio Carlos dos Santos, BM-79.444-2, Assistente;

-Thiago Marcus Rodrigues da Costa, BM-82.707-3, Assistente;

-Carolina Batista de Souza, BM-81.501-6, Auxiliar de Gabinete;

-Cires Breide de Melo Martins, BM-88.405-0, Auxiliar de Gabinete;

-Ana Paula Alves Mariano, BM-89.941-4, Auxiliar de Gabinete;

-Maria de Fátima Guedes Azevedo, BM-89.108-1, Auxiliar de Gabinete;

-Maria do Carmo Moreira, BM-88.971-0, Auxiliar de Gabinete;

-Igor Neves de Oliveira, BM-89.014-X, Auxiliar de Gabinete;

-Daniela Gomes da Silva Azevedo, BM-79.493-0, Encarregado de Serviço;

-Paulo Henrique Martins, BM-82.701-4, Encarregado de Serviço;

-Walkíria Grazielle Pinto, BM-88.434-4, Encarregado de Serviço.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL NORTE

-Romeu Malagoli, BM-79.945-2, Assessor II;

-Marco Antônio Soares, BM-78.712-8, Assessor I;

-Eudes Clemente Pereira, BM-79.481-7, Assessor I;

-Charles Cleyton Gomes Pereira, BM-79.837-5, Assessor I;

-Rafael Gonçalves da Costa Chaves, BM-79.860-X, Assessor I;

-Ludmila Gomes Pedrosa, BM-83.724-9, Assessor I;

-Aline Cristina Baião Albino, BM-88.447-6, Assessor I;

-Marcilene Corrêa Gomes, BM-79.141-9, Assistente;

-Fernando Andrade de Oliveira, BM-83.288-3, Assistente;

-Mário Rosa da Silva, BM-79.466-3, Assistente;

-Paulo Antônio Barroso, BM-48.883-X, Assistente;

-Natália Soares Guimarães, BM-86.497-1, Assistente;

-Regina Márcia Pereira de Oliveira, BM-79.443-4, Assistente;

-Wanderley Anastácio de Arruda, BM-86.515-3, Auxiliar de Gabinete;

-Rosa Francisca dos S. e Santos, BM-73.120-3, Encarregado de Serviço;

-Marília Célia Almeida Leite, BM-35.823-5, Encarregado de Serviço;

-José Moraes da Mata, BM-78.711-X, Encarregado de Serviço;

-Gilvan Antônio Gorgozinho, BM-84.256-0, Encarregado de Serviço.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL OESTE

-Vera Pereira Sobrinho, BM-78.749-7, Assessor II;

-Geraldo de Paula Silva, BM-79.181-8, Assessor II;

-Maria Aparecida Silva Prado, BM-79.225-3, Assessor I;

-Shyrley Guimarães de Ávila Colen, BM-75.834-9, Assessor I;

-Carlos da Silva Prado de Jesus, BM-79.865-0, Assessor I;

-Nedir Nery de Santanna, BM-82.411-2, Assessor I;

-Geraldo Alves Batista Filho, BM-82.422-8, Assessor I;

-Cláudio Luiz Borges, BM-86.496-3, Assessor I;

-Maria das Graças Viana Marques, BM-81.872-4, Auxiliar de Gabinete.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL PAMPULHA

-Leonardo Félix Teixeira, BM-79.172-9, Assistente;

-Quézia Martins Campos, BM-84.917-4, Encarregado de Serviço.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL VENDA NOVA

-Francisco Gilson Alves da Silva, BM-79.866-9, Assessor II;

-Deijanira Faria Mendes, BM-81.140-1, Assessor II;

-Fátima Lúcia Ricardo de Carvalho, BM-84.907-7, Assessor II;
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-Cleide Silvania Fraga, BM-85.993-5, Assessor II;

-Ângela Pinto dos Santos, BM-49.909-2, Assessor II;

-Rony Rinco Rodrigues, BM-79.495-7, Assessor I;

-Leni Alves Valadares, BM-79.710-7, Assessor I;

-Alírio de Alvarenga Morais, BM-78.777-2, Assistente;

-Adilson Carvalho dos Santos, BM-79.511-2, Assistente;

-Maria José Rezende Santos, BM-82.449-X, Encarregado de Serviço.

Exonera os servidores abaixo relacionados do cargo em comissão, nos termos do inciso I, art. 62 da Lei nº 7.169/96, a partir de 01/01/2009:

- Mário Assad Júnior, BM-91.967-1, Secretário Municipal de Assuntos Institucionais, do Gabinete do Prefeito;

- Roberto de Figueiredo Teixeira, BM-81.710-8, Chefe de Gabinete, do Gabinete do Vice-Prefeito;

- Nereide Lacerda Beirão, BM-77.977-X, Chefe da Assessoria de Comunicação Social, da Assessoria de Comunicação Social do Município;

- Marco Antônio de Rezende Teixeira, BM-49.483-X, Procurador Geral, da Procuradoria Geral do Município;

-Ricardo Carvalho Ferreira Pires, BM-77.907-9, Secretário Municipal Adjunto, da Secretaria Municipal de Governo;

- José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, BM-79.717-4, Secretário Municipal, da Secretaria Municipal de Finanças;

-Maria Fernandes Caldas, BM-78.257-6, Secretário Municipal, da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação;

-Jorge Raimundo Nahas, BM-47.199-6, Secretário Municipal, da Secretaria Municipal de Políticas Sociais;

- Murilo de Campos Valadares, BM-86.918-3, Secretário Municipal, da Secretaria Municipal de Políticas Urbanas;

-Hugo Vocurca Teixeira, BM-74.358-9, Secretário Municipal, da Secretaria Municipal de Educação;

- Helvécio Miranda M. Júnior, BM-37.583-0, Secretário Municipal, da Secretaria Municipal de Saúde;

- Genedempsey Bicalho Cruz, BM-72.151-8, Secretário Municipal, da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Patrimonial.

Exonera de cargo em comissão, os servidores abaixo relacionados, nos termos do inciso I, art. 62 da Lei nº 7.169/96, a partir de 01/01/2009:

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

-Fábio Romanelli Rodrigues, BM-92.606-3, Assessor II;

-Marcelo de Almeida Alcides, BM-92.585-7, Assessor I;

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO

-Mauro Vinícius Silva Gomes, BM-92.565-2, Auxiliar de Gabinete, da Secretaria Municipal Adjunta de Recursos Humanos;

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL NORTE

-Raquel Gonçalves de Souza, BM-92.701-9, Assessor I;

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL OESTE

-Frederico Luiz de Matos Franco, BM-92.671-3, Assessor I.

Exonera de cargo em comissão, nos termos do inciso I, art. 62 da Lei nº 7.169/96:

GABINETE DO PREFEITO

-Rita Margarete de C. F. Rabelo, BM-42.042-9, Chefe de Gabinete do Prefeito, a partir de 30/12/2008.

GABINETE DO VICE-PREFEITO

-Etelvina Maria Silva de Paula Ricardo, BM-77.942-7, Assessor II, a partir de 01/01/2009.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO

-Flávia Aparecida Siqueira Pereira, BM-79.256-3, Assessor II, a partir de 01/01/2009.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

-Alcione Maria Martins Comonian, BM-77.697-5, Chefe de Gabinete, a partir de 01/01/2009.

Exonera de cargo em comissão, a pedido, nos termos do inciso II, art. 62 da Lei nº 7.169/96:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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-Maria do Carmo, BM-39.392-8, Secretário Municipal Adjunto, a partir de 31/12/2008;

-Rosiene Maria de Freitas, BM-34.315-7, Chefe de Gabinete, a partir de 31/12/2008;

-Alzira de Oliveira Jorge, BM-45.124-3, Gerente de 1º Nível, da Gerência de Regulação e Atenção Hospitalar, a partir de 31/12/2008;

-Celeste de Souza Rodrigues, BM-37.316-1, Gerente de 1º Nível, da Gerência de Vigilância em Saúde e Informação, a partir de 31/12/2008;

-César Augusto Luz, BM-83.136-4, Gerente de 1º Nível, da Gerência de Comunicação Social, a partir de 31/12/2008;

-Janete Maria Ferreira, BM-39.799-0, Gerente de 1º Nível, da Gerência de Recursos Informacionais, a partir de 31/12/2008;

-Paulo César Machado Pereira, BM-20.931-0, Gerente de 1º Nível, da Gerência de Planejamento e Desenvolvimento, a partir de 31/12/2008;

-Sônia Gesteira e Matos, BM-37.314-5, Gerente de 1º Nível, da Gerência de Assistência¸ a partir de 31/12/2008;

-Roseli da Costa Oliveira, BM-49.818-5, Gerente de 1º Nível, da Gerência de Projetos Especiais, a partir de 31/12/2008;

-Warlene Salum Drumond Rezende, BM-71.444-9, Gerente de 1º Nível, da Gerência de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, a partir de 31/12/2008.

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS

-Ronaldo José Sena Camargos, BM-73.424-5, Chefe de Gabinete, da Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social, a partir de 01/01/2009.

-Léa Lúcia Cecílio Braga, BM-46.886-3, Gerente de 1º Nível, da Gerência de Coordenação de Política de Assistência Social, da Secretaria Municipal Adjunta de
Assistência Social, a partir de 01/01/2009.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E PATRIMONIAL

-Raimundo Ivo Rodrigues, BM-83.471-1, Gerente de 3º Nível, da Gerência de Defesa Urbana, da Guarda Municipal Patrimonial, a partir de 01/01/2009.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL VENDA NOVA

- Mário Lúcio Rafael Moreira, BM-78.542-7, Gerente de 2º Nível, da Gerência Regional de Promoção de Eventos Esportivos, de Recreação, Lazer e Feiras, da
Secretaria Adjunta de Administração Regional de Serviços Sociais, a partir de 31/12/2008.

-Luzia Neves Vale, BM-34.367-X, Secretário de Estabelecimento de Ensino II, da Escola Municipal Tancredo Phídias Guimarães, da Secretaria Adjunta de
Administração Regional de Serviços Sociais, a partir de 04/12/2008.

Exonera de função pública, nos termos do inciso I, art. 62 da Lei nº 7.169/96:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL VENDA NOVA

- Edeval Pereira de Oliveira, BM-47.537-1, Gerente de Unidade de Saúde I, do Centro de Saúde Céu Azul, da Secretaria Adjunta de Administração Regional de
Serviços Sociais, a partir de 19/12/2008.

Exonera de função pública, a pedido, nos termos do inciso II, art. 62 da Lei nº 7.169/96:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- Betty Kopit Lembi de Carvalho, Masp-555.983, Gerente de Unidade de Saúde III, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência / SAMU, a partir de 31/12/2008.

-Lêda Lúcia Couto de Vasconcelos, BM-45.135-9, Gerente de Unidade de Saúde III, da Central de Internação, a partir de 31/12/2008.

Nomeia para cargo em comissão, nos termos das Leis nºs 7.169/96 e 9.011/05:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL VENDA NOVA

-Sophia Avelar Félix Siqueira, BM-74.532-8, Secretário de Estabelecimento de Ensino II, da Escola Municipal Tancredo Phídias Guimarães, da Secretaria Adjunta de
Administração Regional de Serviços Sociais, a partir de 04/12/2008.

Nomeia para função pública, nos termos das Leis n°s 7.169/96 e 9.011/05:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL LESTE

-Leila Maria Ferreira, BM-47.439-1, Gerente de Unidade de Saúde II, do Centro de Reabilitação, da Secretaria Adjunta de Administração Regional de Serviços
Sociais, a partir de 23/12/2008.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL VENDA NOVA

- Edeval Pereira de Oliveira, BM-47.537-1, Gerente de Unidade de Saúde I, do Centro de Saúde Andradas, da Secretaria Adjunta de Administração Regional de
Serviços Sociais, a partir de 19/12/2008.

- Roseana Rozinholi, MASP-915.756-1, Gerente de Unidade de Saúde I, do Centro de Saúde Céu Azul, da Secretaria Adjunta de Administração Regional de Serviços
Sociais, a partir de 24/12/2008.
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Poder Executivo

Secretaria Municipal de Governo

PORTARIA Nº 4.904 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008

O Prefeito de Belo Horizonte, no exercício de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar Luiz Alberto Ribeiro Vieira, do cargo em comissão de Presidente da Beneficência da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - BEPREM.

Art. 2º - Exonerar Paulo Edgard Alves, do cargo em comissão de Diretor de Pecúlio e Pensões da Beneficência da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte -
BEPREM.

Art. 3º - Exonerar Fausto Vieira da Cunha Pereira, do cargo em comissão de Procurador-Geral da Beneficência da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte -
BEPREM.

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

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008

Fernando Damata Pimentel

Prefeito de Belo Horizonte
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Secretaria Municipal de Governo

PORTARIA Nº 4.905 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008

O Prefeito de Belo Horizonte, no exercício de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar Célia Maria Salgueiro Pawlowski, para responder interinamente pelo cargo em comissão de Presidente da Beneficência da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte - BEPREM.

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

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008

Fernando Damata Pimentel

Prefeito de Belo Horizonte
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Secretaria Municipal de Governo

PORTARIA Nº 4.906 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008

O Prefeito de Belo Horizonte, no exercício de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar Bernardo Novais da Mata Machado, do cargo em comissão de Diretor de Ação Cultural da Fundação Municipal de Cultura.

Art. 2º - Exonerar Edilane Maria de Almeida Carneiro, do cargo em comissão de Diretor de Planejamento e Projetos Culturais da Fundação Municipal de
Cultura.

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

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008

Fernando Damata Pimentel

Prefeito de Belo Horizonte
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Secretaria Municipal de Governo

PORTARIA Nº 4.907 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008

O Prefeito de Belo Horizonte, no exercício de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar Geraldo Magela Venuto , para responder interinamente pelo cargo em comissão de Presidente da Fundação Municipal de Cultura.

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

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008

Fernando Damata Pimentel

Prefeito de Belo Horizonte
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Poder Executivo

Secretaria Municipal de Governo

LEI N° 9.679 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008

Dispõe sobre a Operação Urbana da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais .
O Povo do Município de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Seção I
Disposições Preliminares

Art. 1º - Fica instituída a Operação Urbana da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais - ALMG -, com o objetivo de proporcionar o incremento da
qualidade do atendimento prestado por esse órgão à população do Estado, por meio da viabilização de melhorias em sua estrutura.

Art. 2º - As áreas objeto da Operação Urbana da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais são aquelas definidas no Anexo I desta Lei, bem como o
quarteirão 11A e os lotes 13 e 14 do quarteirão 18B, da 12ª Seção Urbana.

Seção II
Do Plano Urbanístico

Art. 3º - Fica autorizada a concessão de uso de áreas específicas do subsolo do Município à Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, com vistas
ao cumprimento dos objetivos previstos no art. 1º desta Lei.

Parágrafo único - As áreas mencionadas no caput deste artigo são aquelas definidas no Anexo I desta Lei.
Art. 4º - Fica excluído da ADE Residencial Central o quarteirão 11A e os lotes 13 e 14 do quarteirão 18B, da 12ª Seção Urbana.

Seção III
Da Implementação da Operação Urbana

Art. 5º - A concessão dos benefícios previstos no art. 3º desta Lei fica condicionada à recuperação e à manutenção, pela concessionária, das áreas públicas
da Praça Carlos Chagas, no Município de Belo Horizonte, bem como à realização das intervenções viárias que se fizerem necessárias para a minimização do impacto
urbanístico decorrente do plano urbanístico proposto.

Parágrafo único - Fica vedada a cobrança pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais por qualquer serviço prestado em decorrência de
atividades desenvolvidas nas áreas abarcadas pela concessão de uso prevista no art. 3º desta Lei.

Seção IV
Dos Prazos da Operação Urbana

Art. 6º - O prazo para a implementação da Operação Urbana é de 1 (um) ano, contado da data de publicação desta Lei.
Art. 7º - O prazo da concessão de uso prevista no caput do art. 3º desta Lei é de 10 (dez) anos, renováveis sucessivamente, por igual período, a critério das

partes envolvidas na Operação Urbana.
Seção V

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

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008
Fernando Damata Pimentel
Prefeito de Belo Horizonte

(Originária do Projeto de Lei n° 1.895/08, de autoria do Executivo)
prop. lei 803 pl1895-08 - anexo.pdf 
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Poder Executivo

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação - BEPREM

PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE

Servidor progredirá 02 (dois) níveis pela conclusão de Curso Superior conforme Resolução, Nº 04/2007 – CD, de 06 de novembro de 2007.

Com efeitos financeiros retroativos a 01/10/2008:

IM

661-5

Belo Horizonte, 29 de dezembro de 2008

Comissão Coordenadora do Processo de Avaliação de Desempenho
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Poder Executivo

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação - BEPREM

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ADITIVO Nº: 91/2008

PROCESSO: 01.141614/2008-96

MODALIDADE: Carta Convite nº 080009

CONTRATADA: FRAG ENGENHARIA LTDA

INÍCIO DO ADITIVO: 03/01/2009

TÉRMINO DO CONTRATO: 04/03/2009

OBJETO: Fica prorrogada a vigência do contrato nº 48/2008 por mais 60 (sessenta) dias, com inicio em 03/01/2009 e termino em 04/03/2009, com fulcro no artigo 57,
§ 1º, inciso II da lei Federal 8.666/93.

Belo Horizonte, 22 de dezembro de 2008

Luiz Alberto Ribeiro Vieira 

Presidente da BEPREM 
Contratante

Tales Paulo Couto Guimarães

Frag Engenharia Ltda

Contratada

Esta é uma reprodução digitalizada do conteúdo presente no DOM nº 3250, de 31/12/2008.
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Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação - BEPREM

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ADITIVO Nº: 90/2008

PROCESSO: 01.079609/2008-04

MODALIDADE: Tomada de Preços nº 08-30-02

CONTRATADA: FRAG ENGENHARIA LTDA

INÍCIO DO ADITIVO: 08/01/2009

TÉRMINO DO CONTRATO: 10/03/2009

OBJETO: Fica prorrogada a vigência do contrato nº 37/2008 por mais 60 (sessenta) dias, com inicio em 08/01/2009 e termino em 10/03/2009, com fulcro no artigo 57,
§ 1º, inciso II da lei Federal 8.666/93.

Belo Horizonte, 22 de dezembro de 2008

Luiz Alberto Ribeiro Vieira 

Presidente da BEPREM 
Contratante

Tales Paulo Couto Guimarães

Frag Engenharia Ltda

Contratada
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Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação - BEPREM

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 55/2008

PROCESSO: 04.001875/08-92

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 25/2008

CONTRATADA: LEANDRO LUIZ LEAL SILVA - ME

INÍCIO DO CONTRATO: 16/12/2008

TÉRMINO DO CONTRATO: 15/12/2009

VALOR: R$ 35.640,00 (Trinta e Cinco Mil Seiscentos e Quarenta Reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06.08.0001.08.331.025.2.900.4.4.90.52.15.04.06 e 06.08.0002.08.331.025.2.588.4.4.90.52.15.04.06.

OBJETO: Aquisição de aparelhos de ar condicionado com suporte e instalação, conforme Anexo I do Edital, mediante Contrato de garantia a ser celebrado com a
Beneficência da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.

Belo Horizonte, 22 de dezembro de 2008

Luiz Alberto Ribeiro Vieira 

Presidente da BEPREM 
Contratante

Leandro Luiz Leal Silva - ME

Contratada
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Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação - Secretaria Municipal Adjunta de Recursos Humanos

ATO DE EXCLUSÃO

Exclui o nome da candidata relacionada abaixo do ato que tornou sem efeito sua nomeação, por ter sido publicado incorretamente, visto que a mesma teve
seu prazo de posse prorrogado a pedido da GSPM:

Ato de Revogação publicado no DOM do dia 19 de Julho de 2008.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Classificação/Nome

889º lugar Irlane Vany Da Silva

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008

Fernando Damata Pimentel

Prefeito de Belo Horizonte

Maria Fernandes Caldas

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação
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Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação - Secretaria Municipal Adjunta de Recursos Humanos

ATO DE REVOGAÇÃO

Revoga-se o ato de nomeação dos candidatos abaixo relacionados, pelo descumprimento do disposto no art. 20 da lei 7.169/96 de 30/08/1996.

Ato nº 1065 de 11 de junho de 2008, publicado no DOM de 12 de junho de 2008

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Classificação Nome

726º “ Samantha Nascimento De Oliveira Dutra

750º “ Simone Garófalo Carneiro

759º “ Núbia Rodrigues Soares

764º “ Lílian Aparecida Lima De Oliveira

783º “ Catiane Alves De Macedo

787º “ Angelo Lucio Rossi Da Costa

790º “ Alexandre Fontes

797º “ Thiago De Freitas Bartels

844º “ Isis Muriel Martins Ribeiro

850º “ Thiago Henrique Silveira Arci Santos

856º “ Guilherme Vitor Benfica Duarte

858º “ Fabíola Lara Dos Santos Souza

874º “ Jessica Aparecida Soares De Miranda

879º “ Marco Túlio Ferreira Do Carmo

882º “ Henio Loures Fontes

923º “ Ronaldo Dias Ribeiro

926º “ Paulo Henrique Orlandi Mourão

928º “ Renato Soares Bastos Augusto

940º “ Aurelio Gramigna Perdigao

942º “ Marcilene Maria Costa

959º “ Eldrin Aldrin Souza Prazeres

960º “ Paula Fernanda Silva Da Paixão

981º “ Wallison Ferreira Santos

983º “ Keila Heringer Mendonça

985º “ Rafael Amaral Brant Machado

990º “ Mariana Rodrigues Pereira Alves

991º “ Daniel Nunes Ferreira Silva

992º “ Aline Daniel Proença

1025º “ Roberta Alves Pereira

1026º “ Mariana Pontes Marques

1036º “ Isabela Gomes Trindade

1050º “ Luciana Diniz Silva

1054º “ Bárbara Stephanie De Araujo Fonseca

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008

Fernando Damata Pimentel

Prefeito de Belo Horizonte

Maria Fernandes Caldas

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação
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Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação - Secretaria Municipal Adjunta de Recursos Humanos

ATO DE EXCLUSÃO

O Prefeito de Belo Horizonte, ANULA a nomeação das candidatas listadas abaixo, considerando o laudo terminativo previsto pelos itens 6.8.1, 6.8.2 e 6.8.3
do Edital 02/2008 pela Gerência de Saúde do Servidor e Perícia Médica desta Secretaria Municipal Adjunta de Recursos Humanos, o qual concluiu que as candidatas
não se enquadram nas categorias descriminadas no Decreto Federal nº 3.298/99, com redação dada pelo Decreto Federal nº 5.296/04, devendo as mesmas retornar
a listagem de ampla concorrência, sendo excluídas da lista de portadores de deficiência.

Classificação/Nome/Cargo

1644º lugar - Canuta dos Reis Oliveira - Educador Infantil

2831º “ - Adriana Teixeira da Silva - Educador Infantil

2896º “ - Alexandra Aparecida Avelino Oliveira - Educador Infantil

3843º “ - Margareth Amaris Oliveira Diniz - Educador Infantil

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008

Fernando Damata Pimentel

Prefeito de Belo Horizonte

Maria Fernandes Caldas

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação
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Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação - Secretaria Municipal Adjunta de Recursos Humanos

NOMEAÇÕES

O Prefeito de Belo Horizonte nomeia para o cargo de MÉDICO nos termos do art. 11, inciso I, da Lei n.º 7.169 de 30/08/96, em virtude de aprovação em
concurso público, homologado em 13/02/08, os seguintes candidatos:

MÉDICO/MÉDICO

Candidatos reclassificados conforme publicação do DOM de 06/12/2008

Classificação/Nome

193º lugar Cristiano De Almeida Correia

194º “ Lucas Vilela Neto

195º “ Aleysson Fabian Terra

196º “ Helena Rachel Weinreich

197º “ Cristiane Junqueira De Carvalho

198º “ Karine Balabram

199º “ Pedro Carvalho Diniz

200º “ Daniel Pereira Dolabella Bicalho

201º “ Leonardo Custódio Do Amaral

202º “ Pedro Henrique Osório

203º “ Eduardo Vitor de Castro

204º “ Thiago Marcos Maia

205º “ Sandra Maria Castro De Sousa

206º “ Marcos Vilela De Souza

207º “ Marcela Rangel De Castro

208º “ Débora Pereira Thomaz

209º “ Selane Raquel Torga

210º “ Lara Vieira Marçal

211º “ Aline Braga Rodrigues

212º “ Flávia Cordeiro Valério

213º “ André Luiz Dos Santos Barra

214º “ Isabela Nacif Bastos Dias

215º “ Daniele Maria Fonseca Maia

216º “ Ana Luiza De Souza Matos

217º “ Pedro Daibert De Navarro

218º “ Leonardo De Oliveira Fernandes Loureiro

219º “ Pedro Ronaldo De Carvalho Filho

220º “ Juliana Paulino De Oliveira

221º “ Joziele De Souza Lima

222º “ Juliana Silva Souto Rocha

223º “ Emerson Dos Santos Costa

224º “ Alice Cordeiro Franco Braga

225º “ Vanessa Belo De Assis Brandao

226º “ Nagila Abdo Zacarias

227º “ Luciana Marisa Dos Santos

228º “ Alexandre Dos Santos Martins

229º “ Adriana De Sousa Carneiro

MÉDICO/ SAÚDE DA FAMÍLIA

Candidatos reclassificados conforme publicação do DOM de 06/12/2008

Classificação Nome
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Classificação Nome

148º Lugar Henrique Teixeira Gonçalves

149º “ Expedito Ferreira Filho

150º “ Raimundo Nonato Silva Júnior

151º “ Fabiola Grazielle Ferraz De Carvalho

152º “ Rodrigo Otávio Teixeira Moreira

153º “ Bruna De Campos Guimaraes E Figueiredo

154º “ Paula Fernandes Gouvea

155º “ Cezar Antonio Abreu De Souza

156º “ Bruno Abreu Gomes

157º “ Karine Alves De Oliveira De Castro Coelho

158º “ Monica Soares De Oliveira

159º “ Camila Farnese Rezende

160º “ Francislene De Souza Ferreira

161º “ Arthur Maciel Nunes Gonçalves

162º “ Tatiana Siqueira Jacques Delgado

163º “ Gustavo Figueiredo Nunes Rabelo

164º “ Marcelo Galantini

165º “ Paulo Novais Junior

166º “ Juliana Imbroisi Dos Santos

167º “ Bruno Do Nascimento Antunes

168º “ Rafael Brito Nery Ribeiro

169º “ Daniela Charnizon

170º “ Samira Soares Jacob

171º “ Claudia Monteiro Soares

172º “ Frederico Paiva E Silva

MÉDICO/ PSIQUIATRIA

Candidatos reclassificados conforme publicação do DOM de 06/12/2008

Classificação/Nome

25º lugar Renato Ferreira Araujo

26º “ Guilherme Nogueira Mendes De Oliveira

27º “ Juliana De Brito E Mello

28º “ Alessandra Costa Dos Santos

29º “ Fernando Toledo Da Cunha

30º “ Rogerio Dos Santos Piassi

31º “ Alice Fonseca De Garcia

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008

Fernando Damata Pimentel

Prefeito de Belo Horizonte

Maria Fernandes Caldas

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação

CONVOCAÇÃO PARA POSSE

A Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos convoca os candidatos nomeados no Ato acima para o cargo de MÉDICO a comparecerem à Gerência
de Planejamento e Incorporação, situada à Rua Espírito Santo, nº 250, para iniciarem, com urgência, os procedimentos de posse, munidos dos seguintes
documentos:

Original e fotocópia da carteira de identidade, ou do documento único equivalente, de valor legal, com fotografia;

Original e fotocópia do CPF próprio;

Original e fotocópia do título de eleitor com comprovante de votação na última eleição, dos dois turnos, quando houver, ou comprovante de quitação com a justiça
eleitoral (excetua-se nestes casos o comprovante de justificativa eleitoral);

Uma fotografia 3X4 recente;
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Uma fotografia 3X4 recente;

Original e fotocópia do certificado de reservista ou documento equivalente, se do sexo masculino;

Original e fotocópia do PIS /PASEP ou NIT, caso seja cadastrado;

Original e fotocópia do comprovante de Contribuição Sindical, quando pago;

Original e fotocópia do comprovante de residência oficial atualizado (conta de água, luz ou telefone);

Original e fotocópia da certidão de casamento, se for o caso;

Fotocópia, autenticada em cartório, de documentação comprobatória de escolaridade, conforme qualificação exigida no edital e descrita abaixo:

MÉDICO/MÉDICO

Curso de graduação em Medicina e registro profissional expedido pelo Conselho Regional de Medicina;

MÉDICO/SAÚDE DA FAMÍLIA

Curso de graduação em Medicina e registro profissional expedido pelo Conselho Regional de Medicina;

MÉDICO/ PSIQUIATRIA

Curso de graduação em Medicina e registro profissional expedido pelo Conselho Regional de Medicina e comprovação da especialidade médica (Título fornecido pela
Associação Brasileira de Psiquiatria, reconhecido pela AMB ou certificado de conclusão de Residência Médica reconhecido pela CNRM/ MEC ou Título da
especialidade emitido pelo Conselho Regional de Medicina;

Os candidatos deverão apresentar toda a documentação acima elencada, bem como atender todos os demais procedimentos exigidos no Edital, em tempo
hábil para viabilizar sua posse no prazo de 20 dias, a contar desta data, conforme estabelecido no art.20 da Lei nº 7.169/96, sob pena de perda do direito.
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Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação - Secretaria Municipal Adjunta de Recursos Humanos

NOMEAÇÃO

O Prefeito de Belo Horizonte nomeia para o cargo de TÉCNICO DE SERVIÇO DE SAÚDE nos termos do art. 11, inciso I, da Lei n.º 7.169 de 30/08/96, em
virtude de aprovação em concurso público, homologado em 26/01/2007, o seguinte candidato:

TÉCNICO DE SERVIÇO DE SAÚDE / TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL

Classificação/Nome

32º lugar Joice Gabriela Sousa

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008

Fernando Damata Pimentel

Prefeito de Belo Horizonte

Maria Fernandes Caldas

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação

CONVOCAÇÃO PARA POSSE

A Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação convoca o candidato nomeado no Ato acima para o cargo de TÉCNICO DE SERVIÇO DE
SAÚDE a comparecerem, com urgência, à Gerência de Planejamento e Incorporação, situada á Rua Espírito Santo, nº 250, para os procedimentos iniciais de posse,
munidos dos seguintes documentos:

Original e fotocópia da carteira de identidade, ou do documento único equivalente, de valor legal, com fotografia;

Original e fotocópia do CPF próprio;

Original e fotocópia do título de eleitor com comprovante de votação na última eleição, dos dois turnos, quando houver, ou comprovante de quitação com a justiça
eleitoral (excetua-se nestes casos o comprovante de justificativa eleitoral);

Uma fotografia 3X4 recente;

Original e fotocópia do certificado de reservista ou documento equivalente, se do sexo masculino;

Original e fotocópia do PIS ou PASEP, caso seja cadastrado;

Original e fotocópia do comprovante de Contribuição Sindical, quando pago;

Original e fotocópia do comprovante de residência oficial atualizado (conta de água, luz ou telefone);

Fotocópia, autenticada em cartório, de documentação comprobatória de escolaridade, conforme qualificação exigida no edital e descrita abaixo:

TÉCNICO SERVIÇO DE SAÚDE / TÉCNICO HIGIENE DENTAL (SAÚDE DA FAMÍLIA)

Ensino Médio completo, registro profissional no Conselho Regional específico (CRO);

Os candidatos deverão apresentar toda a documentação acima elencada, bem como atender todos os demais procedimentos exigidos no Edital, em tempo hábil para
viabilizar sua posse no prazo de 20 dias, a contar desta data, conforme estabelecido no art.20 da Lei nº 7.169/96, sob pena de perda do direito.
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Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação - Secretaria Municipal Adjunta de Recursos Humanos

NOMEAÇÃO

O Prefeito de Belo Horizonte nomeia para o cargo de TÉCNICO SUPERIOR DE SAÚDE nos termos do art. 11, inciso I, da Lei n.º 7.169 de 30/08/96, em
virtude de aprovação em concurso público, homologado em 26/01/2007, o seguinte candidato:

TÉCNICO SUPERIOR DE SAÚDE / ENFERMEIRO(SAÚDE DA FAMÍLIA)

Classificação Nome

136º lugar Érica de Oliveira Almada

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008

Fernando Damata Pimentel

Prefeito de Belo Horizonte

Maria Fernandes Caldas

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação

CONVOCAÇÃO PARA POSSE

A Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação convoca os candidatos nomeados no Ato acima para o cargo de TÉCNICO SUPERIOR DE
SAÚDE a comparecerem, com urgência, à Gerência de Planejamento e Incorporação, situada na Rua Espírito Santo, nº 250, para os procedimentos iniciais de posse,
munidos dos seguintes documentos:
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Original e fotocópia da carteira de identidade, ou do documento único equivalente, de valor legal, com fotografia;

Original e fotocópia do CPF próprio;

Original e fotocópia do título de eleitor com comprovante de votação na última eleição, dos dois turnos, quando houver, ou comprovante de quitação com a justiça
eleitoral (excetua-se nestes casos o comprovante de justificativa eleitoral);

Uma fotografia 3X4 recente;

Original e fotocópia do certificado de reservista ou documento equivalente, se do sexo masculino;

Original e fotocópia do PIS ou PASEP, caso seja cadastrado;

Original e fotocópia do comprovante de Contribuição Sindical, quando pago;

Original e fotocópia do comprovante de residência oficial atualizado (conta de água, luz ou telefone);

Fotocópia, autenticada em cartório, de documentação comprobatória de escolaridade, conforme qualificação exigida no edital e descrita abaixo:

TÉCNICO SUPERIOR DE SAÚDE/ ENFERMEIRO (SAÚDE DA FAMÍLIA)

Curso Superior, em nível de graduação, na área e registro profissional no conselho regional específico (CORENMG);

Os candidatos deverão apresentar toda a documentação acima elencada, bem como atender todos os demais procedimentos exigidos no Edital, em tempo
hábil para viabilizar sua posse no prazo de 20 dias, a contar desta data, conforme estabelecido no art.20 da Lei nº 7.169/96, sob pena de perda do direito.
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ATOS DO PREFEITO

Exonera, a pedido, nos termos do art. 61 da Lei nº 7.169/96, os servidores:

-KELLE JAQUELINE DE OLIVEIRA CAPUTO, BM-91.681-5, do cargo efetivo de Agente de Serviço de Saúde, a partir de 09.12.08. (Proc. 01.186078.08.94)

-MARIA JULIA DA SILVA FIGUEIREDO, BM-84.542-X, do cargo efetivo de Professor Municipal, a partir de 12.06.08 (Proc.01.092854.08.52).

-WANESSA FERNANDES MACIEL, BM-84.870-4, do cargo efetivo de Auxiliar de Biblioteca Escolar, nos termos do art. 61 da Lei nº 7.169/96, a partir de 27.11.08.
(Proc. 01.179455.08.57)

Exonera nos termos do inciso II, parágrafo único art. 61, combinado com o 2º , art. 24 da Lei nº 7.169/96, a partir da data de publicação, os servidores:

-CLÉIA SIMONE CALDEIRA AGUILAR, BM-91.858-3, do cargo efetivo de Agente de Serviço de Saúde, (Proc. 01.190172.08.66)

-ERIANE MIRANDA XAVIER, BM-83.856-3, do cargo efetivo de Agente de Serviço de Saúde, (Proc. 01.016115.08.00)

-LIGIA FÁTIMA XAVIER, BM-83.252-2, do cargo efetivo de Auxiliar de Biblioteca Escolar, (Proc. 01.008931.08.77)

-MARILENE BRANDÃO ARAUJO MARTINS, BM-91.771-4 do cargo efetivo de Agente de Serviço de Saúde, (Proc. 01.190164.08.38).

-SONIA MARIA DIAS CAXITO COSTA, BM-91.883-4, do cargo efetivo de Técnico Superior de Saúde, (Proc. 01.190147.08.19)

-VILANE GRAZIELE DE ASSIS, BM-83.436-3 do cargo efetivo de Técnico Superior de Saúde. (Proc. 01.008928.08.62)
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Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação - Secretaria Municipal Adjunta de Recursos Humanos

ATOS DO SECRETÁRIO

Atos de Pensão

Concede o benefício de pensão por morte previsto no art. 7º, inciso I, Lei 9096/05, c/c art.2º da Lei 10.887/04, c/c o § 7º do art. 40, da Constituição Federal de 1988,
com redação dada pela EC n° 41/03,

-EDUARDO PONTES CARDOSO, filho de GENILDA PONTES CARDOSO, BM-38.208-X, a partir de 07.10.08, data do óbito. (Proc. 12.000485.08.32).

-EUGENIA BERNARDES DE OLIVEIRA, cônjuge de FERNANDO CELIO DE OLIVEIRA, BM-7485-7, a partir de 11.11.08, data do óbito. (Proc. 12.000526.08.18).

-GABRIELA PONTES CARDOSO, filha de GENILDA PONTES CARDOSO, BM-38.208-X, a partir de 07.10.08, data do óbito. (Proc. 12.000485.08.32).

-VANDER VIRGILIO CARDOSO, cônjuge de GENILDA PONTES CARDOSO, BM-38.208-X, a partir de 07.10.08, data do óbito. (Proc. 12.000485.08.32).
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DESPACHOS DO SECRETÁRIO

Processos Deferidos:

Insalubridade: 01.163490.08.09, GRACIA MARIA GUIMARÃES FERREIRA,BM-89.911-2

Isenção de Imposto de Renda: 01.138492.08.32, ADRIANA DE CASSIA GOMES MOREIRA PERDIGÃO,BM-46.628-3 e 50.090-2/ 01.188719.08.18, ANGELICA
LOURDES DE MATOS COUTINHO, BM-27.167-9/ 01.190169.08.51,ANA LAURA CAMPOS SILVEIRA, BM-32.872-7/ 01.189896.08.49, GERALDO SILVERIO FILHO,
BM-20.188-3/ 01.193287.08.94, GERALDO SILVERIO FILHO,BM-40.263-3/ 01.190662.08.35, JUSSARA APARECIDA DE OLIVEIRA, BM-25.615-7/
01.186259.08.39, MARCOS LENYSON DE MIRANDA, BM-32.250-8/ 01.191571.08.17, MARLENE DOS SANTOS LEMOS,BM-48.271-8/ 01.189278.08.90, RENATO
SOARES, BM-46.506-6/ 01.191543.08.81, ROSANGELA MARIA SIEIRO E CASTRO,BM-22.102-7/ 01.189269.08.07, SILAS DE SOUZA LEITE, BM-13.442-6.

Processos Indeferidos

Concurso Público: 01.168291.08.60, CRISTIANE CONCEIÇÃO FROES/ 01.158905.08.13, NOÊMIA DE SOUZA RAMOS/ 01.169423.08.34, RAQUEL CRISTINA
ALVES.

Gratificação e Vantagens:01.190032.08.05, MARIA JOSE LUCIO, BM-23.327-0.

Revisão de proventos: 01.127045.08.02, JOEL ANTONIO DE SÁ, BM-44.295-3.
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GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PAGAMENTO DE PESSOAL

DESPACHOS DO GERENTE

A Gerência de Administração de Pagamento de Pessoal - GEPE convida a comparecer à Rua Espírito Santo, 250 - 4º andar, sala 401, (GELFOP), no prazo máximo
de 30 (trinta) dias, a contar desta publicação, para tratar de assunto referente aos processos sob pena de prosseguimento dos mesmos:

-CARLOS AUGUSTO MITRAUD, BM- 72.960-8, Proc. 01.120255.08.05

-FRANCISCO LEOPOLDO LEMOS, CPF 482.670.406-25, Proc. 01.063837.08.90.

-MARILENE LUCINDA SILVA, CPF 023.704.646-66, Proc.01.139772.08.13.

Processo Indeferido

Gratificação e vantagens: 01.162842.08.09, ANTONIO SERGIO DA SILVA, BM-31.054-2
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Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação - Secretaria Municipal Adjunta de Recursos Humanos

NOMEAÇÕES

O Prefeito de Belo Horizonte nomeia para os cargos de AGENTE DE SERVIÇO DE SAÚDE , MÉDICO, e TÉCNICO SUPERIOR DE SAÚDE nos termos do
art. 11, inciso I, da Lei n.º 7.169 de 30/08/96, em virtude de aprovação em concurso público, homologado em 26/01/2007, os seguintes candidatos:

AGENTE DE SERVIÇO DE SAÚDE/ AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Classificação Nome

1155º lugar Maurício Olivio De Paulo

1156º “ Grazielle Freire De Andrade

1157º “ Patricia Alves Lemos

1158º “ Ana Emilia Barreto De Andrade

1159º “ Valéria Gonçalves Da Silva

1160º “ Dâmares Augusta Do Nascimento Mateus

1161º “ Rodrigo Clemens Ferreira Valente

1162º “ Maria do Perpétuo Socorro Peixoto

1163º “ Elizabethe Benigna dos Santos

1164º “ Sonia Valdete dos Nascimento Costa

AGENTE DE SERVIÇO DE SAÚDE / AUXILIAR DE LABORATÓRIO

Classificação Nome

60º lugar Alícia Aparecida Ferreira da Cruz

MÉDICO/ CIRURGIA GERAL

Classificação Nome

88º lugar Norival Ruas De Aquino

89º “ Vagner Carvalho Rocha

90º “ Teon Augusto Noronha De Oliveira

91º “ Patrícia Silva Saraiva Plentz

92º “ Rafael Almeida Magalhães

93º “ Guilherme Augusto Nunes Correia Lima

94º “ Mario Lucio Batista Ferreira Pinto

95º “ Luciana Ordones Rêgo

96º “ Marcos Lazaro Avellar Chaves
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97º “ Jose Ricardo Silveira Boaventura

98º “ Diana Nogueira do Nascimento

99º “ Douglas Mauricio Hallaruthes Santos

100º “ Raphael Carvalho Brasileiro

101º “ Marcos de Oliveira Pimentel

MÉDICO/ PEDIATRIA

Classificação Nome

182º lugar Flaviana Silva Santos

183º “ Jussara Tolentino Mascarenhas Teixeira

184º “ Ana Paula Shinkawa

185º “ Raquel Ferreira Pimenta

186º “ Rodrigo Otávio Da Silva Paula

187º “ Jonas Hintze Filho

188º “ Leticia Veiga Lima

189º “ Adriana Campos Christo Teixeira

190º “ Luciana Raffin Fonseca

191º “ Ana Luiza Pimenta Brandão

192º “ Fatima Angeline de Oliveira Guerra Lage

193º “ Mariclei Moraes da Silva

TÉCNICO SUPERIOR DE SAÚDE / ASSISTENTE SOCIAL

Classificação Nome

58º lugar Camila Otaviano Dos Santos

59º “ Silmere Dos Santos

60º “ Luciane De Matos Rodrigues

TÉCNICO SUPERIOR DE SAÚDE / ENFERMEIRO DO TRABALHO

Classificação Nome

3º lugar Maria Luisa de Caravalho Martins

TÉCNICO SUPERIOR DE SAÚDE / ENFERMEIRO(SAÚDE DA FAMÍLIA)

Classificação Nome

136º lugar Erica De Oliveira Almada

137º “ José Ricardo Rossi Dos Santos

138º “ Cláudia Dos Santos Magalhães
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139º “ Ana Carolina Lanza Queiroz

TÉCNICO SUPERIOR DE SAÚDE / PSICÓLOGO

Classificação Nome

51º lugar Dulcinea Coelho Guimarães

TÉCNICO SUPERIOR DE SAÚDE / VETERINÁRIO

Classificação Nome

46º lugar Kátia Regina Falcão Dias

47º “ Camila Gonçalves Leite

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008

Fernando Damata Pimentel

Prefeito de Belo Horizonte

Maria Fernandes Caldas

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação

CONVOCAÇÃO PARA POSSE

A Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação convoca os candidatos nomeados no Ato acima para o cargo de AGENTE DE SERVIÇO
DE SAÚDE, MÉDICO e TÉCNICO SUPERIOR DE SAÚDE a comparecerem, com urgência, à Gerência de Planejamento e Incorporação, situada á Rua Espírito
Santo, nº 250, para os procedimentos iniciais de posse, munidos dos seguintes documentos:

- Original e fotocópia da carteira de identidade, ou do documento único equivalente, de valor legal, com fotografia;

- Original e fotocópia do CPF próprio;

- Original e fotocópia do título de eleitor com comprovante de votação na última eleição, dos dois turnos, quando houver, ou comprovante de quitação com a justiça
eleitoral (excetua-se nestes casos o comprovante de justificativa eleitoral);

- Uma fotografia 3X4 recente;

- Original e fotocópia do certificado de reservista ou documento equivalente, se do sexo masculino;

- Original e fotocópia do PIS ou PASEP, caso seja cadastrado;

- Original e fotocópia do comprovante de Contribuição Sindical, quando pago;

- Original e fotocópia do comprovante de residência oficial atualizado (conta de água, luz ou telefone);

- Fotocópia, autenticada em cartório, de documentação comprobatória de escolaridade, conforme qualificação exigida no edital e descrita abaixo:

AGENTE DE SERVIÇO DE SAÚDE/ AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Ensino Fundamental completo, curso profissionalizante e registro profissional no Conselho Regional específico (COREN);

AGENTE DE SERVIÇO DE SAÚDE/ AUXILIAR DE LABORATÓRIO

Ensino Médio Completo;

MÉDICO/ CIRURGIA GERAL

Curso de graduação em Medicina e registro profissional expedido pelo Conselho Regional de Medicina e comprovação da especialidade médica (Título fornecido pelo
Colégio Brasileiro de Cirurgiões, reconhecido pela AMB ou Certificado de conclusão de Residência Médica reconhecido pela CNRM/ MEC ou Título da especialidade
emitido pelo Conselho Regional de Medicina);

MÉDICO/ PEDIATRIA

Curso de graduação em Medicina e registro profissional expedido pelo Conselho Regional de Medicina e comprovação da especialidade médica (Título fornecido pela
sociedade da especialidade, reconhecido pela AMB ou Certificado de conclusão de Residência Médica reconhecido pela CNRM/ MEC ou Título da especialidade
emitido pelo Conselho Regional de Medicina);

TÉCNICO SUPERIOR DE SAÚDE/ ASSISTENTE SOCIAL

Curso Superior, em nível de graduação, na área e registro profissional no conselho regional específico (CRESS);
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TÉCNICO SUPERIOR DE SAÚDE/ ENFERMEIRODO TRABALHO

Curso Superior, em nível de graduação, na área e registro profissional no conselho regional específico (CORENMG) e registro da especialidade no COREN/MG;

TÉCNICO SUPERIOR DE SAÚDE/ ENFERMEIRO (SAÚDE DA FAMÍLIA)

Curso Superior, em nível de graduação, na área e registro profissional no conselho regional específico (CORENMG);

TÉCNICO SUPERIOR DE SAÚDE/ PSICÓLOGO

Curso superior completo, em nível de graduação, em psicologia e registro da profissão junto ao conselho regional de Psicologia – CRP;

TÉCNICO SUPERIOR DE SAÚDE/ VETERINÁRIO

Curso superior, em nível de graduação, em Medicina Veterinária e registro da profissão junto ao conselho regional específico (CRMVMG);

Os candidatos deverão apresentar toda a documentação acima elencada, bem como atender todos os demais procedimentos exigidos no Edital, em tempo
hábil para viabilizar sua posse no prazo de 20 dias, a contar desta data, conforme estabelecido no art.20 da Lei nº 7.169/96, sob pena de perda do direito.
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Quarta-feira, 31 de Dezembro de 2008 Ano XXVI - Edição N.: 3250

Poder Executivo

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação - Secretaria Municipal Adjunta de Recursos Humanos

NOMEAÇÕES

O Prefeito de Belo Horizonte nomeia para o cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO nos termos do art. 11, inciso I, da Lei n.º 7.169 de 30/08/96, em virtude de
aprovação em concurso público, homologado em 24/05/2006, os seguintes candidatos:

ASSISTENTE ADMINISRATIVO

Classificação Nome

1498º lugar Eni Da Silva Coelho

1499º “ Ricardo Honorio Rodrigues

1500º “ Silvana De Almeida Flores

1501º “ Cleuton Carvalho De Sousa

1502º “ Danielle Gomes Silva De Moraes

1503º “ Gislene Regina Alves Da Silveira Pimenta

1504º “ Wemerson Alves Gonçalves

1505º “ Rogério Laguna

1506º “ Edna Maria Gomes Pinto

1507º “ André Luiz Gomes

1508º “ Magna Sílvia Leandro

1509º “ Monica Gomes Mattos

1510º “ Daniel Matte Loyola

1511º “ Alexandre Assunção Oliveira De Souza

1512º “ Luciano Augusto De Oliveira

1513º “ Gleiber Alves Pereira

1514º “ Raquel Souza Lima

1515º “ Anderson Júnior De Resende

1516º “ André Luiz Batista De Ávila Pires

1517º “ Luciana De Carvalho

1518º “ Daniela Fernandes Lima

1519º “ Renato Pires De Oliveira

1520º “ Luciano Eustáquio Da Silva

1521º “ Daniella Nogueira

1522º “ Ângela Patrícia De Souza

1523º “ Cristina Maria Marques Alves

1524º “ Poliana Costa Da Matta Machado

1525º “ Fabiana Resende Lara Meireles

1526º “ Renata Ferreira Torres

1527º “ Claudia De Assis Paes

1528º “ Rogerio Duarte Torres

1529º “ Juliano Franklin Nogueira Gontijo

1530º “ Paulo Eládio De Souza Rodrigues

1531º “ Marinelle Lara Mendes

1532º “ Alexandro Ferreira Da Silva

1533º “ Esther Silva Barbosa

1534º “ Silvia Cristina De Abreu Leles

1535º “ Márcio Geraldo Ferreira Gomes Da Rocha

1536º “ Edinardo Messias Costa

1537º “ Soraya Rodrigues Pereira

1538º “ Agilson Teixeira Da Silva

1539º “ Fernanda Aparecida Correa
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1540º “ Fernando Araújo Mendonça

1541º “ Helene Carine Pinheiro Domingues

1542º “ Cleide Alana Cândida Freitas De Miranda

1543º “ Willam Santos Franca

1544º “ Juliana Barbosa Godinho

1545º “ Evania Cristiana Dos Santos

1546º “ Denise Angélica Mello De Paula

1547º “ Synara Grazielli Dias Ribas

1548º “ Claudia Cristina Dos Santos

1549º “ Talita Fernandes

1550º “ Fabiolla Patricia Flores Ortiz

1551º “ Adilson Lourenco Dos Santos

1552º “ Rodrigo Vieira Dos Santos

1553º “ Flávia Karine Silva Castro

1554º “ Flavio De Souza Siqueira

1555º “ Carolina Nogueira Pinto De Oliveira

1556º “ Gabriela Gonçalves Caetano

1557º “ Cristiane Martins De Souza

1558º “ Tatiane Aparecida Nogueira

1559º “ Kelly Cristina De Souza

1560º “ Tommy Miguel Leal De Medeiros

1561º “ Fabiana Fonseca Fortes

1562º “ Maria Emília De Queiroz

1563º “ Patricia Guimaraes Da Fonseca

1564º “ Bruno Costa Takahashi

1565º “ Lidiane Ferraz De Brito

1566º “ Renata Santana Carvalho Rodrigues

1567º “ Vitor Cesar Da Silva Ferreira

1568º “ Edilaine Senra Das Graças

1569º “ Flaviana Pereira Rosa Bem

1570º “ Edimeire Jose Da Silva

1571º “ Juarez De Oliveira Lima Junior

1572º “ Camila Souza Lima

1573º “ Marcus Vinicius Da Silva

1574º “ Gustavo Ramos Bessoni

Candidatos reclassificados conforme publicação no DOM de 18 de outubro de 2008.

ASSISTENTE ADMINISRATIVO

Classificação Nome

1575º “ Marcus Vinicius Boechat Lemos

1576º “ Marcelo Cioglia Dias Hipólito

1577º “ Elisa Ayres Jameli

1578º “ Elaine Cabral de Lacerda Sadi

1579º “ Gilmar Macena Pereira
1580º “ André Rafael Costa e Silva

1581º “ Marlon Leonardo Ribeiro Lopes

1582º “ Patricia Acipreste Gomes

1583º “ Robinson Ferrari Barbosa

1584º “ Pollyana Souza Pereira

1585º “ Nathalie Maissa Dias Fantoni

Candidatos reclassificados conforme publicação no DOM de 31 de maio de 2008.

ASSISTENTE ADMINISRATIVO

Classificação Nome
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1586º “ Maria Aparecida de Almeida

1587º “ Rodrigo Theodoro da Silva

1588º “ Graziele Alves Ferreira

1589º “ Marina Ribeiro de Almeida

1590º “ Isabella de Oliveira Nascimento

Candidatos reclassificados conforme publicação no DOM de 18 de outubro de 2008.

ASSISTENTE ADMINISRATIVO

Classificação Nome

1591º “ Lidia Reis Esser

1592º “ Renata Amaral Mattos Ferreira

1593º “ Fabiana Teixeira Santana

1594º “ Anônio Carlos Ribeiro Ferreira da Silva

1595º “ Carolina da Cunha Carlos Magno

1596º “ Sylvete Luiza Gonçalves

1597º “ Rafaela Cristina Brito Gonçalves

1598º “ Ana Carolina Fernandes

1599º “ Gabriel Felipe Cândido Novy

1600º “ Cínthia Rodrigues Camoropin

1601º “ Kele Cristini Oliveira da Silva

1602º “ Cláudio Cristina dos Santos

1603º “ Fernanda Macedo Pereira

1604º “ Márcia Saturnino Santos

1605º “ Fernanda Mayra Amorim Chaves

1606º “ Kátia Taciana Moreira Leão

1607º “ Lorena Muriel Pereira

1608º “ Iara Arangel de Queirós

1609º “ Isadora Zanini Rosa Gaudereto

1610º “ Anna Carolina de Matos Fonseca

1611º “ Bruno Rodrigues Chagas

1612º “ Jurandir do Espírito Santo Assusnção

1613º “ Edson Rodrigues da Silva

1614º “ Luciana de Oliveira Lanza Moreira

1615º “ Gláucio Célio de Souza

1616º “ Norma Reis

1617º “ Bruno Friche Ricorelli

1618º “ Adilson Hugo Dominghette

1619º “ Felipe Kinsman Olinda

1620º “ Patricia Ferreira da Silva

1621º “ Renato Marques do Nascimento
1622º “ Fernanda Ribeiro Massate

1623º “ Joelma Albergaria Rodrigues

1624º “ Ana Paula Maciel da Silva

1625º “ Michele Cosso Soares do carmo

1626º “ Denismar do Nascimento

1627º “ Juliano Márcio Moreira

1628º “ Karla Regina Dias de Faria

1629º “ Gladson Santos do Nascimento

1630º “ Barbara Souza Sales

1631º “ Gustavo Vieira de Souza

Candidatos reclassificados conforme publicação no DOM 27 de dezembro de 2008

ASSISTENTE ADMINISRATIVO

Classificação Nome

1632º lugar Bárbara Christina Noelly e Silva

1633º “ Cleuber Aloisio de Paula
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1634º “ Edson Vitor de Miranda

1635º “ Rubens Zilocchi dos Santos J.

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008

Fernando Damata Pimentel

Prefeito de Belo Horizonte

Maria Fernandes Caldas

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação

CONVOCAÇÃO PARA POSSE

A Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação convoca os candidatos nomeados no Ato acima para o cargo de ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO a comparecerem, com urgência, à Gerência de Planejamento e Incorporação, situada na Rua Espírito Santo, nº 250, para iniciarem os
procedimentos iniciais de posse, munidos dos seguintes documentos:

- 1 foto 3x4;

- Original e fotocópia da carteira de identidade, ou do documento único equivalente, de valor legal;

- Original e fotocópia do CPF próprio;

- Original e fotocópia do título de eleitor com comprovante de votação na última eleição, dos dois turnos quando houver, ou comprovante de quitação com a justiça
eleitoral obtido na página do TRE ;

- O comprovante de justificativa eleitoral não é válido como quitação eleitoral;

- Original e fotocópia do certificado de reservista, se do sexo masculino;

- Original e fotocópia do PIS ou PASEP, caso seja cadastrado;

- Original e fotocópia da carteira de trabalho, se tiver;

- Certidão de que não é aposentado por invalidez, emitida pelo INSS;

- Original e fotocópia de um comprovante oficial de residência (água, luz ou telefone);

- Fotocópia, autenticada em cartório, do Diploma e do Histórico do curso de Nível Médio.

Os candidatos deverão apresentar toda a documentação acima elencada, bem como atender todos os demais procedimentos exigidos no Edital, em tempo hábil para
viabilizar sua posse no prazo de 20 dias, a contar desta data, conforme estabelecido no art.20 da Lei nº 7.169/96, sob pena de perda do direito.
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Quarta-feira, 31 de Dezembro de 2008 Ano XXVI - Edição N.: 3250

Poder Executivo

Secretaria Municipal de Políticas Sociais - PROCON/BH

RETIFICAÇÃO

A Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON-PBH, atendendo ao disposto na legislação vigente, procede a devida retificação para
informar que o Auto de Infração º 1787, constante na publicação do Diário Oficial do Município – DOM – de 24 de maio de 2008, é o Auto de Infração nº 1587, dos
autos do processo nº 01.027033.08.09, face ao Banco Mercantil do Brasil.
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Quarta-feira, 31 de Dezembro de 2008 Ano XXVI - Edição N.: 3250

Poder Executivo

Secretaria Municipal de Políticas Sociais - PROCON/BH

NOTIFICAÇÕES

A Coordenadora do PROCON-PBH, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90, Decreto Federal nº
2.181/97, e art. 3º da Lei nº 8.350/02, verificou, conforme Auto de Infração nº 1470 lavrado em 04/01/08, que o autuado: BANCO ABN AMRO REAL S/A, CNPJ –
33.066.408/0476-93 não disponibilizou guarda-volumes aos consumidores, descumprindo a Lei Municipal nº 8.350, de 24 de abril de 2002. A D V E R T E, assim, o
responsável legal do estabelecimento bancário, nos termos do art. 4º, inc. I, da Lei 8.350/02, para que cumpra a determinação de instalar o referido equipamento no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação da sanção pecuniária no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) prevista no inc. II,
do mesmo instituto

A Coordenadora do PROCON-PBH, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90, Decreto Federal nº
2.181/97, e art. 3º da Lei nº 8.350/02, verificou, conforme Auto de Infração nº 1480 lavrado em 04/01/08, que o autuado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CNPJ –
00.360.305/0081-99 não disponibilizou guarda-volumes aos consumidores, descumprindo a Lei Municipal nº 8.350, de 24 de abril de 2002. A D V E R T E, assim, o
responsável legal do estabelecimento bancário, nos termos do art. 4º, inc. I, da Lei 8.350/02, para que cumpra a determinação de instalar o referido equipamento no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação da sanção pecuniária no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) prevista no inc. II,
do mesmo instituto.

A Coordenadora do PROCON-PBH, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90, Decreto Federal nº
2.181/97, e art. 3º da Lei nº 8.350/02, verificou, conforme Auto de Infração nº 1481 lavrado em 07/01/08, que o autuado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CNPJ –
00.360.305/1532-88 não disponibilizou guarda-volumes aos consumidores, descumprindo a Lei Municipal nº 8.350, de 24 de abril de 2002. A D V E R T E, assim, o
responsável legal do estabelecimento bancário, nos termos do art. 4º, inc. I, da Lei 8.350/02, para que cumpra a determinação de instalar o referido equipamento no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação da sanção pecuniária no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) prevista no inc. II,
do mesmo instituto.

A Coordenadora do PROCON-PBH, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90, Decreto Federal nº
2.181/97, e art. 3º da Lei nº 8.350/02, verificou, conforme Auto de Infração nº 1490 lavrado em 14/02/08, que o autuado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CNPJ –
00.360.305/2187-54 não disponibilizou guarda-volumes aos consumidores, descumprindo a Lei Municipal nº 8.350, de 24 de abril de 2002. A D V E R T E, assim, o
responsável legal do estabelecimento bancário, nos termos do art. 4º, inc. I, da Lei 8.350/02, para que cumpra a determinação de instalar o referido equipamento no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação da sanção pecuniária no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) prevista no inc. II,
do mesmo instituto.

A Coordenadora do PROCON-PBH, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90, Decreto Federal nº
2.181/97, e art. 3º da Lei nº 8.350/02, verificou, conforme Auto de Infração nº 1491 lavrado em 14/02/08, que o autuado: BANCO ABN AMRO REAL S/A, CNPJ –
33.066.408/0040-21 não disponibilizou guarda-volumes aos consumidores, descumprindo a Lei Municipal nº 8.350, de 24 de abril de 2002. A D V E R T E, assim, o
responsável legal do estabelecimento bancário, nos termos do art. 4º, inc. I, da Lei 8.350/02, para que cumpra a determinação de instalar o referido equipamento no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação da sanção pecuniária no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) prevista no inc. II,
do mesmo instituto.

A Coordenadora do PROCON-PBH, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90, Decreto Federal nº
2.181/97, e art. 3º da Lei nº 8.350/02, verificou, conforme Auto de Infração nº 1492 lavrado em 15/02/08, que o autuado: BANCO ABN AMRO REAL S/A, CNPJ –
33.066.408/0147-60 não disponibilizou guarda-volumes aos consumidores, descumprindo a Lei Municipal nº 8.350, de 24 de abril de 2002. A D V E R T E, assim, o
responsável legal do estabelecimento bancário, nos termos do art. 4º, inc. I, da Lei 8.350/02, para que cumpra a determinação de instalar o referido equipamento no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação da sanção pecuniária no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) prevista no inc. II,
do mesmo instituto.

A Coordenadora do PROCON-PBH, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90, Decreto Federal nº
2.181/97, e art. 3º da Lei nº 8.350/02, verificou, conforme Auto de Infração nº 1493 lavrado em 21/02/08, que o autuado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CNPJ –
00.360.305/0091-60 não disponibilizou guarda-volumes aos consumidores, descumprindo a Lei Municipal nº 8.350, de 24 de abril de 2002. A D V E R T E, assim, o
responsável legal do estabelecimento bancário, nos termos do art. 4º, inc. I, da Lei 8.350/02, para que cumpra a determinação de instalar o referido equipamento no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação da sanção pecuniária no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) prevista no inc. II,
do mesmo instituto.

A Coordenadora do PROCON-PBH, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90, Decreto Federal nº
2.181/97, e art. 3º da Lei nº 8.350/02, verificou, conforme Auto de Infração nº 1497 lavrado em 21/02/08, que o autuado: BANCO ABN AMRO REAL S/A, CNPJ –
33.066.408/0477-74 não disponibilizou guarda-volumes aos consumidores, descumprindo a Lei Municipal nº 8.350, de 24 de abril de 2002. A D V E R T E, assim, o
responsável legal do estabelecimento bancário, nos termos do art. 4º, inc. I, da Lei 8.350/02, para que cumpra a determinação de instalar o referido equipamento no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação da sanção pecuniária no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) prevista no inc. II,
do mesmo instituto.

A Coordenadora do PROCON-PBH, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90, Decreto Federal nº
2.181/97, e art. 3º da Lei nº 8.350/02, verificou, conforme Auto de Infração nº 1559 lavrado em 18/03/08, que o autuado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CNPJ –
00.360.305/0084-31 não disponibilizou guarda-volumes aos consumidores, descumprindo a Lei Municipal nº 8.350, de 24 de abril de 2002. A D V E R T E, assim, o

responsável legal do estabelecimento bancário, nos termos do art. 4º, inc. I, da Lei 8.350/02, para que cumpra a determinação de instalar o referido equipamento no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação da sanção pecuniária no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) prevista no inc. II,
do mesmo instituto.

A Coordenadora do PROCON-PBH, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90, Decreto Federal nº
2.181/97, e art. 3º da Lei nº 8.350/02, verificou, conforme Auto de Infração nº 1612 lavrado em 07/01/08, que o autuado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CNPJ –
00.360.305/0082-70 não disponibilizou guarda-volumes aos consumidores, descumprindo a Lei Municipal nº 8.350, de 24 de abril de 2002. A D V E R T E, assim, o
responsável legal do estabelecimento bancário, nos termos do art. 4º, inc. I, da Lei 8.350/02, para que cumpra a determinação de instalar o referido equipamento no
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responsável legal do estabelecimento bancário, nos termos do art. 4º, inc. I, da Lei 8.350/02, para que cumpra a determinação de instalar o referido equipamento no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação da sanção pecuniária no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) prevista no inc. II,
do mesmo instituto.

A Coordenadora do PROCON-PBH, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90, Decreto Federal nº
2.181/97, e art. 3º da Lei nº 8.350/02, verificou, conforme Auto de Infração nº 1619 lavrado em 18/02/08, que o autuado: BANCO ABN AMRO REAL S/A, CNPJ –
33.066.408/1019-06 não disponibilizou guarda-volumes aos consumidores, descumprindo a Lei Municipal nº 8.350, de 24 de abril de 2002. A D V E R T E, assim, o
responsável legal do estabelecimento bancário, nos termos do art. 4º, inc. I, da Lei 8.350/02, para que cumpra a determinação de instalar o referido equipamento no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação da sanção pecuniária no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) prevista no inc. II,
do mesmo instituto.

A Coordenadora do PROCON-PBH, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90, Decreto Federal nº
2.181/97, e art. 3º da Lei nº 8.350/02, verificou, conforme Auto de Infração nº 1624 lavrado em 19/02/08, que o autuado: BANCO ABN AMRO REAL S/A, CNPJ –
33.066.408/0471-89 não disponibilizou guarda-volumes aos consumidores, descumprindo a Lei Municipal nº 8.350, de 24 de abril de 2002. A D V E R T E, assim, o
responsável legal do estabelecimento bancário, nos termos do art. 4º, inc. I, da Lei 8.350/02, para que cumpra a determinação de instalar o referido equipamento no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação da sanção pecuniária no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) prevista no inc. II,
do mesmo instituto

A Coordenadora do PROCON-PBH, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90, Decreto Federal nº
2.181/97, e art. 3º da Lei nº 8.350/02, verificou, conforme Auto de Infração nº 1628 lavrado em 25/02/08, que o autuado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CNPJ –
00.360.305/0082-70 não disponibilizou guarda-volumes aos consumidores, descumprindo a Lei Municipal nº 8.350, de 24 de abril de 2002. A D V E R T E, assim, o
responsável legal do estabelecimento bancário, nos termos do art. 4º, inc. I, da Lei 8.350/02, para que cumpra a determinação de instalar o referido equipamento no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação da sanção pecuniária no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) prevista no inc. II,
do mesmo instituto.

A Coordenadora do PROCON-PBH, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90, Decreto Federal nº
2.181/97, e art. 3º da Lei nº 8.350/02, verificou, conforme Auto de Infração nº 1633 lavrado em 03/03/08, que o autuado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CNPJ –
00.360.305/0093-22 não disponibilizou guarda-volumes aos consumidores, descumprindo a Lei Municipal nº 8.350, de 24 de abril de 2002. A D V E R T E, assim, o
responsável legal do estabelecimento bancário, nos termos do art. 4º, inc. I, da Lei 8.350/02, para que cumpra a determinação de instalar o referido equipamento no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação da sanção pecuniária no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) prevista no inc. II,
do mesmo instituto.

A Coordenadora do PROCON-PBH, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90, Decreto Federal nº
2.181/97, e art. 3º da Lei nº 8.350/02, verificou, conforme Auto de Infração nº 1638 lavrado em 07/03/08, que o autuado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CNPJ –
00.360.305/0083-50 não disponibilizou guarda-volumes aos consumidores, descumprindo a Lei Municipal nº 8.350, de 24 de abril de 2002. A D V E R T E, assim, o
responsável legal do estabelecimento bancário, nos termos do art. 4º, inc. I, da Lei 8.350/02, para que cumpra a determinação de instalar o referido equipamento no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação da sanção pecuniária no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) prevista no inc. II,
do mesmo instituto.

A Coordenadora do PROCON-PBH, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90, Decreto Federal nº
2.181/97, e art. 3º da Lei nº 8.350/02, verificou, conforme Auto de Infração nº 1642 lavrado em 07/03/08, que o autuado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CNPJ –
00.360.305/0620-53 não disponibilizou guarda-volumes aos consumidores, descumprindo a Lei Municipal nº 8.350, de 24 de abril de 2002. A D V E R T E, assim, o
responsável legal do estabelecimento bancário, nos termos do art. 4º, inc. I, da Lei 8.350/02, para que cumpra a determinação de instalar o referido equipamento no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação da sanção pecuniária no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) prevista no inc. II,
do mesmo instituto.

A Coordenadora do PROCON-PBH, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90, Decreto Federal nº
2.181/97, e art. 3º da Lei nº 8.350/02, verificou, conforme Auto de Infração nº 1643 lavrado em 10/03/08, que o autuado: BANCO ABN AMRO REAL S/A, CNPJ –
33.066.408/0049-60 não disponibilizou guarda-volumes aos consumidores, descumprindo a Lei Municipal nº 8.350, de 24 de abril de 2002. A D V E R T E, assim, o
responsável legal do estabelecimento bancário, nos termos do art. 4º, inc. I, da Lei 8.350/02, para que cumpra a determinação de instalar o referido equipamento no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação da sanção pecuniária no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) prevista no inc. II,
do mesmo instituto

A Coordenadora do PROCON-PBH, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90, Decreto Federal nº
2.181/97, e art. 3º da Lei nº 8.350/02, verificou, conforme Auto de Infração nº 1644 lavrado em 10/03/08, que o autuado: BANCO DO BRASIL S/A, CNPJ –
00.000.000/0435-10 não disponibilizou guarda-volumes aos consumidores, descumprindo a Lei Municipal nº 8.350, de 24 de abril de 2002. A D V E R T E, assim, o
responsável legal do estabelecimento bancário, nos termos do art. 4º, inc. I, da Lei 8.350/02, para que cumpra a determinação de instalar o referido equipamento no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação da sanção pecuniária no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) prevista no inc. II,
do mesmo instituto.

A Coordenadora do PROCON-PBH, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90, Decreto Federal nº
2.181/97, e art. 3º da Lei nº 8.350/02, verificou, conforme Auto de Infração nº 1674 lavrado em 17/10/08, que o autuado: BANCO SANTANDER S/A, CNPJ –
90.400.888/1071-09 não disponibilizou guarda-volumes aos consumidores, descumprindo a Lei Municipal nº 8.350, de 24 de abril de 2002. A D V E R T E, assim, o

responsável legal do estabelecimento bancário, nos termos do art. 4º, inc. I, da Lei 8.350/02, para que cumpra a determinação de instalar o referido equipamento no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação da sanção pecuniária no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) prevista no inc. II,
do mesmo instituto.

A Coordenadora do PROCON-PBH, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90, Decreto Federal nº
2.181/97, e art. 3º da Lei nº 8.350/02, verificou, conforme Auto de Infração nº 1675 lavrado em 17/10/08, que o autuado: BANCO SANTANDER S/A, CNPJ –
90.400.888/1061-37 não disponibilizou guarda-volumes aos consumidores, descumprindo a Lei Municipal nº 8.350, de 24 de abril de 2002. A D V E R T E, assim, o
responsável legal do estabelecimento bancário, nos termos do art. 4º, inc. I, da Lei 8.350/02, para que cumpra a determinação de instalar o referido equipamento no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação da sanção pecuniária no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) prevista no inc. II,
do mesmo instituto.

A Coordenadora do PROCON-PBH, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90, Decreto Federal nº
2.181/97, e art. 3º da Lei nº 8.350/02, verificou, conforme Auto de Infração nº 1702 lavrado em 25/02/08, que o autuado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CNPJ –
00.360.305/0001-04 não disponibilizou guarda-volumes aos consumidores, descumprindo a Lei Municipal nº 8.350, de 24 de abril de 2002. A D V E R T E, assim, o
responsável legal do estabelecimento bancário, nos termos do art. 4º, inc. I, da Lei 8.350/02, para que cumpra a determinação de instalar o referido equipamento no
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responsável legal do estabelecimento bancário, nos termos do art. 4º, inc. I, da Lei 8.350/02, para que cumpra a determinação de instalar o referido equipamento no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação da sanção pecuniária no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) prevista no inc. II,
do mesmo instituto.

A Coordenadora do PROCON-PBH, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90, Decreto Federal nº
2.181/97, e art. 3º da Lei nº 8.350/02, verificou, conforme Auto de Infração nº 1703 lavrado em 25/02/08, que o autuado: BANCO ABN AMRO REAL S/A, CNPJ –
33.066.408/0705-98 não disponibilizou guarda-volumes aos consumidores, descumprindo a Lei Municipal nº 8.350, de 24 de abril de 2002. A D V E R T E, assim, o
responsável legal do estabelecimento bancário, nos termos do art. 4º, inc. I, da Lei 8.350/02, para que cumpra a determinação de instalar o referido equipamento no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação da sanção pecuniária no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) prevista no inc. II,
do mesmo instituto.

A Coordenadora do PROCON-PBH, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90, Decreto Federal nº
2.181/97, e art. 3º da Lei nº 8.350/02, verificou, conforme Auto de Infração nº 1706 lavrado em 26/02/08, que o autuado: BANCO ABN AMRO REAL S/A, CNPJ –
33.066.408/1190-07 não disponibilizou guarda-volumes aos consumidores, descumprindo a Lei Municipal nº 8.350, de 24 de abril de 2002. A D V E R T E, assim, o
responsável legal do estabelecimento bancário, nos termos do art. 4º, inc. I, da Lei 8.350/02, para que cumpra a determinação de instalar o referido equipamento no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação da sanção pecuniária no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) prevista no inc. II,
do mesmo instituto.

A Coordenadora do PROCON-PBH, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90, Decreto Federal nº
2.181/97, e art. 3º da Lei nº 8.350/02, verificou, conforme Auto de Infração nº 1708 lavrado em 28/02/08, que o autuado: BANCO ABN AMRO REAL S/A, CNPJ –
33.066.408/0763-67 não disponibilizou guarda-volumes aos consumidores, descumprindo a Lei Municipal nº 8.350, de 24 de abril de 2002. A D V E R T E, assim, o
responsável legal do estabelecimento bancário, nos termos do art. 4º, inc. I, da Lei 8.350/02, para que cumpra a determinação de instalar o referido equipamento no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação da sanção pecuniária no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) prevista no inc. II,
do mesmo instituto.

A Coordenadora do PROCON-PBH, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90, Decreto Federal nº
2.181/97, e art. 3º da Lei nº 8.350/02, verificou, conforme Auto de Infração nº 1711 lavrado em 20/03/08, que o autuado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CNPJ –
00.360.305/0935-28 não disponibilizou guarda-volumes aos consumidores, descumprindo a Lei Municipal nº 8.350, de 24 de abril de 2002. A D V E R T E, assim, o
responsável legal do estabelecimento bancário, nos termos do art. 4º, inc. I, da Lei 8.350/02, para que cumpra a determinação de instalar o referido equipamento no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação da sanção pecuniária no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) prevista no inc. II,
do mesmo instituto.

A Coordenadora do PROCON-PBH, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90, Decreto Federal nº
2.181/97, e art. 3º da Lei nº 8.350/02, verificou, conforme Auto de Infração nº 1712 lavrado em 20/03/08, que o autuado: BANCO ABN AMRO REAL S/A, CNPJ –
33.066.408/0181-62 não disponibilizou guarda-volumes aos consumidores, descumprindo a Lei Municipal nº 8.350, de 24 de abril de 2002. A D V E R T E, assim, o
responsável legal do estabelecimento bancário, nos termos do art. 4º, inc. I, da Lei 8.350/02, para que cumpra a determinação de instalar o referido equipamento no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação da sanção pecuniária no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) prevista no inc. II,
do mesmo instituto.

A Coordenadora do PROCON-PBH, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90, Decreto Federal nº
2.181/97, e art. 3º da Lei nº 8.350/02, verificou, conforme Auto de Infração nº 1716 lavrado em 01/04/08, que o autuado: BANCO ABN AMRO REAL S/A, CNPJ –
33.066.408/0472-60 não disponibilizou guarda-volumes aos consumidores, descumprindo a Lei Municipal nº 8.350, de 24 de abril de 2002. A D V E R T E, assim, o
responsável legal do estabelecimento bancário, nos termos do art. 4º, inc. I, da Lei 8.350/02, para que cumpra a determinação de instalar o referido equipamento no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação da sanção pecuniária no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) prevista no inc. II,
do mesmo instituto.

A Coordenadora do PROCON-PBH, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90, Decreto Federal nº
2.181/97, e art. 3º da Lei nº 8.350/02, verificou, conforme Auto de Infração nº 1717 lavrado em 01/04/08, que o autuado: BANCO DO BRASIL S/A, CNPJ –
00.000.000/3895-44 não disponibilizou guarda-volumes aos consumidores, descumprindo a Lei Municipal nº 8.350, de 24 de abril de 2002. A D V E R T E, assim, o
responsável legal do estabelecimento bancário, nos termos do art. 4º, inc. I, da Lei 8.350/02, para que cumpra a determinação de instalar o referido equipamento no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação da sanção pecuniária no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) prevista no inc. II,
do mesmo instituto.

A Coordenadora do PROCON-PBH, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90, Decreto Federal nº
2.181/97, e art. 3º da Lei nº 8.350/02, verificou, conforme Auto de Infração nº 1718 lavrado em 01/04/08, que o autuado: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A,
CNPJ – 17.184.037/0185-90 não disponibilizou guarda-volumes aos consumidores, descumprindo a Lei Municipal nº 8.350, de 24 de abril de 2002. ADVERTE, assim,

o responsável legal do estabelecimento bancário, nos termos do art. 4º, inc. I, da Lei 8.350/02, para que cumpra a determinação de instalar o referido equipamento no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação da sanção pecuniária no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) prevista no inc. II,
do mesmo instituto

A Coordenadora do PROCON-PBH, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90, Decreto Federal nº
2.181/97, e art. 3º da Lei nº 8.350/02, verificou, conforme Auto de Infração nº 1724 lavrado em 15/04/08, que o autuado: BANCO BRADESCO S/A, CNPJ –
60.746.948/5797-81 não disponibilizou guarda-volumes aos consumidores, descumprindo a Lei Municipal nº 8.350, de 24 de abril de 2002. A D V E R T E, assim, o
responsável legal do estabelecimento bancário, nos termos do art. 4º, inc. I, da Lei 8.350/02, para que cumpra a determinação de instalar o referido equipamento no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação da sanção pecuniária no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) prevista no inc. II,
do mesmo instituto.

A Coordenadora do PROCON-PBH, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90, Decreto Federal nº
2.181/97, e art. 3º da Lei nº 8.350/02, verificou, conforme Auto de Infração nº 1750 lavrado em 06/03/08, que o autuado: UNIBANCO – UNIÃO DOS BANCOS
BRASILEIROS S/A, CNPJ – 33.700.394/0001-40 não disponibilizou guarda-volumes aos consumidores, descumprindo a Lei Municipal nº 8.350, de 24 de abril de
2002. A D V E R T E, assim, o responsável legal do estabelecimento bancário, nos termos do art. 4º, inc. I, da Lei 8.350/02, para que cumpra a determinação de
instalar o referido equipamento no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação da sanção pecuniária no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e
cinquenta centavos) prevista no inc. II, do mesmo instituto.

A Coordenadora do PROCON-PBH, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90, Decreto Federal nº
2.181/97, e art. 3º da Lei nº 8.350/02, verificou, conforme Auto de Infração nº 1768 lavrado em 02/09/08, que o autuado: BANCO SANTANDER S/A, CNPJ –
61.472.676/6011-64 não disponibilizou guarda-volumes aos consumidores, descumprindo a Lei Municipal nº 8.350, de 24 de abril de 2002. A D V E R T E, assim, o
responsável legal do estabelecimento bancário, nos termos do art. 4º, inc. I, da Lei 8.350/02, para que cumpra a determinação de instalar o referido equipamento no
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responsável legal do estabelecimento bancário, nos termos do art. 4º, inc. I, da Lei 8.350/02, para que cumpra a determinação de instalar o referido equipamento no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação da sanção pecuniária no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) prevista no inc. II,
do mesmo instituto.

A Coordenadora do PROCON-PBH, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90, Decreto Federal nº
2.181/97, e art. 3º da Lei nº 8.350/02, verificou, conforme Auto de Infração nº 1769 lavrado em 15/09/08, que o autuado: BANCO SANTANDER S/A, CNPJ –
90.400.888/1069-94 não disponibilizou guarda-volumes aos consumidores, descumprindo a Lei Municipal nº 8.350, de 24 de abril de 2002. A D V E R T E, assim, o
responsável legal do estabelecimento bancário, nos termos do art. 4º, inc. I, da Lei 8.350/02, para que cumpra a determinação de instalar o referido equipamento no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação da sanção pecuniária no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) prevista no inc. II,
do mesmo instituto.

A Coordenadora do PROCON-PBH, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90, Decreto Federal nº
2.181/97, e art. 3º da Lei nº 8.350/02, verificou, conforme Auto de Infração nº 1811 lavrado em 29/08/08, que o autuado: BANCO SANTANDER S/A, CNPJ –
61.472.676/0091-29 não disponibilizou guarda-volumes aos consumidores, descumprindo a Lei Municipal nº 8.350, de 24 de abril de 2002. A D V E R T E, assim, o
responsável legal do estabelecimento bancário, nos termos do art. 4º, inc. I, da Lei 8.350/02, para que cumpra a determinação de instalar o referido equipamento no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação da sanção pecuniária no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) prevista no inc. II,
do mesmo instituto.

A Coordenadora do PROCON-PBH, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90, Decreto Federal nº
2.181/97, e art. 3º da Lei nº 8.350/02, verificou, conforme Auto de Infração nº 1812 lavrado em 18/09/08, que o autuado: BANCO SANTANDER S/A, CNPJ –
61.472.676/0261-39 não disponibilizou guarda-volumes aos consumidores, descumprindo a Lei Municipal nº 8.350, de 24 de abril de 2002. A D V E R T E, assim, o
responsável legal do estabelecimento bancário, nos termos do art. 4º, inc. I, da Lei 8.350/02, para que cumpra a determinação de instalar o referido equipamento no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação da sanção pecuniária no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) prevista no inc. II,
do mesmo instituto.

A Coordenadora do PROCON-PBH, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90, Decreto Federal nº
2.181/97, e art. 3º da Lei nº 8.350/02, verificou, conforme Auto de Infração nº 1859 lavrado em 08/09/08, que o autuado: BANCO SANTANDER S/A, CNPJ –
90.400.888/1063-07 não disponibilizou guarda-volumes aos consumidores, descumprindo a Lei Municipal nº 8.350, de 24 de abril de 2002. A D V E R T E, assim, o
responsável legal do estabelecimento bancário, nos termos do art. 4º, inc. I, da Lei 8.350/02, para que cumpra a determinação de instalar o referido equipamento no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação da sanção pecuniária no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) prevista no inc. II,
do mesmo instituto.

A Coordenadora do PROCON-PBH, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90, Decreto Federal nº
2.181/97, e art. 3º da Lei nº 8.350/02, verificou, conforme Auto de Infração nº 1860 lavrado em 08/09/08, que o autuado: BANCO SANTANDER S/A, CNPJ –
90.400.888/1060-56 não disponibilizou guarda-volumes aos consumidores, descumprindo a Lei Municipal nº 8.350, de 24 de abril de 2002. A D V E R T E, assim, o
responsável legal do estabelecimento bancário, nos termos do art. 4º, inc. I, da Lei 8.350/02, para que cumpra a determinação de instalar o referido equipamento no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação da sanção pecuniária no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) prevista no inc. II,
do mesmo instituto.

Stael Christian Riani Freire

Coordenadora Procon-BH

Esta é uma reprodução digitalizada do conteúdo presente no DOM nº 3250, de 31/12/2008.
https://dom-web.pbh.gov.br
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Secretaria Municipal de Políticas Sociais - Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social

NOTIFICAÇÕES

Conforme Decreto n° 9.928 publicado no DOM dia 13 de maio de 1999, que dispõe sobre a notificação a entidades sediadas no Município sobre recebimento
de recursos federais, divulgamos os informes a respeito dos repasses da União. Ficam os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades
empresariais sediados no município de Belo Horizonte notificados do recebimento por esta Prefeitura/Secretaria Municipal de Assistência Social dos recursos abaixo
especificados:

Valor do recurso recebido: R$ 135.000,00

Origem Fundo Nacional de Assistência Social/Ministério do Desenvolvimento Social e Combate À Fome

Natureza: Piso Básico Fixo – PBF

Órgão beneficiário: Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social.

Data: 23.12.2008

Ficam os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais sediados no Município de Belo Horizonte notificados do recebimento
por esta Prefeitura/Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social dos recursos abaixo especificados:

Valor do recurso recebido: R$ 72.450,00

Origem: SEDESE - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes

Natureza: SOCIAL INF. JUVEN – Programa de Socialização Infanto Juvenil - Municipalização das ações da PSB e PSE.

Órgão beneficiário: Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social.

Data: 23.12.2008

Belo Horizonte, 23 de dezembro de 2008

Elizabeth Engert Milward de Almeida Leitão

Secretária Municipal Adjunta de Assistência Social

Esta é uma reprodução digitalizada do conteúdo presente no DOM nº 3250, de 31/12/2008.
https://dom-web.pbh.gov.br
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ATA DE SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2008

Processo: 04 001899 08 50

Objeto: “aquisição de postes e acessórios para quadras esportivas necessários ao programa esporte esperança”, conforme anexos I e II deste edital.

A pregoeira Raquel Pereira Campos no uso de suas atribuições legais, após análise das propostas apresentadas e encerramento da etapa de lances, decidiu:

No lote 1 - AQUISIÇÃO DE POSTES E ACESSÓRIOS PARA QUADRAS ESPORTIVAS, convocar a empresa ARSENAL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
LTDA., 1ª classificada, que pelo menor preço, arrematou o objeto da licitação com o valor de

R$ 30.000,00 ( Trinta mil reais), ficando, portanto, adjudicado o lote no referido valor.

Publicada a decisão nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, a Pregoeira declarou encerrados os trabalhos, conforme descrito nos autos.

Raquel Pereira Campos

Pregoeira

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2008

Processo: 04 001899 08 50

Objeto: “aquisição de postes e acessórios para quadras esportivas necessários ao programa esporte esperança”, conforme anexos I e II deste edital.

Como pregoeira do certame, eu, Raquel Pereira Campos adjudico o objeto licitado conforme descrição:

No lote 1 - AQUISIÇÃO DE POSTES E ACESSÓRIOS PARA QUADRAS ESPORTIVAS

Empresa: ARSENAL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.

Valor: R$30.000,00 ( Trinta mil reais).

Nas condições e termos previstos nos autos.

Belo Horizonte, 29 de dezembro de 2008

Raquel Pereira Campos

Pregoeira

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2008

PROCESSO: 04 001899 08 50

Objeto: “aquisição de postes e acessórios para quadras esportivas necessários ao programa esporte esperança”, conforme anexos I e II deste edital.

Homologo o resultado da presente licitação para que produza seus efeitos legais e jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado à seguinte licitante
que apresentou o menor preço para o lote:

No lote 1 - AQUISIÇÃO DE POSTES E ACESSÓRIOS PARA QUADRAS ESPORTIVAS

Empresa: ARSENAL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.

Nas condições e termos previstos nos autos.

Belo Horizonte, 29 de dezembro de 2008

Paulo Roberto Araújo Prestes

Secretário Municipal Adjunto de Esportes

Esta é uma reprodução digitalizada do conteúdo presente no DOM nº 3250, de 31/12/2008.
https://dom-web.pbh.gov.br
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PORTARIA BHTRANS DPR N.°189/2008 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008

Estabelece diretrizes e normas para a definição de áreas de proibição e permissão de estacionamentos diversos no município de Belo Horizonte.

O Diretor-Presidente da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS, no uso de suas atribuições, conferidas pelo inciso XVII do art. 26 e inciso XI do art. 25, todos do
Estatuto Social, aprovado e consolidado pelo Decreto n.° 10.941, de 17 de janeiro de 2002,

Considerando os estudos desenvolvidos para definição de uma política de estacionamento e carga/descarga de curto prazo, parte integrante do planejamento estratégico 2004/2008 da BHTRANS;

Considerando a necessidade de normatizar procedimentos e de promover informação técnica atualizada aos técnicos responsáveis pela elaboração de projetos operacionais e projetos de trânsito,
compatíveis com o disposto no Código de Trânsito Brasileiro, seus anexos e resoluções posteriores;

Considerando que a Resolução CONTRAN N.º 180, DE 26/08/2005, define que as proibições, obrigações e restrições devem ser estabelecidas para dias, períodos, horários, locais, tipos de
veículos ou trechos em que se justifiquem, de modo que se legitimem perante os usuários; e considerando, ainda, a importância e especial cuidado com coerência entre diferentes
regulamentações, ou seja, que a obediência a uma regulamentação não incorra em desrespeito à outra.

RESOLVE:

Art. 1° - Estabelecer normas e diretrizes para a definição de áreas de proibição e permissão de estacionamento no município de Belo Horizonte.

§ 1º – Os parâmetros, regras, normas e diretrizes para definição de áreas de proibição e permissão de estacionamentos diversos no município de Belo Horizonte estão contidos no documento
Práticas de Estacionamento em Belo Horizonte, anexo a essa portaria.

§ 2º – Todos os projetos operacionais e projetos de trânsito a serem implantados no município devem atender ao estabelecido no manual de “Práticas de Estacionamento em Belo Horizonte”.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Belo Horizonte, 23 de dezembro de 2008

Ricardo Mendanha Ladeira

Diretor-Presidente

ANEXO I DA PORTARIA DPR Nº 189/2008

PRÁTICAS DE ESTACIONAMENTO EM BELO HORIZONTE
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APRESENTAÇÃO

É cada dia maior o número de veículos concentrados nas cidades, com
necessidade de circular em áreas de atratividade comuns. Considerando a
restrição de capacidade imposta pelas condições operacionais das vias, a fluidez
e a segurança do trânsito muitas vezes podem ficar comprometidas.

Para garantir condições razoáveis de operação do sistema viário e,
especialmente, do sistema de transporte público, algumas alternativas são
oferecidas pela engenharia de tráfego e pela legislação pertinente. Quando o
espaço público disponível é disputado por diferentes atores, torna-se necessário
criar formas de regulação, definindo prioridades, restrições e até mesmo usos
exclusivos ou proibições.

Na maior parte dos casos, a complexidade e diversidade de usos de
estacionamento implica na necessidade de regulamentar-se áreas de uso
específico. Assim temos áreas específicas tais como para operação de embarque
e desembarque de ônibus, de escolares, para estacionamento de táxis, para
operações de carga e descarga diversas, para rotatividade de estacionamento,
áreas onde o estacionamento não é permitido para possibilitar aumento da
capacidade viária e das condições mínimas de fluidez do trânsito, áreas onde não
é permitido parar nem tampouco estacionar. Temos também áreas onde existe
pouca concorrência pelo espaço disponível e não é necessário regulamentar usos
específicos ou restrições de qualquer natureza, já que há condições para
acomodação livre da demanda. O poder público deve buscar compreender a
lógica diversa de cada área, regulamentando os usos na medida em que isso
pode contribuir para uma apropriação mais democrática e sustentável do espaço
disponível.

As restrições ou proibições de uso e ocupação da via podem ser dinâmicas,
variando no espaço e no tempo,  implicando em  proibição de estacionamentos e
de circulação em trechos de vias, por algum período do dia ou por todo o dia. O
objetivo é  garantir a melhor utilização do espaço público, proporcionando fluxos
seguros e harmonizados com as rotinas urbanas.
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OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é estabelecer regras e critérios para as operações de
parada e estacionamento, definindo uma política geral de compartilhamento dos
espaços na via pública, dando oportunidades para todos. As regras devem
considerar sobretudo a demanda de utilização e destinação dos veículos, a
classificação da via, a sua condição operacional, a função real que a mesma
exerce na dinâmica da cidade, e o uso do solo predominante no local.

CONSIDERAÇÕES DA UITP

A UITP – União Internacional de Transportes Públicos publicou em setembro de
2000 um caderno sobre políticas de estacionamento1. Nele, considera que cerca
de 95% do tempo, um automóvel está de fato imóvel. Ao contrário, os veículos do
transporte público passam a maior parte do tempo em movimento. Carros
estacionados tomam uma parcela significativa do espaço urbano que poderia ser
utilizada para atividades mais produtivas ou que melhorem a vida urbana.

A UITP busca o desenvolvimento dos aspectos técnicos e econômicos, da
organização e do gerenciamento do transporte de passageiros, além do
desenvolvimento de uma política de mobilidade e do crescimento do transporte
público.

A UITP apresenta o seguinte diagnóstico:

• Muitas cidades sofrem com estacionamentos intrusivos e desorganizados que
deterioram a paisagem urbana e restringem a circulação de outros automóveis,
de ônibus, de bicicletas e de pedestres. A regulação de estacionamentos é
freqüentemente indiferente e não existe fiscalização adequada.

• O custo de uma garagem em casa não é segregado do custo da moradia. O
estacionamento é quase sempre barato ou gratuito, e há sempre uma grande
demanda por mais áreas de estacionamento.

• É sabido que um cidadão que possa escolher entre um carro ou transporte
público vai sempre preferir o carro, se houver estacionamento livre próximo a
seu destino. A oferta de estacionamento  gratuito pelos empregadores ou
shopping centers é uma das maiores causas de congestionamento e excesso
de carros nas cidades.

• O problema do estacionamento nas vias e a construção de numerosos
                                                     

1 Parking Policies: FOCUS, A UITP Position Paper, Setembro 2000. Disponível em http://uitp.org/mos/focus/parking-en.pdf.
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edifícios-garagem têm o mesmo efeito e encorajam as pessoas a usar o
automóvel. Enquanto gastam enormes quantias para melhorar seus sistemas
de transporte público, algumas cidades também criaram grande número de
áreas de estacionamento. Como resultado, essas cidades falharam na tentativa
de ampliar o mercado para o transporte público.

• A tabela abaixo apresenta uma relação entre a disponibilidade de
estacionamento nos locais de trabalho e as opções feitas pelos empregados
quanto a seu meio de transporte residência/trabalho. A pesquisa, realizada na
França, apresentou resultados semelhantes em várias outras cidades.

Disponibilidade de estacionamento no local de trabalho e a escolha de transporte para o
deslocamento diário residência/trabalho com origem ou destino no centro da cidade

Automóvel Transporte Público Bicicleta e a pé
Região de Paris
Estacionamento livre disponibilizado
pela empresa

48% 35% 17%

Sem estacionamento na empresa 18% 66% 16%
Cidades menores
Estacionamento livre disponibilizado
pela empresa

66% 15% 19%

Sem estacionamento na empresa 44% 36% 20%

Todavia, há uma infinidade de exemplos de “boas práticas” de cidades que foram
bem sucedidas no controle do estacionamento público disponível, e requalificaram
a vida econômica e cultural dos seus centros, aproveitando o espaço viário em
benefício do transporte público e dos pedestres. Há também uma expansão do
desenvolvimento das facilidades da “integração de modos públicos e privados” –
IPP e das viagens intermodais. Isso tem reduzido o congestionamento nas
cidades e aumentado a produtividade das redes de transporte público.

A UITP está certa de que o desenvolvimento da mobilidade urbana sustentável e
o futuro do transporte público dependem, dentre outros aspectos, das respostas
dadas para o assunto estacionamento, definindo as seguintes recomendações:

• Harmonizar os modos de transportes: a mobilidade sustentável depende de
alcançarmos um melhor equilíbrio entre os modos de transporte – a pé,
bicicleta, transporte público e automóvel – refletindo as vantagens de cada
modo em relação às diferentes circunstâncias da viagem a ser realizada. As
políticas de estacionamento são instrumentos particularmente efetivos no
gerenciamento da mobilidade urbana.
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• Integrar todos os aspectos do estacionamento como investimentos, taxas,
gerenciamento e fiscalização.

• Limitar a criação de vagas de estacionamento em novos escritórios no centro
da cidade por meio de parâmetros mínimos com tetos fixados em acordo com o
serviço de transporte público disponível. Onde existir um serviço mínimo, os
empreendedores devem ser isentados de atender a essa obrigação de criação
de vagas, para financiar o transporte público ou a “integração de modos
públicos e privados” – IPP.

• Desencorajar o estacionamento livre nos locais de trabalho:

- Incentivando as companhias a adotar “pacotes de mobilidade” para seus
empregados e a reduzir o número de vagas de estacionamento disponíveis
em troca de, por exemplo, uma contribuição para passagens de transporte
público;

- removendo as vantagens fiscais dos carros de empresas;

- introduzindo estacionamento pago para as pessoas que visitam ou
trabalham em equipamentos públicos como hospitais e escolas.

• Limitar a capacidade de estacionamento nos centros e melhorar a qualidade
dos espaços  públicos:

- Recuperar o espaço ocupado por estacionamento desnecessário ou mal
utilizado em favor de usos mais eficientes (vias preferenciais para ônibus,
locais de entregas para estacionamentos) e espaços mais agradáveis para
recreação, vias de pedestres etc.;

- assegurar a máxima acessibilidade ao centro comercial por meio do
transporte público e desenvolver condições para pessoas se deslocando
com crianças, carrinhos de bebê, carrinhos de compra etc.

RECOMENDAÇÕES DA UITP PARA POLÍTICAS DE ESTACIONAMENTO

• Otimizar o uso de estacionamento disponível e forçar o cumprimento das
regulamentações.

• priorizar as pessoas em trânsito em detrimento do estacionamento nas vias,
por meio de restrições de tempo de estacionamento (zonas azuis);

• beneficiar o estacionamento na via para os moradores da respectiva região;
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• reforçar a fiscalização e vigilância, aumentando o “risco” de ser multado. A
multa, para ser eficaz, deveria ser definida para níveis reais e que
desencorajem as infrações. Em outras palavras, o valor da multa multiplicado
pelas chances de ser pego em situação de infração deve ser muito maior do
que as taxas de estacionamento cobradas;2

• Definir as taxas de estacionamento em locais fora da via pública que
favoreçam o estacionamento residencial e por curtos períodos de tempo. É
recomendável definir esquemas de “integração de modos públicos e privados”
– IPP, se deseja-se aumentar a utilização do transporte público. A política de
“integração de modos públicos e privados” – IPP deve ser consistente com as
medidas de restrição ao estacionamento nos centros das cidades. Por
exemplo, cada nova vaga de estacionamento em um esquema de “integração
de modos públicos e privados” – IPP deve significar uma vaga a menos nas
vias do centro da cidade.

As facilidades de “integração de modos públicos e privados” – IPP, para carros e
motocicletas, devem estar localizadas além das áreas congestionadas, em áreas
de menor densidade.

Um transporte público rápido, freqüente e confortável deve ser ofertado com as
facilidades da “integração de modos públicos e privados” – IPP.

A comunicação dos acessos da “integração de modos públicos e privados” – IPP
deve ser simples e clara. Deve ser ofertada informação sobre os horários de
partida do transporte público, em tempo real, se possível.

As facilidades da “integração de modos públicos e privados” – IPP devem ser
monitoradas e os passageiros devem ter condições de esperar com conforto e
segurança os períodos de transferência entre os modais. É necessário oferecer
                                                     

2 Como reflexão, temos a situação das áreas de estacionamento rotativo regulamentado em Belo Horizonte. A
multa por estacionamento irregular em área de rotativo (sem folha de rotativo, por exemplo) é de R$53,20. A
probabilidade de um veículo ser multado em área de estacionamento rotativo (número de veículos
multados/número de veículos em situação irregular) é de 0,71% porque temos um veículo autuado em cada
140 infratores. São 30.000 veículos infratores por dia e 213 A.I.T's por dia (média março e maio de 2007).
Assim, temos:
- valor da multa: R$ 53,20 (Conforme Resolução do CONTRAN n.º 136, de 2 de abril de 2002 , que "Dispõe

sobre os valores das multas de infração de trânsito.")
- chances de ser flagrado em situação de infração: 0,0071 (Conforme dados das pesquisas da Gerência de

Estacionamento da BHTRANS - GEEST)
- taxa de estacionamento cobrada: R$2,30 por 1, 2 ou 5 horas (dependendo da regulamentação do local)
- Eficácia: valor da multa x chances de ser pego em situação de infração > taxas de estacionamento

cobradas
- Situação real: R$ 53,20 x 0,0071 = R$0,38  < R$2,30
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comodidades cotidianas como cafeterias, jornais etc.

Para assegurar que as estações de “integração de modos públicos e privados” –
IPP sejam usadas por usuários do transporte público e não como meras áreas de
estacionamento, um ticket único de transporte e estacionamento é recomendável
e as estações devem ser operadas pelas companhias de transporte público ou por
autoridades locais.

No caso de Belo Horizonte, é possível que o controle desse tipo de
estacionamento aconteça com algum tipo de validação e cobrança no cartão
BHBUS. A tarifa cobrada no estacionamento implicaria em direito de validação
nos ônibus sem nova tarifação e vice–versa.
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PARTE I – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. Conceitos básicos3

• trânsito: é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou
em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada,
estacionamento e operação de carga ou descarga. (CTB, Disposições
preliminares).

• estacionamento: é a imobilização de veículos por tempo superior ao
necessário para embarque ou desembarque de passageiros (CTB – Anexo I);

• parada: é a imobilização do veículo com a finalidade e pelo tempo estritamente
necessário para efetuar embarque ou desembarque de passageiros (CTB –
Anexo I);

• operação de carga e descarga: é a imobilização do veículo, pelo tempo
estritamente necessário ao carregamento ou descarregamento de animais ou
carga, na forma disciplinada pelo órgão ou entidade executivo de trânsito
competente com circunscrição sobre a via (CTB – Anexo I). Operação de carga
e descarga é estacionamento;

• alinhamento: limite divisório entre o lote (particular) e o logradouro público
(Instrução SMARU);

• afastamento frontal: faixa frontal do terreno, medida a partir do alinhamento,
no qual não é permitido edificar. O afastamento frontal mínimo das edificações
é equivalente a uma distância fixa definida em função da classificação viária da
via lindeira à testada do terreno, da seguinte forma: I - vias de ligação regional
e arteriais, 4,00 m; II - demais vias, 3,00 m (artigo 51 da LPOUS/BH);

• testada: extensão do alinhamento de um lote ou grupo de lotes voltados para
uma via (Instrução SMARU);

• rebaixo para acesso de veículos: rebaixo do meio-fio ao nível da pista de
rolamento e rampamento de trecho da calçada para concordância entre o nível
da pista e o nível da calçada, para permitir o acesso de veículos aos imóveis
(Instrução SMARU). O rebaixamento de meio-fio para acesso de veículos às

                                                     
3
 Os conceitos básicos foram extraídos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB – Lei Federal n.º 9.503 de

23/09/97), da Lei Municipal n.º 7.166 de 27/08/96, que estabelece Normas e Condições para Parcelamento,
Ocupação e Uso do Solo Urbano no Município – LPOUS/BH e da “Instrução de serviço para exame de
passeios para fins de aprovação de projeto de edificação”, elaborada pela SMARU - Secretaria Municipal
Adjunta de Regulação Urbana, 2004.
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edificações e o rampamento do passeio deverão atender as seguintes
condições4:

I - o rebaixamento de meio-fio deverá ter a mesma extensão da largura do
acesso a veículos, podendo esta ser acrescida de cinqüenta centímetros de
cada lado, respeitada a extensão máxima de 4,80m;
II - o comprimento da rampa de acesso não poderá ultrapassar um metro e
deverá ser perpendicular ao alinhamento do meio-fio, garantindo, livre de
qualquer obstáculo, a faixa mínima prevista reservada a trânsito de pedestre
com 1,50 m;
III - o acesso de veículos situar-se-á a uma distância mínima de cinco metros
do alinhamento do meio-fio da via transversal no caso de esquina;
IV - a localização do acesso só será permitida quando dela não resultar
prejuízo para a arborização pública cuja remoção poderá, excepcionalmente,
ser autorizada, com anuência do órgão ambiental competente, sendo o custo
de responsabilidade do requerente;
V - para cada dez metros de testada de terreno edificado ou não será
permitido um acesso com extensão máxima de 4,80m;
VI - a distância mínima entre dois acessos, em um mesmo lote, será de 5,20m;

• recuo de alinhamento: faixa do lote destinada ao alargamento das vias que,
por Lei Municipal, têm previsão de alargamento (Instrução SMARU);

• passeio: parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso
separada por pintura ou elemento físico, livre de interferências, destinada à
circulação de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas (conceitos e
definições do CTB);

• calçada: parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não
destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e,
quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e
outros fins (conceitos e definições do CTB);

• vias urbanas:

a) via de trânsito rápido – denominada como via de ligação regional pela
LPOUS/BH, é a via – ou trecho – com função de fazer a ligação com
municípios vizinhos, com acesso às vias lindeiras devidamente sinalizado
(Lei 7.166 – Art. 27 – parágrafo 1º). O CTB (Art. 61 – parágrafo 1º) adota a

                                                     

4 Artigo 13 do Decreto n.º 11.601, DE 9/01/2004, que Regulamenta a Lei n.º 8.616, de 14/07/2003, que
contém o Código de Posturas do Município de Belo Horizonte. Redação dada pelo Decreto n.º 12.804, de
03/08/2007.



PRÁTICAS DE ESTACIONAMENTO EM BELO HORIZONTE

12

terminologia “via de trânsito rápido”, e estabelece que a velocidade máxima
nas mesmas é de 80 Km/h, quando não existir sinalização regulamentadora;

b) via arterial – de acordo com a LPOUS/BH, é a via – ou trecho – com
significativo volume de tráfego, utilizada nos deslocamentos urbanos de
maior distância, com acesso às vias lindeiras devidamente sinalizado (Lei
7.166 – Art. 27 – parágrafo 1º). O CTB (Art. 61 – parágrafo 1º) estabelece
que onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas
vias arteriais é de 60 Km/h. Considerando as características específicas e
sua localização estratégica, todas as vias da Área Central de Belo Horizonte
são classificadas como vias arteriais;

c) via coletora - de acordo com a LPOUS/BH, é a via – ou trecho – com
função de permitir a circulação de veículos entre as vias arteriais ou de
ligação regional e as vias locais (Lei 7.166 – Art. 27 – parágrafo 1º). O CTB
(Art. 61 – parágrafo 1º) estabelece que onde não existir sinalização
regulamentadora, a velocidade máxima nas vias coletoras é de 40 Km/h;

d) via local - de acordo com a LPOUS/BH, é a via – ou trecho – de baixo
volume de tráfego, com função de possibilitar o acesso direto às edificações
(Lei 7.166 – Art. 27 – parágrafo 1º). O CTB (Art. 61 – parágrafo 1º)
estabelece que onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade
máxima nas vias locais é de 30 Km/h.
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2. O CTB e as normas para circulação

O artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro define as normas do trânsito nas vias
abertas à circulação. Dentre as normas que se relacionam a estacionamentos,
temos:

• a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções
devidamente sinalizadas;

• o trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos, só poderá
ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de
estacionamento;

• os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os
de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de
trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em
serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos
regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente. Deve ser
observado que o uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação
vermelha intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de
serviço de urgência;

• os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, quando em
atendimento na via, gozam de livre parada e estacionamento no local da
prestação de serviço, desde que devidamente sinalizados, devendo estar
identificados na forma estabelecida pelo CONTRAN;

• respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas, em ordem
decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela
segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela
incolumidade dos pedestres.
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3. O CTB e as normas para estacionamento e parada

O artigo 47 do CTB define que, quando proibido o estacionamento na via, a
parada deverá restringir-se ao tempo indispensável para embarque ou
desembarque de passageiros, desde que não interrompa ou perturbe o fluxo de
veículos ou a locomoção de pedestres.

Existe ainda um tipo de estacionamento de curta permanência, regulamentado
para estacionamentos breves e para situações específicas, em que se pretende
dar rotatividade à vaga, sem permitir que o mesmo veículo permaneça ali
estacionado por mais de alguns minutos. Nesse caso, o estacionamento acontece
por um período superior ao “estritamente necessário para embarque e
desembarque”. Esse tipo de estacionamento pode ser regulamentado junto a
escolas ou estabelecimentos comerciais de alta rotatividade. O órgão gestor de
trânsito pode regulamentar esse tipo de estacionamento em condições
específicas. Em Belo Horizonte, existe o estacionamento para entrada e saída de
escolares, válido por até cinco minutos, com pisca alerta ligado. As condições
estão sempre descritas na sinalização vertical no local.

A operação de carga ou descarga é regulamentada pelo órgão ou entidade com
circunscrição sobre a via e é uma modalidade de estacionamento. Uma dúvida
comum é se só caminhões podem realizar operação de carga e descarga em
áreas regulamentadas para esse fim. A regulamentação de carga e descarga está
relacionada com a operação em si, e não com o tipo de veículo. Nas áreas
regulamentadas como carga e descarga, podem estacionar peruas, camionetas,
veículos de passeio, ou mesmo motos mas somente durante o tempo estritamente
necessário para que se realize a carga e/ou descarga. Um dos critérios para a
fiscalização é observar que o condutor só poderá se ausentar do veículo pelo
tempo estritamente necessário para auxiliar na operação de carga e descarga.

O artigo 48 do CTB define que nas paradas, operações de carga ou descarga e
nos estacionamentos, o veículo deverá ser posicionado no sentido do fluxo,
paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto à guia da calçada (meio-fio),
admitidas as exceções devidamente sinalizadas.

O estacionamento dos veículos motorizados de duas rodas, por sua vez, será
sempre feito em posição perpendicular à guia da calçada (meio-fio) e junto a ela,
salvo quando houver sinalização que determine outra condição.
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4. O estacionamento nas áreas de afastamento frontal

Atualmente, um dos maiores desafios da fiscalização é coibir a apropriação
indevida de áreas de pedestres por veículos. A ocupação irregular de calçadas
por veículos é um problema que demanda a atuação da fiscalização e a
conscientização da sociedade.

Uma dificuldade adicional é que, ao permitir o estacionamento sobre o
afastamento frontal ao longo da fachada do imóvel, aumenta-se a quantidade de
guias rebaixadas irregularmente, para aumentar o acesso dos veículos às frentes
das edificações. Vale lembrar que pelo Código de Posturas do município, o
rebaixamento de meio-fio deverá ter a mesma extensão da largura do acesso a
veículos5, podendo esta ser acrescida de cinqüenta centímetros de cada lado,
respeitada a extensão máxima de 4,80m. Além disso, para cada dez metros de
testada de terreno – edificado ou não – será permitido um único acesso com
extensão máxima6 de 4,80m. Entre um rebaixo e outro, no mesmo lote, deve
haver um espaço de, no mínimo, 5,20m. Se o lote tiver mais que 20m de frente,
não é permitido juntar dois rebaixos. Essas dimensões visam proteger o pedestre.
Afinal, calçada é lugar de pedestre e não de veículo. Não é seguro para ninguém
andar em uma calçada que tem o meio-fio todo rebaixado, com veículos entrando
e saindo livremente.

A possibilidade de ocupação dos recuos de alinhamento e dos afastamentos
frontais por veículos gera algum tipo de confusão pela dificuldade de restringir a
entrada e saída de veículos, garantindo que o trânsito de veículos sobre passeios
e calçadas só aconteça para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas
especiais de estacionamento. O que temos observado é que o uso irregular dos
afastamentos frontais como áreas de estacionamento gera um fluxo de veículos
irregular nas calçadas, prejudicando a segurança dos pedestres.

Imagine que em frente ao imóvel temos duas partes: a calçada – área do meio-fio
                                                     

5 A largura do acesso a veículos pode ser entendida como a largura da entrada da garagem, por exemplo.
6 O Parágrafo único do artigo 20 da Lei n.º  8.616  de 14/07/2003, que contém o Código de posturas do
município de Belo Horizonte, define que “Para a construção de acesso de veículo poderão ser admitidos
parâmetros diferentes dos definidos neste artigo ou no seu regulamento, devendo, para tanto, ser
apresentado projeto específico, que será avaliado e, se for o caso, aprovado pelo órgão municipal
responsável pelo trânsito.” A BHTRANS tem admitido soluções para o acesso de veículos utilizando
parâmetros diferentes dos definidos no Código de Posturas apenas em edificações já existentes quando da
publicação da Lei n.º  8.616, quando não é possível adequar fisicamente os acessos, ou nos casos de acesso
de caminhões à área destinada a carga e descarga ou ainda em locais em que o acesso constante de
veículos de grande porte exige rebaixamento de meio-fio com extensão maior que 4,80m para garantir
condições de raio de giro.
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ao alinhamento do lote – e o afastamento frontal – que é a área que, por exigência
da legislação, o construtor deixou livre. Se o afastamento frontal não está
separado da calçada – por muro, grade ou jardim – ele deve ser tratado como
extensão da calçada. Nesse afastamento frontal, o estacionamento é permitido
apenas em algumas situações. O passeio deve ficar totalmente livre para a
circulação de pedestres.

O que o motorista deve saber é que estacionar no passeio é infração grave. Além
disso, estacionar no afastamento frontal, deixando uma parte do veículo sobre o
passeio, por menor que seja, também é infração grave. Sendo assim, só não está
cometendo infração de trânsito o motorista que estaciona todo o veículo dentro do
afastamento frontal7. Cabe ainda lembrar que transitar ao longo da calçada é
infração gravíssima8, mesmo que para alcançar uma vaga no afastamento frontal.
Para um veículo, só é permitido transpor a calçada no sentido perpendicular ao
meio-fio, para acessar imóveis ou áreas de estacionamento. Exceções podem ser
permitidas em caráter excepcional, desde que previamente aprovadas pela
BHTRANS.

Ver Anexo V – Requisitos legais e procedimentos para o estacionamento no
afastamento frontal das edificações e nos recuos de alinhamento.

                                                     

7 O artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro define que constitui infração de trânsito “Estacionar o veículo:
(...) no passeio ou sobre faixa destinada a pedestre, sobre ciclovia ou ciclofaixa, bem como nas ilhas,
refúgios, ao lado ou sobre canteiros centrais, divisores de pista de rolamento, marcas de canalização,
gramados ou jardim público”. A infração é grave, com previsão de multa e remoção do veículo.
8 O artigo 193 do Código de Trânsito Brasileiro define que constitui infração de trânsito “Transitar com o
veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, ajardinamentos, canteiros
centrais e divisores de pista de rolamento, acostamentos, marcas de canalização, gramados e jardins
públicos”. A infração é gravíssima, com previsão de multa.
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PARTE II – ANÁLISE DA VIA

1. Definição da regulamentação a ser adotada

1.1. Diagnóstico da via

 A regulamentação a ser adotada para cada trecho de via deverá ser fruto de uma
análise criteriosa que, além de considerar as necessidades do local específico,
lance também um olhar amplo sobre o entorno, de forma que a solução de um
problema localizado não venha a gerar reflexos em outras regiões da cidade.
Assim, além da classificação formal da via, é fundamental identificar suas
condições operacionais, sua real função no contexto da cidade, o uso do solo
lindeiro à via, de forma que a regulamentação implantada atenda, no que for
possível, às necessidades dos moradores, comerciantes, visitantes e usuários dos
imóveis lindeiros em geral. Além disso, é premissa fundamental que a
regulamentação de trânsito definida para a via não venha a comprometer a fluidez
da circulação  nem as condições de conforto e segurança de motoristas e
pedestres. Por isso, um diagnóstico bem fundamentado sobre a necessidade e/ou
conveniência de alterar determinada regulamentação de estacionamento ou
parada na via deverá levar em conta os seguintes aspectos:

− existência de demanda que justifique a implantação de regulamentação
específica;

− classificação viária da via;

− características operacionais da via;

− uso do solo predominante do trecho em estudo;

− ocupação do solo predominante (número de domicílios e de estabelecimentos
comerciais, densidade da ocupação, número de imóveis ocupados,
adensamento etc.);

− velocidade máxima permitida;

− composição do tráfego, considerando a circulação do transporte coletivo, de
veículos de grande porte etc.;

− tipo do pavimento;

− largura do trecho;
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− condições topográficas e de visibilidade;

− regulamentação de estacionamentos existente;

− arranjo das faixas de estacionamento, caso existam (em paralelo, a 45º, a 90º
etc.);

− flutuação dos volumes de tráfego ao longo do dia, considerando que em muitos
locais existe menor disputa pelo espaço viário à noite, por exemplo;

− graus de saturação ao longo da via, considerando os períodos de pico;

− existência de calçadas suficientes e seguras;

− existência de árvores, jardineiras, hidrantes, postes, bancas ou outros
equipamentos que dificultem a aproximação do veículo à guia da calçada;

− existência de rebaixos de meio-fio;

− existência de imóveis de interesse específico (imóvel sob proteção dos órgãos
de patrimônio, praças e parques, equipamentos públicos etc.).

Vale lembrar que:

A metodologia para análise da via e definição da regulamentação mais adequada
pode ser bastante complexa, envolvendo estudos mais sofisticados de engenharia
de tráfego.

1.2. Projeto de trânsito – Proposta  de regulamentação

Tendo o diagnóstico da via recomendado a implantação de regulamentação e
tendo sido definida qual é a regulamentação, os seguintes aspectos devem ser
considerados para a elaboração do projeto de sinalização, visando a melhor
utilização do espaço público:

− a melhor distribuição ao longo do quarteirão, considerando as entradas de
garagem, as faixas de travessia de pedestres etc.;

− a utilização do menor número de placas possível, com menores custos de
implantação, sem perda da legibilidade da regulamentação;
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− a utilização do menor espaço possível para atendimento à demanda estimada,
quando tratar-se de uma regulamentação que atenda a uma parcela específica
dos usuários (carga e descarga, ponto de táxi, estacionamentos de curta
permanência junto a comércios e serviços etc.). Deve-se considerar o impacto
do aumento da oferta de estacionamento no volume do tráfego;

− a utilização do maior espaço possível para atendimento à demanda estimada,
quando tratar-se de uma regulamentação que atenda a todos os usuários em
potencial (estacionamento rotativo, ponto de ônibus etc.);

− a utilização de regulamentação com horário9;

− a possibilidade de compartilhamento do espaço regulamentado com outros
usos.

2. Estacionamentos permitidos

2.1 Posicionamento das vagas de estacionamento permitido

O artigo 181 do CTB define a proibição de estacionar o veículo:
- nas esquinas e a menos de cinco metros do bordo do alinhamento da via

transversal; 
- afastado da guia da calçada (meio-fio);
- na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e

das vias dotadas de acostamento;
- junto ou sobre hidrantes de incêndio, registro de água ou tampas de poços de

visita de galerias subterrâneas, desde que devidamente identificados,
conforme especificação do CONTRAN;

- nos acostamentos, salvo motivo de força maior;
- no passeio ou sobre faixa destinada a pedestre, sobre ciclovia ou ciclofaixa,

bem como nas ilhas, refúgios, ao lado ou sobre canteiros centrais, divisores de
pista de rolamento, marcas de canalização, gramados ou jardim público;

- onde houver guia de calçada (meio-fio) rebaixada destinada à entrada ou saída
de veículos;

- impedindo a movimentação de outro veículo;
- ao lado de outro veículo em fila dupla;

                                                     

9 A Determinação BHTRANS DPR Nº. 001/2005, de 16/05/2005, define que todos os projetos a serem
implantados devem observar a necessidade de proibição ou não de estacionamentos e paradas, e, caso o
volume de tráfego e a capacidade do trecho estudado indiquem a proibição de estacionamento e/ou parada,
esta deve ser exclusiva para os horários em que a relação volume de tráfego/capacidade viária possa ser
comprometida.



PRÁTICAS DE ESTACIONAMENTO EM BELO HORIZONTE

20

- na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e
pedestres;

- onde houver sinalização horizontal delimitadora de ponto de embarque ou
desembarque de passageiros de transporte coletivo ou, na inexistência desta
sinalização, no intervalo compreendido entre dez metros antes e depois do
marco do ponto;

- nos viadutos, pontes e túneis;
- na contramão de direção;
- em aclive ou declive, não estando devidamente freado e sem calço de

segurança, quando se tratar de veículo com peso bruto total superior a 3500k;
- em desacordo com as condições regulamentadas especificamente pela

sinalização (placa - Estacionamento Regulamentado);
- em locais e horários proibidos especificamente pela sinalização (placa -

Proibido Estacionar);
- em locais e horários de estacionamento e parada proibidos pela sinalização

(placa - Proibido Parar e Estacionar);

Além desses, pode-se afirmar que os estacionamentos para veículos são
permitidos em paralelo, junto ao alinhamento do meio-fio, desde que não haja
sinalização regulamentando sua proibição. Devem ainda ser observadas:

• as Normas Gerais de Circulação e Conduta (CTB – Capítulo III) e

• as situações de infrações por estacionamento, definidas no Art. 181 do CTB.

Entretanto, determinados locais de alta demanda e que tenham, como regra geral,
a proibição de estacionamento e/ou parada, tais como viadutos e pontes, ao lado
de canteiros centrais, de gramados ou de jardins públicos e em acostamentos,
podem ser regulamentados como estacionamento permitido, utilizando-se
sinalização específica10. Nesse caso, é fundamental avaliar o comprometimento
da fluidez e segurança na via e as condições de segurança no embarque e
desembarque de passageiros pelo lado esquerdo dos veículos, na pista de
rolamento.

2.2. Estacionamento em paralelo

O estacionamento em paralelo é a primeira alternativa a ser avaliada, mesmo
porque é a situação de estacionamento permitido em locais onde não existe
sinalização de trânsito implantada. Deve-se observar se as faixas de tráfego
remanescentes são suficientes para garantir a fluidez dos volumes totais, ou dos
                                                     

10 Observar o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – CONTRAN – Volume I – Sinalização Vertical de
Regulamentação. DENATRAN, 2006.
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volumes relativos aos  horários em que o estacionamento será permitido. Nos
casos em que restar apenas uma faixa de tráfego por sentido, mesmo sendo
suficiente para garantir a fluidez, a mesma deverá possuir uma largura mínima de
3,40 metros.

Estacionamento em paralelo
Largura da faixa de estacionamento
(a partir do meio-fio)

mínimo: 1,80m
máximo: 2,50m

Velocidade máxima permitida no trecho: 80 km/h
ligação regional possível
arterial possível
coletora possível

Classificação viária

local possível
sinalização
horizontal

recomendávelSinalização a ser utilizada

sinalização vertical - regra geral de circulação
- obrigatória para

regulamentação de
condições específicas por
meio de informação
complementar

A largura mínima das faixas de estacionamento em paralelo pode variar caso a
caso. A avaliação benefício x custo pode indicar que sob condições e após
avaliação criteriosa de projeto, a adoção de faixas até mais estreitas, com 1,80m,
por exemplo. Em outros casos, a composição do tráfego pode indicar a
necessidade de faixas de estacionamento de maior largura, onde observar-se
maior demanda pelo estacionamento de veículos de grande porte como
caminhões.
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Vale lembrar que:
Para dimensionamento de áreas de estacionamento em paralelo, considerar
que as vagas  para veículo de passeio localizadas junto a garagens podem
ter no mínimo 4,5m. Isso porque o trecho onde a guia é rebaixada serve
também de espaço necessário para manobras de entrada e saída da vaga.
Quando as vagas estão seqüencialmente distribuídas, é necessário prever
uma folga entre os veículos para as manobras, o que resulta num
dimensionamento de 5,80m por vaga.
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2.3. Estacionamento em ângulos de 45°, 90°, 30º e 60º

Em alguns locais, observa-se uma demanda por estacionamento muito alta. A
utilização de estacionamento em ângulos de 45 ou 90 graus em relação ao meio
fio amplia a oferta de vagas, já que esse arranjo permite maior número de
veículos estacionados na mesma extensão de guia disponível para esse uso. Nos
locais onde existe a possibilidade de regulamentar esse tipo de estacionamento,
deverá ser observado se as faixas de tráfego remanescentes são suficientes para
garantir a fluidez dos volumes totais, ou dos volumes relativos aos  horários em
que o estacionamento será permitido. Nos casos em que restar apenas uma faixa
de tráfego por sentido, mesmo sendo suficiente para garantir a fluidez, a mesma
deverá possuir uma largura mínima de 3,40 metros.

Considerando que esse tipo de estacionamento demanda manobra para entrada e
saída da vaga, pode haver conflito com o fluxo na faixa de circulação adjacente.
Assim esse arranjo não é recomendado para trechos de via onde a velocidade
regulamentada é superior a 50km/h.

Estacionamento a 45º e 90º
Largura da faixa
(a partir do meio-fio)

45º mínimo: 5,00m
45º máximo: 5,30m
90º mínimo: 4,80m
90º máximo: 5,20m

Velocidade máxima permitida no trecho: 60 km/h
ligação regional não
arterial possível
coletora possível

Classificação viária

local possível
sinalização horizontal recomendávelSinalização a ser utilizada
sinalização vertical obrigatória
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Estacionamento a 30º e 60º
Largura da faixa
(a partir do meio-fio)

30º mínimo: 4,39m
30º máximo: 4,70m
60º mínimo: 5,30m
60º máximo: 5,60m

Velocidade máxima permitida no trecho:  60 km/h
ligação regional não
arterial possível
coletora possível

Classificação viária

local possível
sinalização horizontal obrigatória
sinalização vertical obrigatória

Sinalização a ser utilizada

outro tipo não
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Vale lembrar que:

Quando o final de uma regulamentação coincidir com o início de outra, não é
necessário utilizar o sinal com legenda “término”. O início de uma regulamentação
implica no término da anterior.
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3. Estacionamentos proibidos

O estacionamento pode ser proibido durante todo o dia ou em horários
específicos, sempre que existir a necessidade de garantir a segurança e/ou a
fluidez de um local ou trecho de via.

A Determinação BHTRANS DPR Nº. 001/2005, de 16/05/2005, define que todos
os projetos a serem implantados devem observar a necessidade de proibição de
estacionamentos e paradas, e, caso o volume de tráfego e a capacidade do trecho
estudado indiquem a proibição de estacionamento e/ou parada, esta deve ser
exclusiva para os horários em que a relação volume de tráfego/capacidade viária
possa ser comprometida.

O conceito segurança diz respeito à preservação da visibilidade e/ou à garantia
das condições de giro e conversões e de manobras para entrada e saída das
vagas de estacionamento. A fluidez está relacionada com a capacidade de
escoamento da via, que por sua vez, é afetada pelo estacionamento.

A avaliação da necessidade de proibição do estacionamento deve ser baseada na
razão entre o volume de tráfego e a capacidade da via, admitindo-se um grau de
saturação máximo de 80%.

Em vias não semaforizadas, o número de faixas de tráfego necessárias para
permitir fluidez ao volume de tráfego na via pode ser determinado pela equação:

N.º de faixas  ≥                 volume / hora                  .
                           capacidade prática por faixa / hora

onde capacidade prática = 0,80 x capacidade média.

Em aproximações semaforizadas, deverá ser considerada a interferência dos
semáforos no fluxo de saturação, tomando-se a seguinte fórmula:

N.º de faixas  ≥                 volume / hora                      x     .                tempo de ciclo               .        
                           capacidade prática por faixa / hora            tempo de verde da aproximação
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Exemplos de aplicação:

Situação 1: (horário de pico)

uvp = unidade veículo padrão

Capacidade prática = 80% da capacidade média
Capacidade faixa 1 = 1.200 uvp / h    -    Capacidade faixa 2 = 1.500 uvp / h
Capacidade média por faixa = (1.200 + 1.500) / 2 = 1.350 uvp / h
Capacidade prática por faixa = 1.350 x 0,80 = 1.080 uvp / h
Volume na hora pico = 1.300 uvp / h

Cálculo do número de faixas necessárias

N.º de faixas  necessárias  ≥ .                    volume / h                  .=   1. 300  = 1,2
                                                 capacidade prática por faixa /  h         1.080

Número de faixas = 2 faixas

Resultado:

Não alterar a sinalização;

manter duas faixas de rolamento e uma faixa de estacionamento.
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Situação 2: (horário fora pico)

Considerando o mesmo trecho do exemplo anterior, porém no horário fora pico,
quando o volume de tráfego é de 750 uvp / h, temos:

Capacidade prática = 80% da capacidade média
Capacidade faixa 1 = 1.200 uvp / h  - Capacidade faixa 2 = 1.500 uvp / h
Capacidade média por faixa = (1.200 + 1.500) / 2 = 1.350 uvp / h
Capacidade prática por faixa = 1.350 x 0,80 = 1.080 uvp / h
Volume na hora fora pico = 750 uvp / h

Cálculo do número de faixas necessárias

N.º de faixas  necessárias ≥    .                volume / h                    .=     750   =  0,69
                                                  capacidade prática por faixa /  h        1.080

Número de faixas = 1 faixa

Resultado:

Pode-se liberar, nos horários fora pico, o estacionamento no lado esquerdo do
trecho, que passaria a ter a seguinte configuração:
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Situação 3: (trecho com semáforo, horário de pico)

Volume na hora pico: 1.300 uvp / h  -  Ciclo = 100s  - Tempo de verde = 50s
Capacidade prática = 80% da capacidade média
Capacidade faixa 1 = 1.200 uvp / h - Capacidade faixa 2 = 1.500 uvp / h
Capacidade média por faixa = (1.200 + 1.500) / 2 .=  1.350 uvp / h
Capacidade prática por faixa = 1.350 x 0,80 = 1.080 uvp / h

Cálculo do número de faixas necessárias

N.º de faixas necessárias ≥   

       volume / h                     .x .           tempo de ciclo            =  1. 300  x .100  = 2,4
capacidade prática por faixa /  h       tempo de verde na aproximação     1.080       50

Número de faixas = 3 faixas

Resultado:

Considerando a fluidez como variável definidora, é necessário alterar a
sinalização, proibir estacionamento, implantar três faixas de rolamento (caso a
largura da via permita), eliminando uma faixa de estacionamento. Proibindo-se o
estacionamento no lado direito da via nos horários de pico, o trecho passaria a ter
a seguinte configuração:
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Situação 4: (trecho com semáforo, horário fora pico)

Considerando o mesmo trecho do exemplo anterior, porém no horário fora pico,
quando o volume de tráfego é de 750 uvp / h, temos:

Ciclo = 100s
Tempo de verde = 50s
Capacidade prática = 80% da capacidade média
Capacidade faixa 1 = 1.200 uvp / h - Capacidade faixa 2 = 1.500 uvp / h
Capacidade média por faixa = (1.200 + 1.500) / 2 .=  1.350 uvp / h
Capacidade prática por faixa = 1.350 x 0,80 = 1.080 uvp / h

Cálculo do número de faixas necessárias

N.º de faixas necessárias ≥ .
                 volume / h            .x .           tempo de ciclo             = 750    x .100 = 1,39
capacidade prática por faixa /  h        tempo de verde da aproximação    1.080       50

Número de faixas = 2 faixas

Resultado:

O estacionamento pode ser liberado nos horários fora pico, pois nessa faixa
horária, apenas duas faixas de circulação são necessárias, mantendo-se a
configuração apresentada.
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O histórico das variações dos volumes de tráfego em Belo Horizonte aponta, de
segunda a sexta-feira, uma grande redução na faixa horária aproximada entre
19:30 e 7:00. Essa faixa horária pode variar, caso a caso. Por exemplo, a redução
pode ocorrer na faixa horária de 20:00 às 800, de segunda a sexta-feira. Por outro
lado, em alguns locais, o volume de tráfego e a demanda de estacionamento
aumentam muito à noite. Por exemplo, no entorno de faculdades que oferecem
curso noturno, a demanda por estacionamento pode ser muito grande no período
noturno.

Aos sábados, é usual permitir-se o estacionamento nas vias a partir das 13:00,
mesmo onde o estacionamento é proibido de segunda a sexta-feira. Aos
domingos e feriados, o estacionamento é, em geral, liberado.

Em uma simplificação possível, poderá ser adotado o seguinte padrão:
estacionamento permitido no período de 19:30 às 7:00, de segunda a sexta-feira.
Nos sábados, estacionamento permitido a partir de 13:00 e nos domingos,
estacionamento permitido durante todo o dia.

É importante ressaltar que em vias de fluxos mais intenso não deve ser
desprezada a avaliação da razão volume/capacidade.

Nas autorizações temporárias ou regulamentações de área de permissão de
operações de carga e descarga em trechos com proibição de estacionamentos,
estes critérios também deverão ser utilizados.

Vale lembrar que:

- Quando proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao
tempo estritamente necessário para efetuar embarque ou desembarque de
passageiros, desde que não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a
locomoção de pedestres;

- a regulamentação de “Proibido Estacionar” não deve ser utilizada para
“reforçar” as proibições de estacionamento já previstas no Código de Trânsito
Brasileiro, em locais tais como: nas esquinas; a menos de cinco metros do
bordo do alinhamento da via transversal e nas faixas destinadas a pedestres.
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3.1. Sinalização a ser utilizada:

R6a sem mensagem complementar para restrição de horário

Vale lembrar que:

Quando o final de uma regulamentação coincidir com o início de outra, não é
necessário utilizar o sinal com legenda “término”. O início de uma regulamentação
implica no término da anterior.

Para as vias urbanas, o diâmetro mínimo dos sinais de forma circular é de 40cm.
Áreas protegidas por legislação especial, relativa a patrimônio histórico, cultural,
arquitetônico, arqueológico e natural podem utilizar sinais com diâmetro mínimo
de 30cm. Em rodovias, o diâmetro mínimo dos sinais deve ser de 75 cm.

R6a com mensagem complementar para restrição de horário

50cm x 50cm (escala aproximada 1:20)
diâmetro 40cm
(escala aproximada 1:20)

50cm x 60cm (escala aproximada 1:20)
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4. Estacionamento e parada proibidos

Os locais onde o fluxo de veículos não pode ser interrompido para não
comprometer a fluidez ou a segurança, devem ser regulamentados com “Proibido
Parar e Estacionar”. As situações e os critérios para a implantação desta
regulamentação são os seguintes:

− limitação física: trechos com uma única faixa de tráfego;

− para promoção de segurança: locais onde os fluxos de acesso devem ser
ininterruptos e paradas ou estacionamentos prejudicam a visibilidade e/ou os
giros de conversão;

− para promoção de fluidez: situações em que as paradas, mesmo que apenas
por tempo estritamente necessário para efetuar embarque ou desembarque de
passageiros, façam com que a perda da faixa de rolamento eleve o grau de
saturação da via para mais de 80%;

− para promoção de fluidez nas aproximações de semáforos: quando os volumes
de tráfego indicarem a necessidade de garantir uma faixa extra na
aproximação do semáforo, esta deverá ter o comprimento de até 1/3 (um terço)
do comprimento total da fila máxima. O comprimento do trecho de proibição de
estacionamento deverá ser estudado caso a caso.

Vale ressaltar que:

- assim como na definição da proibição do estacionamento, a variação dos
volumes de tráfego ao longo do dia deverá ser utilizada também na avaliação
das situações de proibição de parada;

- a regulamentação de “Proibido Parar e Estacionar” não deve ser utilizada para
reforçar as proibições de estacionamento e parada já previstas no Código de
Trânsito Brasileiro, em locais tais como nas esquinas e a menos de cinco
metros do bordo do alinhamento da via transversal;

- trata-se de uma regulamentação rigorosa e, por isso, é necessário uma
avaliação bastante criteriosa quanto à sua utilização, evitando que esta caia
em descrédito;

- a avaliação de trânsito pode definir a necessidade de proibição de
estacionamento e parada para algumas faixas horárias, compatibilizando esta
regulamentação com permissão de estacionamento nas faixas horárias em que
couber.
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Sinalização a ser utilizada:

R6c com mensagem complementar para restrição de horário

Vale lembrar que:

Quando o final de uma regulamentação coincidir com o início de outra, não é
necessário utilizar o sinal com legenda “término”. O início de uma regulamentação
implica no término da anterior.

50cm x 60cm (escala aproximada 1:20)
diâmetro 40cm
(escala aproximada 1:20)
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5. Considerações sobre sinalização vertical de regulamentação de
estacionamento

O Manual de Sinalização vertical de regulamentação, publicado pelo CONTRAN
em 2005 traz uma série de recomendações.

Informações complementares

“Sendo necessário acrescentar informações para complementar os sinais de
regulamentação, como período de validade, características e uso do veículo,
condições de estacionamento, além de outras, deve ser utilizada uma placa
adicional ou incorporada à placa principal, formando um só conjunto, na forma
retangular, com as mesmas cores do sinal de regulamentação.”11

Os sinais R6a (Proibido estacionar) e R6c (Proibido parar e estacionar) podem vir
acompanhados de informação complementar, tal como:
- espécie e categoria de veículo;
- horário;
- dia da semana;
- permissão para carga e descarga;
- delimitação de determinado trecho de via / pista;
- “Início”, “Término”.

O sinal R6b (Estacionamento regulamentado) regulamenta as condições
específicas de estacionamento de veículos, através de informação complementar,
tal como:
- categoria e espécie de veículo;
- carga e descarga;
- ponto de ônibus;
- tempo de permanência;
- posicionamento na via;
- forma de cobrança;
- delimitação de trecho;
- motos;
- bicicletas;
- “Início”, “Término”.

Princípios da sinalização de trânsito

Na concepção e na implantação da sinalização de trânsito, deve-se ter como
princípio básico as condições de percepção dos usuários da via, garantindo a real
eficácia dos sinais.
                                                     

11 Do Manual de Sinalização Vertical de Regulamentação, do CONTRAN, 2005.
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Para isso, é preciso assegurar à sinalização vertical os princípios a seguir
descritos:

- Legalidade: Código de Trânsito Brasileiro - CTB e legislação complementar;

- Suficiência: permitir fácil percepção do que realmente é importante, com
quantidade de sinalização compatível com a necessidade;

- Padronização: seguir um padrão legalmente estabelecido, e situações iguais
devem ser sinalizadas com os mesmos critérios;

- Clareza: transmitir mensagens objetivas de fácil compreensão;

- Precisão e confiabilidade: ser precisa e confiável, corresponder à situação
existente; ter credibilidade;

- Visibilidade e legibilidade: ser vista à distância necessária; ser lida em tempo
hábil para a tomada de decisão;

- Manutenção e conservação: estar permanentemente limpa, conservada,
fixada e visível.

Vale lembrar que:

As proibições, obrigações e restrições devem ser estabelecidas para dias,
períodos, horários, locais, tipos de veículos ou trechos em que se justifiquem, de
modo que se legitimem perante os usuários.
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6. Abrangência dos sinais

A maioria dos sinais de regulamentação tem validade no ponto em que está
implantado ou a partir deste ponto, nos casos em que houver a legenda “início”.
Outros têm sua validade na face de quadra onde estão implantados vinculados à
sinalização horizontal ou às informações complementares.

Nas vias rurais e urbanas de trânsito rápido, a não ser que o espaço existente
seja muito limitado, recomenda-se manter uma distância mínima de 50 metros
entre placas, para permitir a leitura de todos os sinais, em função do tempo
necessário para a percepção e reação dos condutores, especialmente quando são
desenvolvidas velocidades elevadas.

Os itens 6.1, 6.2 e 6.3 apresentam as recomendações do Manual de sinalização
vertical de regulamentação (CONTRAN, 2005).

6.1. Sinalização de estacionamento em face de quadra inteira

6.1.1. Face de quadra de até 60 m: Deve ser colocada uma placa
aproximadamente no meio da face de quadra ou extensão da restrição.

Neste exemplo, a placa
“vale” 30m antes e 30 m
depois.
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6.1.2. Face de quadra superior a 60 m: Devem ser colocadas 2 ou mais placas,
de modo que as placas extremas fiquem a uma distância superior a 5,0 m, e no
máximo a 30,0 m do prolongamento do meio fio da via transversal.

6.1.3. Quando na face de quadra sinalizada, houver uma interseção em “T” deve
ser colocada uma placa após a interseção, de modo a garantir a sua visibilidade
pelo condutor do veículo que se origina da via transversal.

6.1.4. Em faces de quadra com trechos em curva que apresentem problemas de
visibilidade, recomenda-se a colocação de placas adicionais, de acordo com as
características do local.

A distância entre duas placas consecutivas deve ser de no máximo 80,0 m, sendo
recomendável adotar a distância de 60,0 m.

Neste exemplo, a placa
da esquerda
“vale” 40m antes e 30 m
depois; a placa da direita
“vale” 30m antes e 40 m
depois.
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6.2. Sinalização de estacionamento em trechos de face de quadra ou pista

6.2.1. A placa R-6a deve ser acompanhada de informação complementar “Início”
/ “Término” .

6.2.2. Para trechos maiores que 60,0 m devem ser colocadas uma ou mais placas
intermediárias, sem informações limitadoras de trecho, obedecendo a distância
entre placas estabelecidas no item anterior.

Quando o final de uma regulamentação coincidir com o início de outra, não é
necessário utilizar o sinal com legenda “término”. O início de uma
regulamentação implica no término da anterior.

Neste exemplo, a placa
da esquerda NÃO
“vale” depois; a placa da
direita NÃO “vale” antes.
 A placa da esquerda
“vale” 30m antes e a
placa da direita “vale”
30m depois.

Neste exemplo, a placa da
direita NÃO “vale” antes; a
placa da esquerda NÃO
“vale” depois; a placa do
meio “vale” antes e depois.
A placa da direita “vale”
30m depois.
placa da esquerda “vale”
30m antes; a placa do meio
vale 30m antes e 30m
depois.
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6.3. Para trechos de estacionamento em que um dos extremos é a esquina:

- Caso 1: Se o trecho for, no sentido do fluxo, de um ponto da face de quadra até
a esquina, deve ser colocada uma placa no início do trecho com informação
“Início” e placas intermediárias para trechos superiores a 30,0 m conforme
critérios estabelecidos anteriormente, ou

- Caso 2: Se o trecho for, no sentido do fluxo, da esquina até um ponto da face
de quadra, deve ser colocada uma placa no final do trecho com mensagem
“Término” e placas intermediárias para trechos superiores a 30,0 m conforme
critérios estabelecidos anteriormente.

Caso 2

Caso 1

Caso 1

Caso 2
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7. Regulamentação de estacionamento x garagens

Para dimensionamento de áreas de estacionamento em paralelo, considerar ainda
que vagas  para veículo de passeio localizadas junto a garagens podem ter no
mínimo 4,5m. Isso porque o trecho onde a guia é rebaixada serve também de
espaço necessário para manobras de entrada e saída da vaga. Quando as vagas
estão seqüencialmente distribuídas, é necessário prever uma folga entre os
veículos para as manobras, o que resulta num dimensionamento de 5,80m por
vaga.

8. Suportes para sinalização de regulamentação

Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua
posição permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas.

Sempre que possível, as placas podem ser fixadas em suportes existentes usados
para outros fins, tais como, postes de iluminação, colunas ou braços de
sustentação de grupos semafóricos.

Para calçadas muito estreitas, a implantação de suportes para colocação de
placas restringe ainda mais as condições de conforto e segurança no
deslocamento de pedestres. O Anexo IV traz considerações sobre a localização
do suporte de fixação das placas.

9. Recomendações para padronização visual das placas

Para as vias urbanas, o diâmetro mínimo dos sinais de forma circular é de 40cm.
Áreas protegidas por legislação especial, relativa a patrimônio histórico, cultural,
arquitetônico, arqueológico e natural podem utilizar sinais com diâmetro mínimo
de 30cm. Em rodovias, o diâmetro mínimo dos sinais deve ser de 75 cm.

Para a padronização visual das placas, recomenda-se especial atenção na
definição das informações complementares. As legendas “início” e “término”
referem-se ao sinal e devem estar localizadas logo abaixo do mesmo.

Caso a placa traga informações de restrição de horário, por exemplo, é importante
que esta informação esteja visualmente ligada à espécie ou categoria do veículo
ao qual se aplica.
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Assim, deve-se evitar a colocação de linhas dividindo informações que se
complementam.

Exemplos:

1. Na placa da esquerda, uma linha horizontal divide a definição da operação da
respectiva tonelagem e horários de permissão, dificultando o entendimento.

Incorreto:                                 Correto:

2. Na placa do lado esquerdo, a linha divide a informação complementar
estacionamento livre a 45º da respectiva faixa horária (2ª a 6ª de 8 às 18h),
dificultando o entendimento.

Incorreto:                                 Correto:

Todo este campo, separado
por duas linhas, diz respeito à
permissão de operação de
carga e descarga.

Dois campos distintos: um diz
respeito ao estacionamento de
veículos oficiais e outro diz
respeito ao estacionamento
livre a 45º.
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PARTE III – REGULAMENTAÇÕES DE ESTACIONAMENTO E PARADA

1. Tipos de estacionamento

1.1. Estacionamento Rotativo

Conceito: É o espaço na via pública reservado para estacionamento pago de
veículos por um tempo máximo de permanência, com obrigatoriedade de
utilização de folha apropriada para a validação do uso da vaga. Em Belo
Horizonte, o tempo máximo de permanência do rotativo é de 1, 2 ou 5 horas12.

Objetivo: O principal objetivo é aumentar a oferta de estacionamento, por meio da
rotatividade das vagas físicas existentes, em locais onde a demanda por
estacionamento é maior do que a oferta de vagas. O estacionamento rotativo
permite a democratização do uso do espaço público, que é escasso.

Critérios: A implantação deve ocorrer em trechos de via com ocupação
predominante de atividades comerciais, de serviços ou lazer, onde o
estacionamento é permitido. A área deve apresentar uma demanda maior que a
quantidade de vagas físicas ofertadas, gerando, com isso, a necessidade de
garantir a rotatividade na utilização dos espaços.

Para ampliar o número de vagas, fica definido que em toda área onde se observar
a demanda maior que a capacidade de oferta, deverá ser realizada pesquisa
específica para avaliação da viabilidade de implantação do Estacionamento
Rotativo (Anexo II). Sendo viável, a definição do período máximo permitido deverá
levar em conta o resultado da correlação entre a atividade e seu tempo de
realização, conforme a tabela de Expectativa de Duração de Estacionamento por
Tipo de Atividade (Anexo III).

Na definição pela implantação deve-se considerar, além dos aspectos físicos e
comerciais, também outras necessidades dos usuários, tais como as expectativas
dos usuários e freqüentadores da região. Independentemente do resultado das
pesquisas, sempre que houver expansão do sistema de Estacionamento Rotativo,
recomenda-se que um percentual de cerca de 10% das vagas totais da nova área
sejam regulamentadas com permissão de estacionamento por cinco horas.13

Essas vagas regulamentadas com limite de permanência de cinco horas, mesmo
quando inseridas em áreas regulamentadas como estacionamento rotativo 1 ou
                                                     

12 Em 2008 foi criado uma folha de bônus que acompanha a folha de rotativo em Belo Horizonte, que permite
estacionamento em áreas de estacionamento rotativo por até 30 minutos.
13 Caso trate-se de um ajuste na área de estacionamento rotativo com pequeno aumento do número de
vagas, essa recomendação pode ser desconsiderada.
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2h, permitem melhor adaptação dos usuários à nova regulamentação. Cria-se um
“fator de ajuste” aos usuários considerados exceções da área, dado pela
oportunidade de permanecer estacionado por um período mais longo em locais
contíguos às vagas de maior rotatividade.

Para garantir condições mínimas de operacionalidade, otimizando também a
capacidade de fiscalização, novas áreas de  Estacionamento Rotativo devem ser
implantadas em áreas com um mínimo de oito faces de quadra, desde que não
sejam contíguas a áreas de estacionamento rotativo existentes.

Compartilhamento: É possível intercalar com outras regulamentações fora do
horário estabelecido, ou liberar aos sábados nos locais de baixa ocupação.

É proibido o estacionamento de motocicletas nas vagas regulamentadas do
estacionamento Rotativo, nos dias e horários de seu funcionamento (ver
“Estacionamento para Motocicletas” - item 1.2.).

Sinalização a ser utilizada

Padrão atual – adaptação das placas existentes 50 x 75cm

quarteirões convencionais  1 hora – dia útil: 8 às 18h; sábado: livre ou 8 às 13h
(conforme o caso).

50cm x  75cm (escala aproximada 1:20)
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quarteirões convencionais  2 horas – dia útil: 8 às 18h; sábado: livre ou 8 às 13h
(conforme o caso).

quarteirões convencionais  5 horas – dia útil: 8 às 18h; sábado: sábado: livre ou 8
às 13h (conforme o caso).

50cm x  75cm (escala aproximada 1:20)

50cm x  75cm (escala aproximada 1:20)
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Padrão atual – novas placas 50 x 75cm

quarteirões convencionais  1 hora – dia útil: 8 às 18h; sábado: livre ou 8 às 13h
(conforme o caso).

quarteirões convencionais  2 horas – dia útil: 8 às 18h; sábado: sábado: livre ou 8
às 13h (conforme o caso).

50cm x  75cm (escala aproximada 1:20)

50cm x  75cm (escala aproximada 1:20)
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quarteirões convencionais  5 horas – dia útil: 8 às 18h; sábado: sábado: livre ou 8
às 13h (conforme o caso).

50cm x  75cm (escala aproximada 1:20)
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1.1.1. Vagas credenciadas para pessoas com deficiência em áreas de
estacionamento rotativo

Dentro de áreas regulamentadas como estacionamento rotativo, existem trechos
onde é permitido o estacionamento sem rotatividade, destinado a veículos que
transportam pessoas com deficiência com dificuldade de locomoção (veículos
credenciados).

No entanto, a legislação municipal pode estabelecer a obrigatoriedade de prever a
rotatividade dessas vagas, quando localizadas em áreas de estacionamento
rotativo. O Conselho Municipal das Pessoas Portadoras de Deficiência de Belo
Horizonte – CMPPD – definiu as diretrizes para utilização do estacionamento
rotativo por veículos credenciados de pessoas com deficiência com dificuldade de
locomoção, da seguinte forma:

• As vagas para estacionamento de veículos credenciados em vias públicas
passam a ser direito de qualquer cidadão credenciado que possua ou que
transporte pessoas com:

- deficiência visual

- deficiência mental

- deficiência múltipla ou

- deficiência física.

• As vagas devem ser reservadas, estabelecidas e sinalizadas, conforme
critérios definidos pela BHTRANS.

• Nos dias e horários de funcionamento do Rotativo é obrigatório o uso do talão
nessas vagas.

• O tempo máximo de permanência será de uma hora a mais do que o
estabelecido na sinalização, para o caso dos estacionamentos rotativos de 1 e
2 horas. Assim, se o usuário da vaga credenciada estaciona e marca a folha de
rotativo às 15:30 em uma área de estacionamento rotativo de 1h, o veículo
pode permanecer estacionado sem cometimento de infração até às 17:30.
Para fins de fiscalização, o agente deve considerar o horário de colocação da
folha de rotativo e o intervalo de rotatividade, aplicando a ampliação de até 1
hora como tempo permitido para uso de cada vaga.

• As vagas são exclusivas para veículos credenciados, sendo obrigatório o uso
da credencial para a sua utilização. Nos horários em que não for obrigatório o
uso da folha de rotativo, a vaga permanece reservada para veículos
credenciados.
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Sinalização a ser utilizada

Para locais com estacionamento regulamentado rotativo 1 hora, em paralelo:

Para locais com estacionamento regulamentado rotativo 2 horas, em paralelo:

Vale lembrar que:

A vaga é exclusiva para veículos credenciados, estando reservada durante todo o
dia, 7 dias na semana.

Se forem reservadas duas ou mais vagas em seqüência, a legenda deve  indicar
Vagas, no plural.

50 x 90 cm
(escala aproximada 1:20)

50 x 90 cm
(escala aproximada 1:20)
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Para locais com estacionamento regulamentado rotativo 5 horas, em paralelo:

Para locais com estacionamento regulamentado rotativo 1 hora, a 45º:

50 x 90 cm
(escala aproximada 1:20)

50 x 90 cm
(escala aproximada 1:20)
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Para locais com estacionamento regulamentado rotativo 2 horas, a 45º:

Para locais com estacionamento regulamentado rotativo 5 horas, a 45º:

50 x 90 cm
(escala aproximada 1:20)

50 x 90 cm
(escala aproximada 1:20)
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1.1.2. O uso das áreas de estacionamento rotativo por pessoas com
deficiência

Atualmente, o Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência de Belo
Horizonte - CMPPD/BH, discute algumas mudanças na utilização das vagas
rotativas, para os veículos utilizados para o transporte de pessoas com deficiência
visual, mental ou múltipla.

Discute-se que os veículos utilizados para o transporte de pessoas com
deficiência visual, mental ou múltipla poderão estacionar e permanecer
estacionados nas vagas de Estacionamento Rotativo pelo tempo excedente de 1h
(uma hora) em relação ao tempo regulamentado pela BHTRANS para
determinada área. Para que possam fazer jus ao acréscimo de 1h (uma hora) ao
tempo regulamentado de Estacionamento Rotativo, os veículos deverão conter
obrigatoriamente:

- A folha de utilização do Estacionamento Rotativo, devidamente preenchida;

- uma identificação emitida pela BHTRANS, denominada “Mais Acesso”, que
deverá sempre ser colocado em local visível no interior do veículo autorizado,
seja pendurada no espelho retrovisor interno ou sobre o painel, juntamente
com a folha de utilização do Estacionamento Rotativo.

A identificação “Mais Acesso” terá validade de dois anos contados da data de sua
emissão, podendo ser renovada junto à BHTRANS a qualquer momento.

A concessão da identificação “Mais Acesso” não eximirá o beneficiário das
penalidades aplicáveis por infração previstas no Código de Trânsito Brasileiro.
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1.1.3. Exemplos de estacionamento compartilhado – rotativo e outros usos

Estacionamento Rotativo em paralelo compartilhado com estacionamento
livre  a 45°

Estacionamento Rotativo em paralelo compartilhado com estacionamento
livre  a 45° com pisca alerta ligado

50cm x  95cm (escala aproximada 1:20)

Para entendimento
do tipo de estacionamento por faixa horária

Segunda a sexta Sábado Domingo e feriado

0 às 6h: livre a 45º 0 às 6h: livre a 45º 0 às 6h: livre a 45º

6 às 8h: livre em
paralelo

6 às 8h: livre em
paralelo

6 às 20h: livre em
paralelo

8 às 18h: rotativo 2h
em paralelo exceto
motos

8 às 13h: rotativo 2h
em paralelo exceto
motos

18 às 20h: livre em
paralelo

13 às 20h: livre em
paralelo

20 às 24h: livre a 45º 20 às 24h: livre a 45º 20 às 24h: livre a 45º

50cm x  105cm (escala aproximada 1:20)

Para entendimento
do tipo de estacionamento por faixa horária

Segunda a sexta Sábado Domingo e feriado

0 às 6h: livre a 45º
com “pisca-alerta”
ligado 5 min

0 às 6h: livre a 45º
com “pisca-alerta”
ligado 5 min

0 às 6h: livre a 45º
com “pisca-alerta”
ligado 5 min

6 às 8h: livre em
paralelo

6 às 8h: livre em
paralelo

6 às 20h: livre em
paralelo

8 às 18h: rotativo 2h
em paralelo exceto
motos

8 às 13h: rotativo 2h
em paralelo exceto
motos

18 às 20h: livre em
paralelo

13 às 20h: livre em
paralelo

20 às 24h: livre a 45º
com “pisca-alerta”
ligado 5 min

20 às 24h: 0 às 6h:
livre a 45º com “pisca-
alerta” ligado 5 min

20 às 24h: 0 às 6h:
livre a 45º com “pisca-
alerta” ligado 5 min
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Estacionamento Rotativo em paralelo compartilhado com estacionamento
livre  em paralelo com pisca alerta ligado

Estacionamento Rotativo em paralelo compartilhado com estacionamento de
táxi com restrição de horário

50cm x  100cm (escala aproximada 1:20)

Para entendimento
do tipo de estacionamento por faixa horária

Segunda a sexta Sábado Domingo e feriado

0 às 6h: livre em
paralelo com “pisca-
alerta” ligado 5 min

0 às 6h: livre em
paralelo com “pisca-
alerta” ligado 5 min

0 às 6h: livre em
paralelo com “pisca-
alerta” ligado 5 min

6 às 8h: livre em
paralelo

6 às 8h: livre em
paralelo

6 às 20h: livre em
paralelo

8 às 18h: rotativo 2h
em paralelo exceto
motos

8 às 13h: rotativo 2h
em paralelo exceto
motos

18 às 20h: livre em
paralelo

13 às 20h: livre em
paralelo

20 às 24h: livre em
paralelo com “pisca-
alerta” ligado 5 min

20 às 24h: livre em
paralelo com “pisca-
alerta” ligado 5 min

20 às 24h: livre em
paralelo com “pisca-
alerta” ligado 5 min

50cm x  95cm (escala aproximada 1:20)

Para entendimento
do tipo de estacionamento por faixa horária

Segunda a sexta Sábado Domingo e feriado

0 às 8h: táxi em
paralelo

0 às 8h: táxi em
paralelo

0 às 18h: táxi em
paralelo

8 às 18h: rotativo 2h
em paralelo

8 às 13h: rotativo 2h
em paralelo

13 às 18h: livre em
paralelo

18 às 24h: táxi em
paralelo

18 às 24h: táxi em
paralelo

18 às 24h: táxi em
paralelo
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Estacionamento Rotativo em paralelo compartilhado com estacionamento de
táxi com restrição de dia e de horário

50cm x  95cm (escala aproximada 1:20)

Para entendimento
do tipo de estacionamento por faixa horária

Dia útil – 2ª a 4ª Dia útil – 5ª a 6ª Sábado Domingo e feriado

0 às 8h: livre em
paralelo exceto motos

0 às 8h: táxi em
paralelo

0 às 8h: táxi em
paralelo

0 às 24h: livre em
paralelo exceto motos

8 às 18h: rotativo 2h
em paralelo

8 às 18h: rotativo 2h
em paralelo exceto
motos

8 às 13h: rotativo 2h
em paralelo exceto
motos

18 às 20h: livre em
paralelo exceto motos

18 às 20h: livre em
paralelo

13 às 18h: livre em
paralelo

20 às 24h: livre em
paralelo exceto motos

20 às 24h: táxi em
paralelo

18 às 24h: táxi em
paralelo
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1.2. Estacionamento para motocicletas14

Conceito: É o espaço na via pública reservado exclusivamente para
estacionamentos de veículos motorizados de duas rodas, posicionados
perpendicularmente ao meio-fio.

Critérios:

1. Apenas em áreas de estacionamento permitido;

2. a regulamentação de estacionamento para motocicletas deve ocorrer em áreas
predominantemente comerciais ou de prestação de serviços;

3. a  largura da faixa para estacionamento exclusivo15 de motocicletas pode variar
de 1,60 a 2,50m;

O estacionamento de motocicletas não deve ser regulamentado em faixas de
estacionamento onde também exista estacionamento de automóveis a 30, 45,
60 ou 90º. Considerando que a largura mínima para faixas de estacionamento
a 30, 45, 60 e 90º é respectivamente, 4,39m, 5,00m, 5,30m e 4,80m, temos
que estas larguras permitem a definição de uma largura ociosa para
estacionamento de motocicletas estacionadas perpendicularmente ao meio-fio.
Isso pode gerar a falsa impressão de que o estacionamento de motocicletas
em fila dupla seria permitido. Considera-se que em faixas de estacionamento
dimensionadas para estacionamento a 30, 45, 60 ou 90º o arranjo não é
adequado ao estacionamento de motocicletas, pois a largura da faixa
necessária para o estacionamento de motocicletas (perpendicular e junto ao
meio-fio) é mais compatível com o estacionamento de veículos em paralelo;

4. cada trecho regulamentado para estacionamento de motocicletas deve,
preferencialmente, estar a uma distância de pelo menos 100 metros de outro
trecho com a mesma regulamentação, na mesma face de quadra. Essa
distância pode ser menor em casos de vias com pista dupla ou onde exista
canteiro central;

                                                     

14 motocicletas, motonetas e ciclomotores
15 A largura mínima de 1,60m para as faixas de estacionamento exclusivo de motos só pode ser utilizada em
faces de quadra onde não houver estacionamento de automóveis, já que a largura mínima deste é de 1,80m.
Isto porque não é possível fazer a transição entre larguras diferentes de faixas de estacionamento na mesma
face de quadra.
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5. recomenda-se que a área regulamentada não ocupe uma extensão maior do
que 10% dos trechos com permissão de estacionamento na respectiva face de
quadra;

6. recomenda-se que a área regulamentada seja localizada na extremidade da
face de quadra;

7. para evitar ociosidade na utilização dos espaços, quando na avaliação da
viabilidade de regulamentação da área de estacionamento de motocicletas,
sempre deverão ser observados os horários de utilização para as operações e
indicados na sinalização;

8. em situações excepcionais, será possível a implantação desta regulamentação
nos locais onde o estacionamento e/ou parada for proibido em determinadas
faixas horárias, desde que:

- nos horários em que o estacionamento for permitido e a utilização de
uma faixa de tráfego para estacionamento não comprometa a fluidez e a
segurança do trânsito.

Compartilhamento: Como regra geral, os trechos de estacionamento para
motocicletas não devem ser compartilhados com outros tipos de estacionamento.
Caso seja identificado que a demanda para estacionamento de motocicletas
concentra-se em uma ou mais faixas horárias, é possível prever compartilhamento
com estacionamento livre.

Sinalização a ser utilizada:

R6b sem restrição de horário

50cm x 60cm
(escala aproximada 1:20)
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R6b com mensagem complementar para restrição de horário

R6a com legenda de restrição de horário do estacionamento das motos

R6a com legenda de restrição de horário e permissão de estacionamento de
motocicletas

50cm x 60cm
(escala aproximada 1:20)

50cm x 75cm
(escala aproximada 1:20)

50cm x 90cm
(escala aproximada 1:20)
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1.3. Estacionamento para carga e descarga

Conceito: É o espaço na via pública reservado para a realização de operações de
carga ou descarga, de uso público. Não se trata aqui de carga e descarga de
valores e nem de carga e descarga de construção, que serão tratadas à frente.

Critérios:

1. Em áreas regulamentadas como estacionamento rotativo, deve-se considerar a
possibilidade de evitar a regulamentação da área de carga e descarga, para
evitar ociosidade na utilização dos espaços. Nas áreas regulamentadas como
estacionamento rotativo, a operação de carga e descarga é possível, desde
que observado o uso obrigatório da folha de rotativo nos horários previstos na
sinalização;

2. em situações excepcionais, será possível a implantação desta regulamentação
nos locais onde o estacionamento e/ou parada for proibido em determinadas
faixas horárias, desde que:

- nos horários em que o estacionamento for permitido e a utilização de uma
faixa de tráfego para estacionamento não comprometa a fluidez e a
segurança do trânsito.

3. em áreas residenciais, a implantação deve ocorrer em trechos de via onde o
estacionamento é permitido e que não possuam outra área regulamentada com
o mesmo objetivo, na mesma face de quadra. O comprimento máximo da área
regulamentada deverá ser de 13 metros;

4. em áreas não residenciais ou de ocupação mista, a implantação deve ocorrer
em trechos de via onde o estacionamento é permitido e que não possuam
outra área regulamentada com o mesmo objetivo, a uma distância de até 80
metros. O comprimento máximo da área regulamentada deverá ser de 13
metros;

5. em áreas comerciais cujos estabelecimentos lidam com cargas de maior
dimensão ou peso (valores superiores a 70 kg e indivisíveis e/ou que tenham
3m3 de volume ou mais), a distância  mínima para outra regulamentação de
carga e descarga deve ser de 50 metros, e o comprimento máximo da
regulamentação, de 13 metros;

6. em áreas industriais, considerar a distância mínima a outra área com a mesma
regulamentação de 40 metros e o comprimento máximo de 23 metros;
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7. para evitar ociosidade na utilização dos espaços, quando na avaliação da
viabilidade de regulamentação da área de carga e descarga, sempre deverão
ser observados os horários de utilização para as operações e indicados na
sinalização;

8. a BHTRANS arca com os custos de fabricação e implantação da sinalização de
regulamentação.

Vale lembrar que:
Atenção para o tipo de veículo (comprimento e carga máxima) que fará uso da
vaga, de acordo com a característica do estabelecimento e restrições definidas
para a área (por exemplo, restrições do comprimento máximo do veículo de até
6,5m em trecho da área central de Belo Horizonte). Observar ainda os horários de
utilização e as restrições do trânsito, evitando ociosidade da utilização do espaço
público e reserva de áreas por tempo superior à sua real utilização.

Compartilhamento: É possível intercalar com outras regulamentações fora do
horário estabelecido para a operação de carga e descarga, ou liberar o trecho da
via para estacionamento livre nos dias e horários de baixa utilização para esse
fim. O compartilhamento pode acontecer com táxi ou com estacionamento
permitido (livre). Nesses caso, a carga e descarga seria regulamentada para uma
ou mais faixas horárias, especificadas.

Sinalização a ser utilizada:

R6b sem restrição de horário e sem restrição de capacidade de carga do veículo

50 x 60cm
(escala aproximada 1:20)
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R6b com legenda de restrição de capacidade de carga do veículo (utilizada em
áreas de restrição de carga em trecho da Área Central)

R6b com legenda de restrição de horário, sem restrição de capacidade de carga

50cm x  90cm
(escala aproximada 1:20)

50cm x  75cm
(escala aproximada 1:20)

Vale lembrar que:
Não existe uma única faixa horárias de permissão e de proibição de
estacionamento. Cada caso deve ser estudado considerando estudos
anteriores elaborados para a área, a demanda, os horários de utilização das
áreas de estacionamento, e o tráfego geral.

Para regulamentar áreas para carga e descarga realizadas por veículos
maiores, avaliar:
- a condição do pavimento e capacidade de receber o trânsito de

veículos pesados;
- a possibilidade de restringir as faixas horárias de regulamentação,

considerando a permissão exclusiva para a madrugada, por exemplo.
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 R6b com legenda de restrição de horário, sem restrição de carga

R6a com legenda de restrição de horário, sem restrição de carga

R6c com legenda de restrição de horário, sem restrição de carga

50cm x  75cm
(escala aproximada 1:20)

50cm x  75cm
(escala aproximada 1:20)

50cm x  75cm
(escala aproximada 1:20)
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Vale lembrar que:
- Deve-se prestar especial atenção na definição dos horários em que é

permitida a carga e descarga. Não existem padrões que possam ser
utilizados para toda a cidade, pois a dinâmica de funcionamento dos
estabelecimentos varia muito.

- Deve-se buscar conversar com o solicitante, bem como observar o local e a
demanda de utilização de carga e descarga.

- Assim, por exemplo, numa operação de carga e descarga de bebidas que
ocorre apenas no horário da manhã, definir a faixa horária de
regulamentação apenas para o intervalo em que a área de carga e descarga
será realmente utilizada, permitindo o estacionamento livre ou outros usos
no restante do dia.
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1.3.1. Carga e Descarga na região do Hipercentro de Belo Horizonte

Em abril de 2007 a BHTRANS definiu novas normas para operações de carga e
descarga em trecho da Área Central de Belo Horizonte, junto ao Hipercentro,
dentro do perímetro indicado no mapa abaixo:.

Conceito: Considerando os sérios problemas de conflito de tráfego e a
necessidade de implantar gradual alteração na regulamentação da carga e
descarga, a BHTRANS resolveu16 que a circulação de veículos de carga, bem
como as operações de carga/descarga de mercadorias em trecho da Área Central
junto ao Hipercentro de Belo Horizonte sejam reguladas com regras específicas.

Critérios:

HORÁRIOS DE CARGA E DESCARGA NO HIPERCENTRO

Capacidade de carga líquida 2ª a 6ª feira Sábados
Domingos e

feriados

até 5 toneladas e 6,50 m todo dia todo dia todo dia

acima de 5 toneladas de 6,50m
20:00 às

11:00
00:00 às 11:00
15:00 às 00:00

todo dia

carretas e cavalos mecânicos não permitido não permitido não permitido

casos excepcionais
autorização, a critério da BHTRANS, mediante
especificação de endereço e horários a serem
cumpridos.

                                                     

16 Portaria BHTRANS DPR N.º 068/2007 de 19/09/2007.
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Área limite da restrição: perímetro definido, no sentido horário, pela Av. dos
Andradas com viaduto da Floresta, Alameda Ezequiel Dias, Rua Pernambuco,
Rua dos Timbiras, Av. Álvares Cabral, Rua Aimorés, Av. Bias Fortes, Rua
Guajajaras, Rua Rio Grande do Sul, Av. do Contorno e Av. dos Andradas até o
viaduto da Floresta.

Compartilhamento: É possível com táxi ou com estacionamento livre. Nesses
casos, a carga e descarga deve ser regulamentada para uma ou mais faixas
horárias, especificadas.

Carga e descarga noturna:

Visando garantir a fluidez do trânsito em algumas vias que funcionam como
importante acesso ao Hipercentro, as operações de carga e descarga podem ser
autorizadas durante o período noturno, admitindo-se o compartilhamento com
outro uso nos demais horários, desde que não comprometa o funcionamento da
via.

Ver Anexo VI – Restrições na circulação de veículos de carga
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1.4. Carga e descarga de construção

Conceito: É o espaço na via pública reservado exclusivamente para a realização
de operações de carga e descarga em construção.

Critérios:

1. A implantação deve ocorrer mediante solicitação de responsável pela
construção;

2. a solicitação só será avaliada se o solicitante informar a previsão do período
(início e término) para o qual está sendo solicitada a regulamentação de carga
e descarga de construção, compatível com as definições do alvará citado no
item 3 abaixo17;

3. a solicitação só será aceita pela BHTRANS se o solicitante apresentar,
conforme o caso:

- o Alvará de edificação para nova construção, expedido pela Gerência de
Licenciamento de Edificações (GELED) da Secretaria Municipal Adjunta de
Regulação Urbana ou

- o Alvará de edificação para reforma, expedido pela Gerência de Licenciamento
de Edificações (GELED) da Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana
ou

- o Alvará de obras em logradouros públicos, expedido pela Gerência de
Licenciamento de Obras em logradouros públicos (GELOL) da Secretaria
Municipal Adjunta de Regulação Urbana;

4. a(s) respectiva(s) placa(s) deve(m) indicar a data de validade da
regulamentação18. Após esta data, a sinalização deve ser retirada pela
gerência de sinalização da BHTRANS;

5. caso o solicitante necessite da regulamentação por período superior ao
indicado na(s) placa(s), deve encaminhar nova solicitação com justificativa à
BHTRANS, pelo menos um mês antes da data em que expira  a validade da
sinalização, para que a BHTRANS avalie a prorrogação do prazo de validade;

                                                     

17 No Projeto operacional deverá constar o período para o qual está sendo solicitada a regulamentação,
visando a confecção, a implantação e a programação de retirada das placas.

18 Vencido o prazo de validade da regulamentação, indicado na placa, a gerência de sinalização da
BHTRANS deverá providenciar a sua retirada.
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6. o solicitante deverá arcar com os custos de fabricação e implantação da
sinalização de  regulamentação de carga e descarga construção19;

7. a extensão da área regulamentada não deverá exceder a face do imóvel;

8. a área poderá permanecer regulamentada durante  todo o período da obra ou
por período inferior a este, a critério da BHTRANS;

9. em situações excepcionais, será possível a implantação desta regulamentação
nos locais onde o estacionamento e/ou parada for proibido em determinadas
faixas horárias, desde que:

- nos horários em que o estacionamento for permitido e a utilização de uma
faixa de tráfego para estacionamento não comprometa a fluidez e a
segurança do trânsito.

10. as áreas de carga e descarga deverão permanecer sempre livres de
materiais estocados;

11. a critério da BHTRANS, a sinalização poderá ser alterada ou retirada antes do
prazo previsto, sem direito a ressarcimento do solicitante, que deverá receber
justificativa por escrito.

Compartilhamento: Como regra geral, não. Esse tipo de estacionamento
caracteriza-se por operações em horários variados em atividades variadas
relativas à construção. Em alguns casos, a carga e descarga de construção pode
ser compartilhada com estacionamento livre.

                                                     

19 Portaria BHTRANS DPR N.º 015/04, de 12/03/04.
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Sinalização a ser utilizada:

R6b, sem restrição de horário para a operação de carga e descarga

R6b, com legenda de restrição de horário para a operação de carga e descarga

50cm x  75cm (escala aproximada 1:20)

50cm x  75cm (escala aproximada 1:20)



PRÁTICAS DE ESTACIONAMENTO EM BELO HORIZONTE

69

R6a com legenda de permissão de horário para operação de carga em
determinados horários

50cm x  90cm (escala aproximada 1:20)
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1.5. Estacionamento para carga e descarga de valores

Conceito: É o espaço na via pública reservado para a realização de operações de
carga ou descarga de malotes de transporte de dinheiro, valores, ou
documentação de instituições financeiras e bancos, em veículos especiais para
transporte de valores, devidamente caracterizados.

Critérios:

1. É possível a implantação desta regulamentação nos locais onde o
estacionamento é permitido;

2. em situações excepcionais, será possível a implantação desta regulamentação
nos locais onde o estacionamento e/ou parada for proibido em determinadas
faixas horárias, desde que:

- nos horários em que o estacionamento for permitido e a utilização de uma
faixa de tráfego para estacionamento não comprometa a fluidez e a
segurança do trânsito.

3. a extensão da área regulamentada deverá ser de 8m e deverá
preferencialmente estar localizada em frente à face do imóvel da instituição
beneficiada;

4. a regulamentação desse estacionamento está limitada a no máximo duas
vagas para no mínimo dois estabelecimentos diferentes, no mesmo quarteirão;

5. se houver concentração de estabelecimentos bancários no mesmo quarteirão,
deve ser tratado de forma diferenciada, buscando sempre regulamentar o
menor número de vagas para esse fim;

6. quando a instituição beneficiada possuir área interna onde seja possível a
realização da operação de carga e/ou descarga, esta regulamentação não
deverá ser implantada na via pública;

7. a BHTRANS arca com os custos de fabricação e implantação da sinalização de
regulamentação.

Vale lembrar que:
Os veículos em operação de carga e descarga de valores estão sujeitos a todas
as regras e penalidades definidas no Código de Trânsito Brasileiro, não gozando
de livre estacionamento e parada.
Observar os horários de utilização e as restrições do trânsito, evitando ociosidade
da utilização do espaço público e reserva de áreas por tempo superior à sua real
utilização.
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Compartilhamento:  É possível com estacionamento livre, fora dos horários
comerciais.

Sinalização a ser utilizada:

R6b sem restrição de horário para a operação de carga e descarga

R6b com legenda de restrição de horário para a operação de carga e descarga

50 x 75cm (escala aproximada 1:20)

50 x 75cm (escala aproximada 1:20)
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R6a com legenda de permissão de carga e descarga em determinados horários

50 x 75cm (escala aproximada 1:20)
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1.6. Estacionamento para veículos escolares

Conceito: É o espaço na via pública reservado para estacionamentos de veículos,
devidamente caracterizados, que prestam serviço de transporte de escolares.

Critérios:

1. Será possível a implantação desta regulamentação apenas nos locais e
horários em que o estacionamento for permitido;

2. em situações excepcionais, será possível a implantação desta regulamentação
nos locais onde o estacionamento e/ou parada for proibido em determinadas
faixas horárias, desde que:

- nos horários em que o estacionamento for permitido e a utilização de uma
faixa de tráfego para estacionamento não comprometa a fluidez e a
segurança do trânsito;

3. a implantação deve ocorrer,  sempre que possível, próximo à instituição escolar
beneficiada, evitando a travessia de alunos. Na impossibilidade, a
regulamentação pode ocorrer em outro local, o mais próximo possível da
escola;

4. em frente à instituição escolar, deve ser priorizado o embarque e desembarque
de escolares e não o estacionamento de veículos escolares;

5. a extensão da área regulamentada deverá ser proporcional ao número de
veículos que prestam serviço ao estabelecimento, ficando limitada a 30 metros;

6. a área regulamentada deve se localizar a uma distância mínima de 50 metros
de qualquer outra área regulamentada com o mesmo objetivo;

7. quando a instituição beneficiada possuir área interna onde seja possível o
estacionamento interno, esta regulamentação não deverá ser implantada na
via pública;

8. a fabricação e implantação da sinalização de regulamentação será paga pelo
solicitante, exceto quando se tratar das entidades da rede pública de ensino;

9. áreas de estacionamento de maior demanda deverão ser tratadas em função
de suas particularidades.

Compartilhamento: é possível com estacionamento liberado ou outras
modalidades de estacionamento, em função dos horários.
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Sinalização a ser utilizada:

R6b com legenda de restrição de horário e uso compartilhado

R6a com legenda de permissão de estacionamento de veículos escolares em
determinados horários

50cm x 60cm (escala aproximada 1:20)

50cm x 75cm (escala aproximada 1:20)
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1.7. Estacionamento para embarque e desembarque de escolares

Conceito: É o espaço na via pública reservado para estacionamento gratuito de
veículos que estejam transportando estudantes. Válido por até cinco minutos, com
sinalização de pisca alerta ligado. Tal regulamentação deve ser considerada como
estacionamento de alta rotatividade e é implantada em locais em que se observa
grande demanda e rotatividade de estacionamento, justificando a regulamentação
específica, de uso público.

Desde que respeitadas as condições da regulamentação, esse estacionamento
pode ser utilizado por quaisquer veículos.

Critérios:

1. Será possível a implantação desta regulamentação apenas nos locais e
horários em que o estacionamento for permitido;

2. em situações excepcionais, será possível a implantação desta regulamentação
nos locais onde o estacionamento e/ou parada for proibido em determinadas
faixas horárias, desde que:

- nos horários em que o estacionamento for permitido e a utilização de
uma faixa de tráfego para estacionamento não comprometa a fluidez e a
segurança do trânsito;

3. a implantação deve ocorrer em frente e preferencialmente no mesmo lado da
via em que se encontra a instituição escolar beneficiada;

4. a extensão da área regulamentada deverá ser proporcional à demanda de
veículos que acessam o estabelecimento, desde que a delimitação da área não
se estenda para os lotes vizinhos, tornando-se obrigatória a acomodação da
vaga somente no limite da testada da escola;

5. o estacionamento gratuito será permitido pelo tempo máximo de cinco minutos,
com o pisca alerta ligado;

6. durante o tempo em que estiver estacionado, o veículo deverá ter sua
sinalização de emergência acionada;

7. quando a instituição beneficiada possuir área interna onde seja possível a
realização de toda a operação de embarque e desembarque de alunos, esta
regulamentação não deverá ser implantada na via pública;
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8. esse tipo de estacionamento deve ser considerado como estacionamento de
alta rotatividade;

9. a fabricação e implantação da sinalização de regulamentação será paga pelo
solicitante, exceto quando se tratar das entidades da rede pública de ensino20 .

Compartilhamento: é possível com estacionamento liberado ou outras
modalidades de estacionamento, tais como táxi e estacionamento rotativo, em
função dos horários.

Vale lembrar que:
A regulamentação de estacionamento para embarque e desembarque de
escolares com pisca alerta ligado visa promover a alta rotatividade em frente à
escola. A fiscalização de trânsito deve atentar para o tempo máximo de
estacionamento de cinco minutos e para a exigência de pisca-alerta ligado, uma
vez que não há condição concreta de fiscalizar quem está utilizando a vaga
(professor, pai de aluno ou outro).

Sinalização a ser utilizada:

R6b com legenda de permanência e horários:

                                                     

20 Lei Municipal N.º 7788 de 27/08/99 e Portaria BHTRANS DPR N.º 014/04, de 12/03/04.

50cm x 75cm
(escala aproximada 1:20)
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R6a com legenda de permissão de estacionamento em determinados horários:

R6b com legenda de uso compartilhado de estacionamento rotativo com
estacionamento de escolares:

50cm x 90cm
(escala aproximada 1:20)

50cm x 105cm (escala aproximada 1:20)
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 R6b com legenda de uso compartilhado e estacionamento de táxi com
estacionamento de escolares:

50cm x 90cm (escala aproximada 1:20)
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1.8. Estacionamento para ambulância

Conceito: É o espaço na via pública reservado para estacionamentos de
ambulâncias, devidamente caracterizadas, que visa facilitar e garantir o acesso às
instituições de saúde tais como hospitais e ambulatórios.  Não se trata aqui da
“livre parada e estacionamento no local da prestação de serviço” de que gozam os
veículos prestadores de serviços de utilidade pública, desde que devidamente
sinalizados na forma estabelecida pelo CONTRAN. Tratam-se de critérios para
regulamentação de vagas especialmente destinadas para estacionamento desse
tipo de veículo.

Critérios:

1. Será possível a implantação desta regulamentação nos locais onde o
estacionamento for permitido;

2. em situações excepcionais, será possível a implantação desta regulamentação
nos locais onde o estacionamento e/ou parada for proibido em determinadas
faixas horárias, desde que:

- nos horários em que o estacionamento for permitido e a utilização de uma
faixa de tráfego para estacionamento não comprometa a fluidez e a
segurança do trânsito;

3. a implantação deve ocorrer preferencialmente em frente à entrada da
instituição de saúde beneficiada;

4. a extensão da área regulamentada deverá ser proporcional ao número de
ambulâncias que acessam o estabelecimento, diariamente, na hora de maior
movimento;

5. a extensão da área regulamentada não poderá exceder o comprimento da face
do imóvel, ficando limitada a três vagas;

6. quando a instituição beneficiada possuir área interna com área suficiente, onde
seja possível o estacionamento de ambulâncias e o acesso de pacientes, não
deve ser regulamentado este tipo de estacionamento na via pública.
Estacionamentos especiais deverão ser tratados em função de suas
particularidades;

7. a BHTRANS arca com os custos de fabricação e implantação da sinalização de
regulamentação.
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Compartilhamento: como regra geral, não. Para estabelecimentos com horários
de funcionamento mais restrito, é possível com estacionamento liberado, em
função dos horários.

Sinalização a ser utilizada:

R6b, sem legenda de restrição de horário

R6b, com legenda de restrição de horário

R6a, com legenda de permissão de embarque e desembarque de ambulâncias

50cm x 60 cm (escala aproximada 1:20)

50cm x 75 cm (escala aproximada 1:20)

50cm x 75 cm (escala aproximada 1:20)
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1.9. Estacionamento de ambulância para embarque e desembarque

Conceito: É o espaço na via pública reservado para embarque e desembarque
em ambulâncias, devidamente caracterizadas, que visa facilitar e garantir o
acesso emergencial às instituições de saúde tais como hospitais e  ambulatórios.
Válido por até dez minutos, com sinalização de pisca alerta ligado. Tal
regulamentação deve ser considerada como estacionamento de alta rotatividade e
é implantada em locais em que se observa grande demanda e rotatividade de
estacionamento, justificando a regulamentação específica, de uso exclusivo de
ambulâncias.

Não se trata aqui da “livre parada e estacionamento no local da prestação de
serviço” de que gozam os veículos prestadores de serviços de utilidade pública,
desde que devidamente sinalizados na forma estabelecida pelo CONTRAN. Trata-
se de estacionamento de curta duração, com pisca alerta ligado, por até 10
minutos.

Critérios:

1. Será possível a implantação desta regulamentação nos locais onde o
estacionamento for permitido;

2. em situações excepcionais, será possível a implantação desta regulamentação
nos locais onde o estacionamento e/ou parada for proibido em determinadas
faixas horárias, desde que:

- nos horários em que o estacionamento for permitido e a utilização de
uma faixa de tráfego para estacionamento não comprometa a fluidez e a
segurança do trânsito;

3. a implantação deve ocorrer preferencialmente em frente à entrada da
instituição de saúde beneficiada;

4. a extensão da área regulamentada deverá ser proporcional ao número de
ambulâncias que acessam o estabelecimento, diariamente, na hora de maior
movimento;

5. a extensão da área regulamentada não poderá exceder o comprimento da face
do imóvel, ficando limitada a três vagas;

6. o estacionamento gratuito será permitido pelo tempo máximo de dez minutos,
com o pisca alerta ligado;



PRÁTICAS DE ESTACIONAMENTO EM BELO HORIZONTE

82

7. durante o tempo em que estiver estacionada, a ambulância deverá ter sua
sinalização de emergência acionada;

8. quando a instituição beneficiada possuir área interna com área suficiente, onde
seja possível o estacionamento de ambulâncias e o acesso de pacientes, não
deve ser regulamentado este tipo de estacionamento na via pública.
Estacionamentos especiais deverão ser tratados em função de suas
particularidades;

9. a BHTRANS arca com os custos de fabricação e implantação da sinalização de
regulamentação.

Vale lembrar que:

A regulamentação de estacionamento para embarque e desembarque em
ambulâncias com pisca alerta ligado visa promover a alta rotatividade de
ambulâncias em frente ao estabelecimento de saúde.

Compartilhamento: como regra geral, não. Para estabelecimentos com horários
de funcionamento mais restrito, é possível com estacionamento liberado, em
função dos horários.

Sinalização a ser utilizada:

R6b, sem legenda de restrição de horário

50cm x 60 cm (escala aproximada 1:20)
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R6b, com legenda de restrição de horário

R6a, com legenda de permissão de embarque e desembarque de ambulâncias

50cm x 90 cm (escala aproximada 1:20)

50cm x 90 cm (escala aproximada 1:20)
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1.10. Estacionamento para veículos do corpo consular

Conceito: É o espaço na via pública reservado para estacionamento de veículos
do Corpo Consular devidamente identificados.21

A Coordenação Geral de Privilégios e Imunidades (CGPI)22 do Ministério das
Relações Exteriores informa que têm direito à placa de Corpo Consular (CC)
apenas os cônsules e vice-cônsules de carreira. Consulados honorários não têm
direito à placa e portanto não têm direito a este tipo de estacionamento. As
autoridades locais de cada cidade e do estado onde está situado o consulado
devem fiscalizar o uso indevido de placas por parte dos consulados, em conjunto
com o Ministério das Relações Exteriores.

Critérios:

1. Será possível a implantação desta regulamentação nos locais onde o
estacionamento for permitido;

2. para reserva de vagas, somente os cônsules e vice-cônsules de carreira têm
direito a esse tipo de privilégio, que não é extensivo a cônsules honorários23;

3. para análise da demanda pela implantação de vagas para estacionamento
para veículos do corpo consular, a BHTRANS deve solicitar ao consulado a
relação da(s) placa(s) Corpo Consular – CC – existentes referentes ao
respectivo consulado. Caso não seja(m) informada(s) a(s) placa(s), a
solicitação não pode ser atendida;

                                                     

21 Para concessão da placa: A Resolução CONTRAN 231 de 15/03/2007, alterada pela Resolução CONTRAN
241, de 22/06/2007, estabelece o sistema de placas de identificação de veículos e define que as placas
dianteira e traseira deverão conter, gravados em tarjetas removíveis a elas afixadas, a sigla identificadora da
unidade da federação e o nome do município de registro do veículo, exceção feita às placas dos veículos
oficiais, de representação, aos pertencentes a missões diplomáticas, às repartições consulares, aos
organismos internacionais, aos funcionários estrangeiros administrativos de carreira e aos peritos
estrangeiros de cooperação internacional. (...)
Quanto às cores das placas e tarjetas, o Anexo I da Resolução 231 de 15/03/2007 define que os veículos da
categoria  “Corpo Consular”, dentre outros, terão cor de fundo azul e cor dos caracteres branco.

22 A Coordenação-Geral de Privilégios e Imunidades (CGPI) é responsável por determinar, em conformidade
com a legislação brasileira e com base no princípio da reciprocidade de tratamento, os benefícios decorrentes
dos privilégios e imunidades das missões diplomáticas, repartições consulares, representações de
organismos internacionais e seus funcionários. Somente a CGPI, em Brasília, pode emplacar os carros. A
CGPI pode entregar a placa para um representante da embaixada em Brasília, contra recibo. Para o
desemplacamento, quando o funcionário vai vender o carro, o procedimento é semelhante. A placa é
entregue à CGPI pela embaixada.

23 De acordo com a CGPI.
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4. em situações excepcionais, será possível a implantação desta regulamentação
nos locais onde o estacionamento e/ou parada for proibido em determinadas
faixas horárias, desde que:

- nos horários em que o estacionamento for permitido e a utilização de
uma faixa de tráfego para estacionamento não comprometa a fluidez e a
segurança do trânsito;

5. a implantação deve ocorrer  preferencialmente em frente e no mesmo lado da
via em que se encontra o Consulado beneficiado;

6. a extensão da área regulamentada não poderá exceder o comprimento da face
do imóvel, ficando limitada a 10 metros ou duas vagas;

7. não há restrições quanto à distância mínima em relação a qualquer outra área
regulamentada como carga e descarga, carga e descarga construção ou carga
e descarga de valores;

8. a BHTRANS arca com os custos de fabricação e implantação da sinalização de
regulamentação;

9. só veículos identificados com placa do Corpo Consular podem estacionar
nesse tipo de área regulamentada.

Compartilhamento: Não é possível.

Sinalização a ser utilizada:

R6b:

50cm x 60cm (escala aproximada 1:20)
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R6a, com legenda com legenda de permissão de estacionamento de veículos do
corpo consular:

50cm x 75cm (escala aproximada 1:20)
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1.11. Estacionamento para veículos oficiais

Conceito: É o espaço na via pública reservado exclusivamente para
estacionamento de veículos oficiais devidamente identificados pelo tipo de
emplacamento24. Nessa categoria enquadram-se todos os veículos com placa
com cor de fundo branca e cor dos caracteres preta, inclusive os veículos da
guarda municipal do município de Belo Horizonte.

Critérios:

1. Será possível a implantação desta regulamentação nos locais onde o
estacionamento for permitido;

2. em situações excepcionais, será possível a implantação desta regulamentação
nos locais onde o estacionamento e/ou parada for proibido em determinadas
faixas horárias, desde que:

- nos horários em que o estacionamento for permitido e a utilização de
uma faixa de tráfego para estacionamento não comprometa a fluidez e a
segurança do trânsito;

3.  a implantação deve ocorrer  preferencialmente em frente e no mesmo lado da
via em que se encontra a instituição beneficiada, e a uma distância mínima de
50 metros, na mesma face do quarteirão, de qualquer outra área
regulamentada com o mesmo objetivo;

4. a extensão da área regulamentada não deve exceder o comprimento da face
do imóvel, ficando limitada a doze metros ou duas vagas, que é o equivalente a
duas vagas de veículo padrão. Casos excepcionais devem ser avaliados;

5. a BHTRANS arca com os custos de fabricação e implantação da sinalização de
regulamentação.

Compartilhamento: é possível com estacionamento liberado ou outras
modalidades de estacionamento, em função dos horários.

                                                     

24 A Resolução CONTRAN 231 de 15/03/2007, alterada pela Resolução CONTRAN  241, de 22/06/2007,
estabelece o sistema de placas de identificação de veículos e define que, quanto às cores das placas e
tarjetas, os veículos de categoria oficial terão cor de fundo branca e cor dos caracteres preta.
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Sinalização a ser utilizada:

R6b, sem legenda de restrição de horário:

R6b, com legenda de restrição de horário:

R6a, com legenda de permissão de estacionamento de veículos oficiais:

50 x 75 cm
(escala aproximada 1:20)

50 x 60 cm
(escala aproximada 1:20)

50 x 75 cm
(escala aproximada 1:20)



PRÁTICAS DE ESTACIONAMENTO EM BELO HORIZONTE

89

1.12. Estacionamento para viaturas policiais

Conceito: É o espaço na via pública reservado exclusivamente para o
estacionamento de viaturas policiais, devidamente caracterizadas, junto às
respectivas unidades. Consideram-se viaturas policiais os veículos, devidamente
caracterizados, da polícia federal, da polícia rodoviária estadual, federal, da polícia
ferroviária federal, das polícias civis e das polícias militares. Os veículos dos
corpos de bombeiros militares, da guarda municipal de Belo Horizonte e as
viaturas da BHTRANS não são considerados viaturas policiais.

Critérios:

1. Será possível a implantação desta regulamentação nos locais onde o
estacionamento for permitido;

2. em situações excepcionais, será possível a implantação desta regulamentação
nos locais onde o estacionamento e/ou parada for proibido em determinadas
faixas horárias, desde que:

- nos horários em que o estacionamento for permitido e a utilização de uma
faixa de tráfego para estacionamento não comprometa a fluidez e a
segurança do trânsito;

3. a implantação deve ocorrer  preferencialmente em frente e no mesmo lado da
via em que se encontra a instituição beneficiada;

4. a extensão da área regulamentada não deve exceder o comprimento da face
do imóvel, ficando limitada a no máximo 12 metros. Casos excepcionais devem
ser avaliados;

5. a BHTRANS arca com os custos de fabricação e implantação da sinalização de
regulamentação.

Compartilhamento: Não é possível, considerando que esse tipo de
estacionamento não acontece em horários pré determinados.
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Sinalização a ser utilizada:

R6b, sem legenda de restrição de horário:

R6b, com legenda de restrição de horário:

R6a, com legenda de permissão de estacionamento de viaturas policiais:

:

50 x 60 cm (escala aproximada 1:20)

50 x 75 cm (escala aproximada 1:20)

50 x 75 cm (escala aproximada 1:20)
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1.13. Estacionamento por 10 minutos com pisca alerta ligado 25

Conceito: É o espaço na via pública reservado para estacionamento gratuito de
veículos, por até 10 minutos, com a sinalização de emergência “pisca alerta”
ligada. Tal regulamentação deve ser considerada como estacionamento de alta
rotatividade e é implantada em locais em que se observa grande demanda e
rotatividade do estacionamento, justificando a regulamentação específica. Desde
que respeitadas as condições da regulamentação, esse estacionamento pode ser
utilizado por quaisquer veículos.

Critérios:

1. Só será possível a implantação desta regulamentação nos locais onde o
estacionamento for permitido;

2. em situações excepcionais, será possível a implantação desta regulamentação
nos locais onde o estacionamento e/ou parada for proibido em determinadas
faixas horárias, desde que:

- nos horários em que o estacionamento for permitido e a utilização de
uma faixa de tráfego para estacionamento não comprometa a fluidez e a
segurança do trânsito;

3. a implantação deve ocorrer  preferencialmente em frente e no mesmo lado da
via em que se identificar a demanda deste tipo de  estacionamento;

4. não se trata de regulamentação de estacionamento para um estabelecimento
específico, devendo as vagas regulamentadas estarem disponíveis para
quaisquer usuários;

5. a extensão da área regulamentada deve ficar limitada a, no máximo, 12 metros
ou duas vagas. Casos excepcionais devem ser avaliados;

6. nos casos em que a demanda por estacionamento de alta rotatividade estiver
relacionada a um pólo gerador de demanda, observar o horário de

                                                     

25 A Lei municipal N.º 8.616, de 14/07/2003, que contém o Código de Posturas do Município de Belo
Horizonte, elimina a possibilidade de estacionamentos privativos na via para farmácias, drogarias ou
laboratórios, ao revogar a Lei N.° 6.912, de 11/07/1995, que “Autoriza o estacionamento gratuito de veículos
de clientes em frente às farmácias e drogarias do município” e a Lei N.° 7.413, de 04/12/1997, que “Altera
dispositivos da Lei N.º 6.912, de 11/07/1995”, autorizando o estacionamento gratuito de veículos de clientes
em frente a farmácias, drogarias e laboratórios de análises clínicas do município, durante seu horário de
funcionamento.   
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funcionamento do estabelecimento para definição da faixa horária de aplicação
da regulamentação;

7. deve ser permitida apenas uma regulamentação por quarteirão;

8. o solicitante arca com os custos de fabricação e implantação da sinalização de
regulamentação. Caso a necessidade de regulamentação da(s) vaga(s) seja
identificada pela própria BHTRANS, esta arca com os custos de fabricação e
implantação da sinalização de regulamentação;

9. a BHTRANS poderá remover a sinalização a qualquer tempo, em função de
necessidades operacionais.

Vale lembrar que:

Deve ser verificado se existe oferta de estacionamento na via para contemplar a
demanda do estacionamento. Caso exista oferta de vagas não utilizadas, não é
necessário regulamentar estacionamento de alta rotatividade no local.

Compartilhamento: É possível com estacionamento liberado ou outras
modalidades de estacionamento, em função dos horários.

Sinalização a ser utilizada:

R6b, sem legenda de restrição de horário para estacionamento de alta
rotatividade:

50 x 60 cm
(escala aproximada 1:20)
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R6b, com legenda de restrição de horário para estacionamento de alta
rotatividade:

R6a, com legenda de restrição de horário para estacionamento de alta
rotatividade:

50 x 90 cm
(escala aproximada 1:20)

50 x 75 cm
(escala aproximada 1:20)
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R6a, com legenda de restrição de horário para a proibição de estacionamento e
legenda de permissão de estacionamento de alta rotatividade:

50 x 90 cm
(escala aproximada 1:20)
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1.14. Estacionamento por 10 minutos em hotéis

Conceito: É o espaço na via pública reservado para embarque e desembarque de
hóspedes, em frente a hotéis. É reservado para estacionamento gratuito de
veículos, por até 10 minutos, com a sinalização de emergência “pisca alerta”
ligada. Tal regulamentação deve ser considerada como reserva de
estacionamento e é implantada em locais em que se observa grande demanda de
estacionamento na via, dificultando o estacionamento de hóspedes em frente ao
hotel, justificando a regulamentação específica, de uso público. Desde que
respeitadas as condições da regulamentação, esse estacionamento pode ser
utilizado por quaisquer veículos.

Critérios:

1. Só será possível a implantação desta regulamentação nos locais onde o
estacionamento for permitido;

2. a implantação deve ocorrer  preferencialmente em frente e no mesmo lado da
via em que se encontra o Hotel;

3. em situações excepcionais, será possível a implantação desta regulamentação
nos locais onde o estacionamento e/ou parada for proibido em determinadas
faixas horárias, desde que:

- nos horários em que o estacionamento for permitido e a utilização de uma
faixa de tráfego para estacionamento não comprometa a fluidez e a
segurança do trânsito;

4. o solicitante arca com os custos de fabricação e implantação da sinalização de
regulamentação. Caso a necessidade de regulamentação da(s) vaga(s) seja
identificada pela própria BHTRANS, esta arca com os custos de fabricação e
implantação da sinalização de regulamentação;

5. a BHTRANS poderá remover a sinalização a qualquer tempo, em função de
necessidades operacionais.

Vale lembrar que:
Embora este tipo de regulamentação não seja para uso exclusivo dos hóspedes
dos hotéis, geralmente esta regulamentação vem acompanhada da sinalização
indicativa de Hotel, como forma inclusive de fortalecer a vocação turística da
cidade.
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Compartilhamento: como regra geral, não.

R6b, sem legenda de restrição de horário:

R6b, com legenda de restrição de horário:

50cm x 75cm (escala aproximada 1:20)

50cm x 90m (escala aproximada 1:20)

Regulamentação:
50cm x 60cm
(escala aproximada 1:20)

Indicativa:
50cm x 15cm
(escala aproximada 1:20)

Regulamentação:
50cm x 75cm
(escala aproximada 1:20)

Indicativa:
50cm x 15cm
(escala aproximada 1:20)
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R6a, sem legenda de restrição de horário para o estacionamento proibido e com
permissão de estacionamento de alta rotatividade em determinadas faixas
horárias:

R6a, com legenda de restrição de horário para o estacionamento proibido e com
permissão de estacionamento de alta rotatividade em determinadas faixas
horárias:

Regulamentação:
50cm x 90cm
(escala aproximada 1:20)

Indicativa:
50cm x 15cm
(escala aproximada 1:20)

Regulamentação:
50cm x 90cm
(escala aproximada 1:20)

Indicativa:
50cm x 15cm
(escala aproximada 1:20)
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1.15. Estacionamento para ponto de táxi

Conceito: É o espaço na via pública reservado para estacionamento de táxi, em
tempo de espera de passageiros.

Critérios:

1. Só será possível a implantação desta regulamentação nos locais onde o
estacionamento for permitido;

2. em situações excepcionais, será possível a implantação desta regulamentação
nos locais onde o estacionamento e/ou parada for proibido em determinadas
faixas horárias, desde que:

- nos horários em que o estacionamento for permitido e a utilização de uma
faixa de tráfego para estacionamento não comprometa a fluidez e a
segurança do trânsito;

3. a implantação deve ocorrer em trechos de via onde a demanda justifique, tais
como áreas comerciais, de serviços ou de lazer;

4. o ponto deve ser, sempre que possível, regulamentado do lado direito do
sentido de fluxo da via, para facilitar o embarque e desembarque de
passageiros;

5. deve-se evitar regulamentar ponto de táxi em trechos onde existem entradas
de garagens, já que a formação de fila de táxi pode obstruir os trechos com
guia rebaixada para entrada e saída de veículos;

6. pontos temporários ou eventuais para atendimento a demandas específicas
tais como shows e jogos, devem seguir, sempre que possível, os mesmos
critérios de localização;

7. a extensão da área regulamentada deverá considerar a demanda do ponto e a
capacidade da via, bem como outras demandas de estacionamento;

8. a BHTRANS arca com os custos de fabricação e implantação da sinalização de
regulamentação.

Compartilhamento: É possível compartilhar com outros estacionamentos ou
estacionamento proibido, em função dos horários.
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Sinalização a ser utilizada:

R6b, sem restrição de horário para o ponto:

R6b, com restrição de horário para o ponto:

50cm x 60cm (escala aproximada 1:20)

50cm x 60cm (escala aproximada 1:20)
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R6a, com restrição de horário para o ponto:

R6a, com restrição de horário para o ponto:

50cm x 75cm (escala aproximada 1:20)

50cm x 75cm (escala aproximada 1:20)
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1.16. Estacionamento para veículos  de aluguel (frete e carreto)

Conceito: espaço na via pública reservado para estacionamento de veículos
emplacados na categoria aluguel (placa vermelha) em tempo de espera de
contratação de serviços.

Critérios:

1. Só será possível a implantação desta regulamentação nos locais onde o
estacionamento for permitido;

2. a regulamentação deve considerar o uso do trecho de via por caminhões,
caminhonetes ou ambos os veículos;

3. a implantação deve ocorrer em trechos de via de ocupação
predominantemente comercial ou industrial, preferencialmente ao longo de
fachadas muradas sem acessos ou entradas;

4. deve-se evitar regulamentar estacionamento de veículos de aluguel em faixas
de estacionamento devidamente regulamentado ao longo de canteiros centrais;

5. a extensão da área regulamentada deverá considerar a demanda do ponto e a
capacidade da via, bem como outras demandas de estacionamento;

6. a BHTRANS arca com os custos de fabricação e implantação da sinalização de
regulamentação.

Compartilhamento: É possível com outros estacionamentos, em função dos
horários.

Sinalização a ser utilizada:

R6b, estacionamento de veículos de aluguel, sem legenda de restrição de horário:

50cm x 60cm
(escala aproximada 1:20)
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R6b, estacionamento de caminhonetes de aluguel, sem legenda de restrição de
horário:

R6b, estacionamento de caminhões de aluguel, sem legenda de restrição de
horário:

R6b, com legenda de restrição de horário para estacionamento de veículos de
aluguel:

50cm x 75cm
(escala aproximada 1:20)

50cm x 60cm
(escala aproximada 1:20)

50cm x 60cm
(escala aproximada 1:20)
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R6b, com legenda de restrição de horário para estacionamento de veículos de
aluguel - caminhonetes:

R6b, com legenda de restrição de horário para estacionamento de veículos de
aluguel - caminhões:

50cm x 75cm
(escala aproximada 1:20)

50cm x 60cm
(escala aproximada 1:20)
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1.17. Estacionamento para ônibus de turismo

Conceito: É o espaço na via pública nas proximidades de pólos de atratividade
turística ou comercial, reservado para estacionamentos de ônibus de turismo.

Critérios:

1. Só será possível a implantação desta regulamentação nos locais onde o
estacionamento for permitido;

2. em situações excepcionais, será possível a implantação desta regulamentação
nos locais onde o estacionamento e/ou parada for proibido em determinadas
faixas horárias, desde que:

- nos horários em que o estacionamento for permitido e a utilização de
uma faixa de tráfego para estacionamento não comprometa a fluidez e a
segurança do trânsito;

3. a implantação deve ocorrer em trechos de via e dias/horários onde a demanda
justifique, tais como pólos de atração de viagens turísticas, centros de
convenções, feiras e locais de lazer;

4. o estacionamento para ônibus de turismo deve ser, sempre que possível,
regulamentado do lado direito do sentido de fluxo da via, evitando intercalá-lo
com entradas de garagens ou outras regulamentações;

5. esta regulamentação pode ser utilizada quando se pretende regulamentar um
trecho de estacionamento para entrada e saída rápida de passageiros. Nesse
caso, o estacionamento pode ser por até 10 minutos, com pisca-alerta ligado;

6. a implantação do ponto do lado esquerdo da via deve ser realizada apenas em
situações especiais;

7. a extensão da área regulamentada deverá considerar a demanda do ponto e a
capacidade da via, bem como outras demandas de estacionamento;

8. a área regulamentada deve se localizar a uma distância mínima de 80 metros,
na mesma face de quadra, de qualquer outra área regulamentada com o
mesmo objetivo;

9. a implantação deve ocorrer em trechos de via que não apresentem vegetação
arbórea que impossibilite a aproximação dos veículos da calçada;
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10. a BHTRANS arca com os custos de fabricação e implantação da sinalização
de regulamentação.

Compartilhamento: é possível com estacionamento livre ou proibido, em função
dos horários.

Sinalização a ser utilizada:

R6b, sem legenda de restrição de tempo de estacionamento:

R6b, com legenda de restrição de horário:

50 x 60 cm
(escala aproximada 1:20)

50 x 75 cm
(escala aproximada 1:20)
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R6b, com legenda de restrição de tempo máximo de estacionamento de 10
minutos, com pisca alerta ligado:

R6a, com legenda de permissão de estacionamento de ônibus de turismo:

50 x 75 cm
(escala aproximada 1:20)

50 x 75 cm
(escala aproximada 1:20)
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R6a, com legenda de restrição de horário de proibição de estacionamento e
legenda de  permissão de estacionamento de ônibus de turismo:

R6c, com legenda de permissão de estacionamento de ônibus de turismo e de
restrição de tempo máximo de estacionamento:

50 x 75 cm
(escala aproximada 1:20)

50 x 75 cm
(escala aproximada 1:20)
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1.18. Estacionamento para veículos credenciados (veículos de pessoas com
deficiência com dificuldade de locomoção)

Conceito: É o espaço na via pública reservado exclusivamente para o
estacionamento de veículos de pessoas com deficiência com dificuldade de
locomoção, que possuem credencial própria expedida pela BHTRANS.26

Critérios:

1. Só será possível a implantação desta regulamentação nos locais onde o
estacionamento for permitido;

2. em áreas de estacionamento rotativo, pode-se regulamentar vagas rotativas
para veículos credenciados de pessoas com deficiência com dificuldade de
locomoção (ver item 1.1.1. Vagas credenciadas para pessoas com deficiência
em áreas de estacionamento rotativo);

3. esse tipo de regulamentação em geral é válida para o período integral do dia
(24 horas, de segunda a segunda). No entanto, caso identifique-se que a
demanda está fortemente relacionada a um determinado equipamento que
apresenta horários restritos, a regulamentação de estacionamento para este
tipo de veículos credenciados pode restringir-se às faixas horárias específicas;

4. em situações excepcionais, será possível a implantação desta regulamentação
nos locais onde o estacionamento e/ou parada for proibido em determinadas
faixas horárias, desde que:

- nos horários em que o estacionamento for permitido e a utilização de uma
faixa de tráfego para estacionamento não comprometa a fluidez e a
segurança do trânsito;

- a vaga reservada só seja sinalizada com sinalização vertical, já que a
sinalização horizontal não se aplica nesse caso;

5. para a escolha da localização das vagas a serem regulamentadas deverão ser
observados os seguintes critérios27:

                                                     

26 A lei federal N.º 10.098/2000, que “Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências”,
cria a obrigatoriedade de se reservar este tipo de vaga e estabelece que "Em todas as áreas de
estacionamento de veículos, localizadas em vias ou em espaços públicos, deverão ser reservadas vagas
próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem
pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção.”
27 Conforme Manual da gerência de projetos da BHTRANS “Estacionamento especial para pessoas com
deficiência com dificuldade de locomoção”.
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- a reserva de vagas deverá ser regulamentada em locais próximos aos
rebaixos de calçada existentes e às travessias sinalizadas de pedestres28,
principalmente junto às esquinas;

- sempre que possível, a reserva de vagas deverá ser regulamentada em
vias com o menor volume de trânsito, minimizando a exposição da pessoa
com deficiência na mobilidade ao conflito com trânsito intenso na entrada e
saída do veículo;

- o início da sinalização horizontal de demarcação da vaga reservada e
regulamentada deverá ser feito a uma distância mínima de cinqüenta
centímetros da demarcação da faixa de pedestres;

- quando, excepcionalmente, a localização da vaga não for junto às
esquinas, a escolha do local deve sempre considerar a possibilidade
técnica de rebaixar o meio-fio, de acordo com os critérios e parâmetros de
dimensionamento normalizados pela ABNT e padronizados pela
BHTRANS;

6. previamente à definição do local da vaga, deverão ser verificadas as condições
do rebaixo existente e/ou a viabilidade de implantação de novo rebaixo para
acesso à calçada, de acordo com os critérios e parâmetros de
dimensionamento da Norma Técnica, considerando as condições da calçada
existente. Caso não seja possível implantar corretamente o rebaixo para
acesso à calçada em determinado local, deve-se buscar outra localização para
a vaga para estacionamento para veículos credenciados;

7. para a definição da localização da vaga, devem ser observadas as condições
de acesso à calçada, bem como a topografia que permita o deslocamento de
uma pessoa com dificuldade de locomoção, com autonomia e segurança;

8. a regulamentação de estacionamento deve ser sinalizada com :

- sinalização vertical (placa);

- sinalização horizontal (marcas viárias)29;

- rebaixo de meio-fio e rampa de acesso à calçada / pista;

                                                     

28 A intenção da Lei N.º 10.098/200 é de garantir o acesso à cidade como um todo e não a prédios
específicos. Quando reservamos uma vaga junto a uma faixa de travessia de pedestres e nessa faixa já há
um rebaixo de meio-fio para facilitar a travessia de todas as pessoas com mobilidade reduzida, não
precisamos reservar vaga no meio de um quarteirão onde está instalada uma clínica de fisioterapia, por
exemplo. Apenas em locais onde há um grande fluxo de pessoas com deficiência com dificuldade de
locomoção justifica-se a implantação de vagas reservadas (obrigatoriamente com rebaixo de meio-fio), em
frente ao estabelecimento.
29 Exceto em vagas reservadas em áreas regulamentadas como R6a com legenda de restrição de horário.
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9. consideram-se áreas preferenciais para reserva de vagas:

- estacionamento público rotativo da área central;
- as que possibilitem acesso fácil a hospital, clínica, órgão ou instituição

pública, instituição de ensino, ponto turístico, cinema, teatro e museu,
centro recreativo e/ou esportivo, templo religioso.

10. a BHTRANS arca com os custos de fabricação e implantação da sinalização
de regulamentação.

Compartilhamento: É possível com estacionamento liberado ou estacionamento
proibido, em função dos horários.

Vale lembrar que:

A reserva de vagas deverá ser regulamentada preferencialmente em locais
próximos aos rebaixos de calçada existentes e às travessias sinalizadas de
pedestres, principalmente junto às esquinas.

Não há obrigatoriedade de regulamentar esse tipo de vaga na via, em frente a
estabelecimentos que são obrigados por lei a garantir acesso e estacionamento a
pessoas com deficiência com dificuldade de locomoção. Em muitos casos, a
obrigatoriedade refere-se ao acesso e à reserva de vagas internos ao imóvel.

Ao elaborar um projeto ou projeto operacional com definição de vaga reservada
para veículos credenciados, verifique as condições do rebaixo existente e/ou a
viabilidade de implantação de novo rebaixo para acesso à calçada, de acordo com
os critérios e parâmetros de dimensionamento da Norma Técnica, considerando
as condições da calçada existente. Nem sempre é possível implantar um rebaixo
na calçada, devido a interferências como caixas de visita ou dispositivos de
drenagem.
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Modelos de implantação da sinalização:

1: Locação de vaga reservada junto a travessia sinalizada (em esquina):

O rebaixo para acesso à travessia serve também para acesso do usuário da vaga
para veículos credenciados.

2: Locação de vaga reservada junto a esquina, sem travessia sinalizada:
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3. Locação de vaga reservada junto a travessia sinalizada (fora da esquina):

O rebaixo para acesso à travessia serve também para acesso do usuário da vaga
para veículos credenciados. A vaga deve ser locada preferencialmente depois da
travessia, no sentido de circulação.

4. Demarcação de uma vaga de estacionamento em paralelo com construção de
rebaixo (independente de travessia de pedestres)
O rebaixo deve ser locada preferencialmente junto à traseira do veículo.
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5: Demarcação de uma vaga de estacionamento: ângulos de 30, 45 e 60° com
construção de rebaixo

6: Demarcação de uma vaga de estacionamento em ângulo de  90° com
construção de rebaixo
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7: Demarcação de duas vagas de estacionamento em ângulo de  90° com
construção de rebaixo   
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Sinalização a ser utilizada:

R6b em paralelo, sem legenda de restrição de horário:

R6b a 45º, sem legenda de restrição de horário:

R6a, com legenda de permissão de estacionamento de veículos credenciados,
com restrição de horário:

50 x 60 cm
(escala aproximada 1:20)

50 x 60 cm
(escala aproximada 1:20)

50 x 75 cm
(escala aproximada 1:20)
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1.19. Estacionamento para ônibus de transporte coletivo público (PC - ponto
de controle)

Conceito: É o espaço na via pública reservado exclusivamente para
estacionamento e estocagem dos ônibus urbanos, junto aos respectivos pontos de
controle de cada linha.

Critérios:

1. O ponto deve ser sempre regulamentado do lado direito do sentido de fluxo da
via, evitando intercalá-lo com entradas de garagens ou outras
regulamentações;

2. o(s) número da(s) linha(s) deve(m) estar inscrito(s) na placa;

3. o ponto deve ser regulamentado em locais onde a vegetação arbórea não
impossibilite a aproximação dos veículos à calçada;

4. o ponto deve ser regulamentado preferencialmente junto a praças ou ao longo
de fachadas muradas sem acessos ou entradas, evitando, sempre que
possível, a regulamentação desse tipo de estacionamento muito próximo à
entrada e janelas de residências;

5. a extensão da área regulamentada deverá considerar a demanda do ponto e a
capacidade da via;

6. deve-se verificar o horário de operação da linha na definição das possíveis
restrições no horário de regulamentação do estacionamento. Caso trate-se de
linha que não opere sábado e/ou domingo e feriado, prever legenda
regulamentando estacionamento livre nesses dias;

7. a BHTRANS arca com os custos de fabricação e implantação da sinalização de
regulamentação.

Compartilhamento: como regra geral, não. Caso o PC não opere todos os dias,
deve-se compartilhar o trecho do Ponto de Controle com estacionamento livre.
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Sinalização a ser utilizada:

Sem restrição de horário:

Com restrição de horário:

50cm x 60cm (escala aproximada 1:20)

50cm x 75cm (escala aproximada 1:20)
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1.20. Ponto de embarque e desembarque de passageiros de ônibus (PED)

Conceito: É o espaço na via pública reservado exclusivamente às paradas dos
ônibus prestadores de serviço de transporte público, para o embarque e
desembarque de passageiros. Nesses locais pode ainda ocorrer operação de
embarque e desembarque dos demais veículos, desde que a regulamentação
utilizada não seja de Proibição de Parada e Estacionamento (R6c), com
permissão exclusiva de parada para veículos autorizados.

Critérios:

1. O ponto deve ser sempre regulamentado do lado direito do sentido de fluxo da
via, evitando intercalá-lo com entradas de garagens ou outras
regulamentações;

2. observar a distância mínima recomendável de 250m entre dois PED da mesma
linha. Na área central recomenda-se uma distância mínima de 400m entre
pontos de uma mesma linha, devido à grande demanda por utilização do
espaço viário e grande oferta do serviço;

3. observar a distância mínima de 10m em relação ao alinhamento da via
transversal, quando o PED estiver antes da interseção;

4. observar a distância mínima de 15m quando o PED estiver logo depois da
interseção;

5. observar as condições de segurança e visibilidade do ponto para os
condutores;

6. em cada trajeto, buscar regulamentar os PED nos locais com declividade mais
suave para locação dos pontos de parada (até 12%);

7. sempre que possível, assegurar-se de que o PED está sendo proposto junto a
uma calçada com condições de abrigar os pedestres. Observar se a largura da
calçada é suficiente para instalação de abrigo: para implantação de um abrigo
padronizado de 1,5m de largura por 3,70m de comprimento em Belo Horizonte,
a largura da calçada deve ter, como mínimo admissível, 3,70m e como mínimo
recomendável, 3,90m. Abrigos especialmente fabricados para calçadas
estreitas podem ser implantados em calçadas de, no mínimo, 1,5m de largura;

8. sempre que possível, o marco do ponto deve ser proposto junto a um poste de
iluminação  pública existente, resguardando a segurança do usuário;
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9. o ponto deve ser sempre regulamentado em locais onde a vegetação arbórea
não impossibilite a aproximação dos veículos à calçada;

10. a extensão da área regulamentada deverá considerar a demanda do ponto, no
que se refere à movimentação de passageiros e a freqüência das linhas, e a
capacidade da via;

11. a utilização do marco do ponto define a proibição de estacionamento dez
metros antes e dez metros  depois do local de instalação30;

12. para regulamentar uma área de embarque e desembarque de ônibus em que
seja necessário definir a restrição de parada de determinados veículos,
recomenda-se a utilização de placas com os sinais R6c (início – exceto
veículos autorizados) e R6c (término – exceto veículos autorizados). A
autorização se dá através de portaria da BHTRANS, especificando o(s)
número(s) da(s) linha(s) que pode(m) parar no ponto. Assim pode-se promover
a exclusividade de utilização do ponto por determinadas linhas. Outras linhas,
tais como ônibus inter-municipais, ficam sujeitas à multa caso realizem
operação de embarque e desembarque no ponto. Outros veículos, inclusive
táxis, também estão sujeitos à multa se pararem nestes pontos;

13. onde houver necessidade de uma extensão superior a 20 metros, deve-se
delimitar a extensão do PED com:

- sinalização horizontal específica (marca delimitadora) e / ou

- sinais R6a início e término ou

- sinais R6c início e término, com legenda de permissão de parada para veículos
autorizados, quando se pretende definir a exclusividade de parada para
apenas determinadas linhas de ônibus. As paradas dos ônibus rodoviários
poderão ocorrer nos pontos já regulamentados para o transporte urbano,
respeitando as proibições dos pontos “seletivos” e R6c - “exclusivo para
veículos autorizados”;

14. a marca delimitadora deverá ser utilizada onde a demanda por
estacionamento é muito grande, para promover o respeito da sinalização da
área do PED;

                                                     

30 O artigo 181 do CTB define que é infração estacionar o veículo onde houver sinalização horizontal
delimitadora de ponto de embarque ou desembarque de passageiros de transporte coletivo ou, na
inexistência desta sinalização, no intervalo compreendido entre dez metros antes e depois do marco do
ponto. A infração é média, com penalidade de multa e previsão de medida administrativa de remoção do
veículo.
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15. em caso de PED proposto em área de regulamentação de outro tipo de
estacionamento, como  Estacionamento Rotativo, estacionamento de viaturas
policiais, estacionamento de ambulância ou outro, deve-se utilizar:

- sinal R6a início e

- sinal R6b início da outra regulamentação (exemplo 2 a seguir);

16. a BHTRANS arca com os custos de fabricação e implantação da sinalização
de regulamentação.

Compartilhamento: como regra geral, não. Pode haver compartilhamento com
estacionamento livre caso as linhas atendidas no PED operem em dias e/ou
horários restritos.

Sinalização a ser utilizada:

Legenda ônibus

A Resolução N.º 160 de 22 de abril de 2004 (Anexo II do CTB) quanto às Marcas
de delimitação e controle de estacionamento e/ou parada, redefine a marca
delimitadora para parada de ônibus com a legenda ÔNIBUS perpendicular ao
meio-fio.

Em faixas de estacionamento mais estreitas que 2,90m, a BHTRANS também
utiliza a legenda ÔNIBUS paralela ao meio-fio.
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Exemplo 1: Ponto simplificado: arranjo com marco do ponto e sinalização
horizontal

Exemplo 2: Arranjo em local com o estacionamento rotativo regulamentado

Exemplo 3: Arranjo em local com estacionamento permitido, com utilização de
sinal R6a para o PED

Obs.: Mais detalhes no Manual para elaboração de Projetos Operacionais, da
BHTRANS.
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Sinalização a ser utilizada:

Marco do ponto E3a – Ponto seletivo, onde param apenas as linhas indicadas na
placa (placa para de 10 a 21 linhas)

Ponto com maior número de linhas em operação: placas  com 7 tarjetas

Marco do ponto E3c – Ponto seletivo, onde param apenas as linhas indicadas na
placa (placa para até 9 linhas)

Ponto com menor número de linhas em operação: placas  com 3 tarjetas

50cm x 100cm (escala aproximada 1:20)

Local para identificação do PED, se houver

50cm x 75cm (escala aproximada 1:20)

Local para identificação do PED, se houver



PRÁTICAS DE ESTACIONAMENTO EM BELO HORIZONTE

123

Marco do ponto E3b – Ponto não seletivo, onde param quaisquer linhas que
circulem na via.

Vale lembrar que:

E3c – Ponto seletivo, com restrição de horário de regulamentação do ponto

Por exemplo, caso um PED tenha uma ou mais linhas que não operem em
determinados dias e/ou horários, pode-se regulamentar as faixas horárias de
operação do ponto, regulamentando estacionamento livre para os horários e/ou
dias em que o ponto de ônibus não funciona. Esta diretriz é especialmente valiosa
em locais com grande demanda de estacionamento.

Exemplos:

50cm x 50cm (escala aproximada 1:20)

50cm x 50cm
(escala aproximada 1:20)

50cm x 50cm
(escala aproximada 1:20)
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1.21. Estacionamento para coleta de lixo

Conceito: É o espaço na via pública reservado para estacionamento de veículos
que estejam deixando ou recolhendo lixo, junto a coletores. Pode ser utilizado por
veículo destinado à coleta de lixo, devidamente caracterizado. Em outros casos,
reserva-se um trecho junto ao local da coleta com rotatividade de estacionamento,
de forma que quaisquer veículos tenham a oportunidade de estacionar por um
período de até 10 minutos junto ao coletor e recolher ou deixar lixo. Esse tipo de
estacionamento pode ser previsto ainda em locais tais como hospitais (onde
houver coleta de lixo hospitalar) e junto a coletores de resíduos recicláveis ou não.

Critérios:

1. Só será possível a implantação desta regulamentação nos locais onde o
estacionamento for permitido;

2. em situações excepcionais, será possível a implantação desta regulamentação
nos locais onde o estacionamento e/ou parada for proibido em determinadas
faixas horárias, desde que:

- nos horários em que o estacionamento for permitido e a utilização de
uma faixa de tráfego para estacionamento não comprometa a fluidez e a
segurança do trânsito;

3. a implantação deve ocorrer em trecho de via junto ao local de recolhimento do
resíduo;

4. a extensão da área regulamentada deverá considerar o tamanho do veículo
que realiza a coleta no local;

5. já que muitas vezes não é possível prever com precisão o horário da coleta
realizada por veículo destinado à coleta de lixo, devidamente caracterizado,
pode-se regulamentar a área junto ao coletor como estacionamento de curta
duração, de modo que quaisquer veículos possam utilizar-se da vaga por até
10 minutos, com pisca-alerta ligado;

6. a BHTRANS arca com os custos de fabricação e implantação da sinalização de
regulamentação.
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Sinalização a ser utilizada:

R6b, sem restrição de horário e com uso exclusivo para veículos destinados à
coleta de lixo, devidamente caracterizados

R6b, com restrição de tempo máximo de permanência de 10 minutos, com pisca-
alerta ligado

R6a, com legenda de restrição de horário e com legenda de permissão de
estacionamento com restrição de tempo máximo de permanência de 10 minutos,
com pisca-alerta ligado

50cm x 60cm
(escala aproximada 1:20)

50cm x 60cm
(escala aproximada 1:20)

50cm x 90cm
(escala aproximada 1:20)
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1.22. Estacionamento para táxi lotação

Conceito: É o espaço na via pública reservado exclusivamente para
estacionamento de táxi lotação, em tempo de espera de passageiros.

Critérios:

1. Só será possível a implantação desta regulamentação nos locais onde o
estacionamento for permitido;

2. a implantação deve ocorrer nas extremidades dos trajetos da respectiva linha;

3. a extensão da área regulamentada deverá considerar a demanda e a formação
de fila;

4. o ponto deve ser, sempre que possível, regulamentado do lado direito do
sentido de fluxo da via, para facilitar o embarque e desembarque de
passageiros;

5. a BHTRANS arca com os custos de fabricação e implantação da sinalização de
regulamentação.

Sinalização a ser utilizada:

Táxi lotação, sem restrição de horário

Táxi lotação, com restrição de horário

50cm x 60cm
(escala aproximada 1:20)

50cm x 75cm
(escala aproximada 1:20)
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1.23. Estacionamento para bicicletas

Conceito: É o trecho da faixa de estacionamento reservado exclusivamente para
estacionamento de bicicletas.

Critérios:

1. Será possível a implantação desta regulamentação nos locais onde o
estacionamento for permitido;

2. cada área regulamentada deverá prever a implantação de dispositivos
metálicos utilizados para prender bicicletas, denominados paraciclos (Ver
Figura 1). Cada paraciclo é apropriado para prender até duas bicicletas;

3. considerar a demanda de estacionamento de bicicletas no local;

4. a cada 50cm, deve-se prever um paraciclo, instalado a 90º em relação ao
meio-fio. Cada paraciclo deve estar instalado a 55cm de distância do meio-fio
(Ver Figuras 1 e 2);

5. a BHTRANS arca com os custos de fabricação e implantação da sinalização de
regulamentação.

Compartilhamento: Não é possível compartilhar o estacionamento para bicicletas
com outros estacionamentos.

Sinalização a ser utilizada:

Vale lembrar que:

As áreas de estacionamento para bicicletas podem utilizar “trechos ociosos” das
faixas de estacionamento, tais como trechos entre garagens.

50cm x 60cm (escala aproximada 1:20)
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Figura 1:

Figura 2:
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1.24. Proibição de estacionamento e parada em área de segurança

Conceito: É o espaço na via pública considerado área de segurança. Utiliza-se
esta regulamentação quando é necessária a liberação permanente do espaço
viário.

Critérios:

1. Será possível a implantação nos locais solicitados pelos órgãos de segurança
(bancos, exército, polícia federal, polícias civis e das polícias militares);

2. a extensão da área regulamentada deverá considerar o perímetro definido
como área de segurança;

3. a BHTRANS arca com os custos de fabricação e implantação da sinalização de
regulamentação.

Sinalização a ser utilizada:

50cm x 60cm
(escala aproximada 1:20)
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1.25 Proibição de estacionamento em área de manobra

Conceito: É o espaço na via pública reservado para manobra de veículos.
Chama-se de área de manobras os trechos de via onde regulamenta-se a
proibição de estacionamento para facilitar a saída de veículos do quarteirão. Por
exemplo, temos essa situação nos finais de ruas fechadas ao trânsito tais como
ruas sem saída. Pode ser eventual e, nesse caso, regulamentado
operacionalmente com cavaletes e placas móveis.

Utilização:

Deve ser implantada em trechos de via onde os motoristas encontrem dificuldades
de manobrar os veículos, em função das características geométricas da via, a
exemplo de ruas sem saída onde o estacionamento dificulta a manobra.

Sinalização a ser utilizada:

50cm x 60cm (escala aproximada 1:20)
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PARTE  IV – ANEXOS

Anexo I - Princípio de Utilização R6a, R6b e R6c - Recomendações do Manual
de sinalização vertical de regulamentação (CONTRAN, 2005).

1. Proibido estacionar

É regulamentado com o sinal Proibido estacionar R-6a.

1.1. Princípios de utilização

• O sinal R-6a deve ser utilizado sempre que o estacionamento de veículo for
considerado prejudicial, por motivo de segurança, visibilidade, fluidez ou
quando estudos de engenharia indicarem a necessidade da restrição.

• Pode vir acompanhado de informação complementar, tal como espécie e
categoria de veículo, horário, dia da semana, permissão para carga e
descarga, delimitação de determinado trecho de via/pista, “Início”, “Término”,
”Ao longo da quadra”.

• Quando o final de uma regulamentação coincidir com o início de outra, não é
necessário utilizar o sinal com legenda “término”. O início de uma
regulamentação implica no término da anterior.

• Quando o sinal R-6a não se aplicar por todo período de 24h, deve vir
acompanhado de horário de restrição.

• O sinal R-6a tem validade ao longo da face de quadra ou do trecho sinalizado,
antes e após a placa que contém o sinal.

1.2. Posicionamento na via

Em vias urbanas e em vias rurais inseridas em área urbana, a placa deve ser
colocada em função dos critérios de visibilidade, características específicas do
local e na forma a seguir:

I – Sinalização de estacionamento em face de quadra inteira31

                                                     

31 De acordo com o Manual de Sinalização vertical de regulamentação do CONTRAN de 2005.
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• Face de quadra de até 60 m: Deve ser colocada uma placa aproximadamente
no meio da face de quadra ou extensão da restrição.

• Face de quadra superior a 60 m: Devem ser colocadas 2 ou mais placas, de
modo que as placas extremas fiquem a uma distância superior a 5,0 m, e no
máximo a 30,0 m do prolongamento do meio fio da via transversal.

• A distância entre duas placas consecutivas deve ser de no máximo 80,0 m,
sendo recomendável adotar a distância de 60,0 m.

• Quando na face de quadra sinalizada, houver uma interseção em “T” deve ser
colocada uma placa após a interseção, de modo a garantir a sua visibilidade
pelo condutor do veículo que se origina da via transversal.

• Em faces de quadra com trechos em curva que apresentem problemas de
visibilidade, recomenda-se a colocação de placas adicionais, de acordo com as
características do local.

II - Sinalização de estacionamento em trechos de face de quadra ou pista

• A placa R-6a deve ser acompanhada de informação complementar “Início” /
“Término” .

• Para trechos maiores que 60,0 m devem ser colocadas uma ou mais placas
intermediárias, sem informações limitadoras de trecho, obedecendo a distância
entre placas estabelecidas no item anterior.

• Para trechos em que um dos extremos é a esquina:

- Se o trecho for, no sentido do fluxo, de um ponto da face de quadra até a
esquina, deve ser colocada uma placa no início do trecho com informação
“Início” e placas intermediárias para trechos superiores a 30,0 m conforme
critérios estabelecidos anteriormente, ou

- Se o trecho for, no sentido do fluxo, da esquina até um ponto da face de
quadra, deve ser colocada uma placa no final do trecho com mensagem
“Término” e placas intermediárias para trechos superiores a 30,0 m
conforme critérios estabelecidos anteriormente.

Pode-se adotar espaçamentos entre placas superiores ou inferiores aos acima
indicados, através de estudos de engenharia que levem em consideração a
visibilidade da placa em função da geometria do local, presença de vegetação,
poluição visual e outros.
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1.3. Relacionamento com outras sinalizações

O sinal R-6a pode vir acompanhado de sinalização horizontal de marcas de
delimitação e controle de estacionamento e/ou parada, com linha contínua na cor
amarela.

2. Estacionamento permitido

É regulamentado com o sinal Estacionamento regulamentado R-6b.

2.1. Princípios de utilização

O sinal R-6b deve ser utilizado para:

• Regulamentar as condições específicas de estacionamento de veículos,
através de informação complementar, tal como, categoria e espécie de veículo,
carga e descarga, ponto de ônibus, tempo de permanência, posicionamento na
via, forma de cobrança, delimitação de trecho, motos, bicicletas, deficiente
físico.

• Permitir o estacionamento em locais que têm, como regra geral, a proibição de
estacionamento e/ou parada, nos seguintes casos:

- Viadutos e pontes;

- ao lado de canteiros centrais, gramados ou jardins públicos;

- acostamentos;

- área de cruzamento: interseção em T, entroncamento e confluências.

• O sinal R-6b tem validade ao longo da face de quadra ou do trecho de via
sinalizado, antes e após a placa que contém o sinal.

• Pode vir acompanhada de informação complementar tal como “Início”,
“Término”.

2.2. Posicionamento na via

A placa deve ser colocada conforme critérios de posicionamento estabelecidos
para o sinal R-6a.
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2.3. Relacionamento com outras sinalizações

O sinal R-6b pode vir acompanhado de sinalização horizontal de marcas de
delimitação e controle de estacionamento e/ou parada, com linha contínua ou
tracejada na cor branca.

3. Estacionamento e parada proibidos

É regulamentado com o sinal Proibido parar e estacionar R-6c.

3.1. Princípios de utilização

• O sinal R-6c deve ser utilizado em locais onde, por motivos de segurança e/ou
fluidez do tráfego, é necessário que se impeça a parada e o estacionamento de
veículos, como por exemplo:

- vias de trânsito rápido;

- aproximação de interseções críticas;

- vias com problemas de capacidade;

- curvas verticais e/ou horizontais acentuadas;

- limitações físicas da via.

• Pode vir acompanhado de informação complementar, tal como espécie e
categoria de veículo, horário, dia da semana, permissão para carga e
descarga, delimitação de determinado trecho de via/pista, “Início”, “Término”.

• Quando o sinal R-6c não se aplicar por todo período de 24h, deve vir
acompanhado de horário de restrição.

• O sinal R-6c tem validade ao longo da face de quadra ou do trecho sinalizado,
antes e após a placa que contém o sinal.

3.2. Posicionamento na via

A placa deve ser colocada conforme critérios de posicionamento estabelecidos
para o sinal R-6a.

3.3. Relacionamento com outras sinalizações

O sinal R-6c pode ser acompanhado de sinalização horizontal de marcas de
delimitação e controle de estacionamento e/ou parada com linha contínua na cor
amarela.
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Anexo II - Pesquisa específica para avaliação da viabilidade de implantação
do Estacionamento Rotativo

Considerações iniciais

Belo Horizonte dispõe de 542 quarteirões32 regulamentados com Estacionamento
Rotativo, com 13.943 vagas físicas, em diversas regiões. Considerando o tempo
máximo de permanência, são oferecidas diariamente 64.135 vagas rotativas.

A multiplicidade das atividades de uma área urbana é responsável pelos
deslocamentos dos veículos na malha viária, cujos motivos de viagem mais
significativos são aqueles relacionados ao trabalho, às compras e à prestação de
serviços. Esses deslocamentos, em áreas altamente adensadas, têm sofrido uma
série de restrições advindas das limitações da estrutura urbana e do
descompasso entre o crescimento da frota de veículos e da área disponível para a
circulação e para estacionamento dos mesmos.

É recomendado, para garantir a disponibilidade da vaga, que a taxa de ocupação
não ultrapasse a 85%. Associado ao controle do tempo de permanência devem
ser considerados outros fatores importantes, como a implantação de sinalização
apropriada, a adoção de uma fiscalização eficiente, a implementação de
dispositivos de controle adequados, o valor da tarifa compatível, a fácil obtenção
da folha de rotativo e o acompanhamento do desempenho do Sistema.

Análise de Desempenho do Estacionamento Rotativo

Para se obter um diagnóstico do Sistema Rotativo em determinada área, faz-se
necessária uma análise apurada do uso e ocupação do solo e das pesquisas
realizadas em campo.

A monitoração do Sistema é feita através de pesquisa com coleta de dados por
amostragem, onde a quantidade de vagas pesquisadas é definida por análise
estatística, com 95% de confiabilidade. Nos quarteirões regulamentados,
periodicamente são coletados dados representativos da utilização do
Estacionamento Rotativo e das outras regulamentações implantadas
(estacionamento proibido, moto, táxi, carga e descarga, ambulância, ponto de
embarque e desembarque - ônibus, veículos credenciados, estacionamento
permitido 10 minutos – com “pisca-alerta” ligado, etc.), e assim, pode-se avaliar
com
                                                     

32 Informação relativa a agosto de 2008.
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com exatidão o comportamento dos usuários e acompanhar o desempenho
destes quarteirões, após o tratamento estatístico das informações.

Para a realização das pesquisas, a BHTRANS emprega, atualmente, 38 menores
carentes, recrutados e selecionados pela Associação Profissionalizante do Menor
de Belo Horizonte – ASSPROM, sendo que cada um deles recebe salário mínimo,
lanche e uniforme por uma jornada de 5 horas diárias, podendo dispor, portanto,
de tempo para estudar. Os pesquisadores que se destacam na execução do
trabalho e no comportamento passam à condição de monitor, que é também uma
forma de incentivo aos demais, e recebem uma gratificação de 35% no salário,
ficando responsáveis pela supervisão e acompanhamento dos dados coletados
pelos demais pesquisadores.

A pesquisa permite a coleta de dados de um quarteirão do Sistema por um dia
inteiro de funcionamento, isto é, entre 8:00 e 18:00 horas, de 2ª a 6ª feira, e aos
sábados de 8:00 às 13:00 horas, refletindo a utilização de cada uma das vagas do
quarteirão pesquisado. Nos quarteirões de 1 e de 2 horas de tempo de
permanência, a coleta é feita a cada 30 minutos e nos quarteirões de 5 horas, a
cada 1 hora. Revela, ainda, eventuais interrupções das vagas, citando o motivo
(caçamba, obra, entulho, feira, etc.) e o período da interrupção, bem como a
quantidade de veículos em fila dupla, por faixa horária.

O Relatório de Irregularidade permite a coleta de dados dos veículos infratores no
Rotativo, na ordem cronológica do horário de ocorrência das infrações. Além da
placa do veículo infrator, é anotado o tipo de infração (veículo sem folha de
rotativo, horário vencido, troca da folha do rotativo na mesma vaga,
irregularidades no preenchimento da folha de rotativo, folha do rotativo
adulterada), a quantidade de infrações por faixa horária, as regularizações de
veículos anteriormente infratores e as autuações (quando a fiscalização está
presente no local).

A folha de Veículos em Repouso permite a coleta dos dados da utilização de
outras regulamentações de estacionamento em quarteirões de Rotativo, como
moto, táxi, ambulância, estacionamento proibido, carga e descarga e ponto de
embarque e desembarque - ônibus, e, a folha de Veículos em Repouso-Especial,
as demais regulamentações do quarteirão: veículos oficiais, especial “pisca-alerta”
10 minutos, viaturas policiais, embarque e desembarque, caminhões e
caminhonetes, farmácia, veículos credenciados e escolar, refletindo a utilização
das vagas quanto ao número e ao tipo do veículo estacionado de uma em uma
hora , além de vagas interrompidas e fila dupla.
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O Relatório de Desempenho do Estacionamento Rotativo e das outras
regulamentações reflete o comportamento do quarteirão e da região no período
pesquisado, especificando: o número de dias pesquisados, o tempo de
permanência, o número de vagas cadastradas e oferecidas, o número de veículos
estacionados, a rotatividade, a taxa de ocupação média e máxima, o número de
infratores, o percentual de infratores, o número de infrações, o percentual de
infrações, o número de veículos estacionados em fila dupla, e o número de
veículos autuados.

A avaliação destes Relatórios permite realizar as modificações necessárias para
adaptar o Sistema de Rotativo à real necessidade dos usuários, compatibilizando-
as com as demais  regulamentações existentes no quarteirão.

Assim, o tempo de permanência  ajustado garante a oferta de um número de
vagas mais compatível com a demanda existente e com os interesses dos
usuários. Estes interesses estão diretamente relacionados às atividades exercidas
na área considerada. Em função das atividades de cada local e das
características de seus usuários, o Sistema prevê uma permanência máxima de 1,
2, ou 5 horas. O controle por tempo de permanência permite que numa mesma
vaga estacionem vários veículos por dia, promovendo a rotatividade necessária e
a dinamização das atividades instaladas nas vias atendidas por este serviço.

Implantação de Novas Áreas

A identificação de áreas com possibilidade para implantação de Estacionamento
Rotativo ocorre a partir da observação da utilização das vagas existentes, como
também da análise das solicitações oriundas dos meios de comunicação, de
entidades representativas dos diversos segmentos e de pedidos de moradores e
comerciantes da região.

Nestas áreas devem ser analisados o uso e ocupação do solo, identificando as
atividades desenvolvidas e os pólos significativos geradores de estacionamento
(comércio em geral, área hospitalar, grandes concentrações de edifícios
comerciais, repartições públicas, etc.). Para um estudo criterioso é fundamental
conhecer as condições do sistema viário, as características do estacionamento, o
número de vagas físicas disponíveis na região, a presença de veículos
estacionados irregularmente, os tipos de veículos e o desempenho da fluidez do
tráfego.

Para isso, é necessário fazer uma pesquisa semelhante à realizada nas áreas
com Estacionamento Rotativo, onde, após o tratamento estatístico dos dados
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coletados, é possível conhecer as características principais do estacionamento
como: o tempo de permanência dos veículos, a taxa de ocupação, o número de
veículos estacionados, o número de veículos irregulares, além da demanda em
outras regulamentações, tais como: carga e descarga, táxi, motos, etc. Portanto,
esta pesquisa permite a avaliação de todas as demandas existentes no quarteirão
ou região estudada.

O critério básico adotado é a verificação da taxa de ocupação das vagas
existentes, identificando se as mesmas estão sendo intensamente utilizadas ao
longo do período ou se existem vagas disponíveis. A experiência vem
demostrando a necessidade da realização de estudos para áreas com ocupação
igual ou superior a 85%.

Outro critério analisado é a rotatividade, definida como sendo o número de
veículos que utilizam uma mesma vaga ao longo de determinado período. Este
critério permite avaliar o tempo de permanência a ser implantado: 1, 2 ou 5 horas.
Além disto, para auxiliar na análise é importante verificar o tempo real de
permanência dos veículos nas vagas, a partir dos dados coletados na pesquisa. O
critério adotado pela BHTRANS é de que o tempo máximo de permanência a ser
adotado deve atender em torno de 70% dos usuários que utilizam o quarteirão.

Outro fator também a ser analisado é o desempenho do Estacionamento Rotativo
existente em quarteirões próximos, verificando a ocupação, o índice de
rotatividade, a incidência de veículos em filas dupla e estacionados em outras
regulamentações.

O propósito das viagens dos usuários é um fator importante na estimativa da
demanda de estacionamento e está diretamente ligado às atividades e serviços
desenvolvidos na região. Esse aspecto deve ser avaliado, conforme Anexo III.

Há de se considerar que o tempo máximo de permanência, o horário, dias de
validade da regulamentação e o período determinado ao longo do dia devem estar
diretamente vinculados ao funcionamento das atividades comerciais e de
prestação de serviços da região (exemplos: liberação de áreas aos sábados,
feriados e carnaval).

É importante salientar que, com a implantação do Estacionamento Rotativo, o
fator cobrança acarreta mudanças no comportamento dos usuários. Assim sendo,
inicialmente espera-se uma redução da demanda, que posteriormente se
restabelece, atingindo o equilíbrio.
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A sinalização é caracterizada por placa especial de regulamentação, na qual
constam as mensagens de identificação e de uso do estacionamento tais como:
período (dia e horário) de funcionamento, tempo máximo de permanência e uso
obrigatório da folha de rotativo.

O sistema de tarifação utilizado em Belo Horizonte baseia-se na utilização de um
só tipo de folha de rotativo com preço único, sem tempo de permanência impresso
(o tempo de permanência é o indicado na placa de sinalização). É recomendável
que o usuário encontre os talões de Estacionamento Rotativo no maior número de
locais possível. Tão importante quanto a localização e a distribuição, é
desenvolver uma logística de repasse de talões aos Postos de Venda, de modo
que possa ser sempre exercido um controle efetivo sobre seus estoques, para
evitar faltas. A falta de talões inviabiliza o Estacionamento Rotativo, além de
estimular a infração ao Sistema. Podem ser credenciados como Postos de Venda
as bancas de jornais, postos de gasolina, lojas diversas, lanchonetes, casas
lotéricas, farmácias, supermercados, etc., com horário de funcionamento
compatível com o Estacionamento Rotativo. Além disso, os Postos de Venda
devem ser caracterizados com a utilização de adesivos, para facilitar a
visualização pelo usuário.

A impressão de talões do Estacionamento Rotativo é um dos pontos fundamentais
do Sistema. As especificações de segurança contidas nos talões visam a dificultar
ao máximo a adulteração, a falsificação ou a impressão paralela.

Cada talão para utilização no Estacionamento Rotativo de Belo Horizonte contém
10 folhas da modalidade “de raspar”. Após uma longa pesquisa feita pela
Gerência de Estacionamento Rotativo da BHTRANS, concluiu-se que a folha “de
raspar” é mais segura que a anteriormente utilizada, de marcação à  caneta, já
que uma vez raspados, é praticamente impossível recompor os campos para
reutilizações indevidas da folha. Mesmo assim, a folha conta  ainda com diversos
itens de segurança, de forma a tornar mais difícil qualquer tentativa de fraude.
Outra novidade lançada juntamente com a folha “de raspar” foi o bônus para a
utilização gratuita do Estacionamento Rotativo por até 30 minutos. Assim, a folha
apresenta duas seções para preenchimento. Para estacionar por até o tempo
permitido pela placa de regulamentação afixada no local, o usuário raspa somente
a seção superior da folha (S1), ficando com seção inferior (S2) para ser utilizada
em outro local. Para estacionar por até 30 minutos em qualquer área de Rotativo
da cidade, o usuário raspa somente a seção inferior da folha, ficando com a seção
superior para ser utilizada em outro local. As duas seções devem ser utilizadas
obrigatoriamente pelo mesmo veículo, podendo esta utilização ocorrer no mesmo
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dia ou em dias diferentes. Visando garantir a rotatividade, é proibida a utilização
da vaga pelo mesmo veículo de forma consecutiva, nos dois períodos de
estacionamento permitidos pela folha. Esta medida trouxe um ganho para o
usuário, que deixa de pagar pelo estacionamento nas utilizações por até 30
minutos.

É importante ressaltar a contribuição fundamental de uma fiscalização rigorosa,
que coíba o desrespeito à regulamentação e garanta a rotatividade do Sistema,
permitindo, assim, que os objetivos de sua implantação sejam alcançados.
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Anexo III -  Tabela de expectativa de duração de estacionamento por tipo de
atividade

O propósito das viagens dos usuários é um fator importante na estimativa da
demanda de estacionamento e está diretamente ligado às atividades e serviços
desenvolvidos na região. Portanto, é essencial fazer um levantamento criterioso
do uso e ocupação do solo,  registrando o maior número possível de informações
sobre as atividades e serviços prestados na região.

Para subsidiar e auxiliar a análise do uso e ocupação do solo, classificou-se
diversas atividades em função do maior ou menor potencial de geração de
demanda por estacionamento e do tempo gasto para sua realização. Estas
atividades foram distribuídas em 3 grupos, conforme o quadro apresentado a
seguir:

Grupo 1: Comércio de conve-
niência e pequenos serviços

Grupo 2
Comércio em geral

Grupo 3
Serviços diversos

Açougue
Armarinhos

Artigos religiosos
Bar

Bijouterias
Casa lotérica
CDs e DVDs

Chaveiro
Copiadora
Correios

Farmácia e Drogaria
Floricultura

Fotos
Lavanderia
Lanchonete

Livraria
Molduras e quadros

Oficina de consertos de aparelhos
eletrodomésticos
Oficina mecânica

Padaria
Papelaria
Peixaria

Revistas e jornais
Sacolão

Sapateiro
Sorveteria
Vidraçaria

Agência de turismo
Agência de propaganda

Antiquário
Artigos de couro

Artigos esportivos
Artigos para cama, mesa e banho

Artigos de informática
Artigos para jardins e piscinas

Automóveis e acessórios
Calçados e bolsas

Colchões
Cortinas e tapetes

Decorações
Eletrodomésticos

Ferragens
Ferramentas

Joalheria e relojoaria
Lustres

Materiais de construção
Móveis
Ótica

Presentes
Restaurante

Shopping
Supermercado

Tecidos
Telefones

Tintas
Vestuários

Academia
Banco

Cartório
Centro de Formação de

Condutores
Cinema

Consultório
Clube recreativo

Clínica
Escola

Escritório
Hospital
Igreja

Imobiliária
Laboratório

Órgãos públicos
Salão de beleza e estética

Teatro
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O grupo 1 contem as atividades de comércio de conveniência e pequenos
serviços, determinados pelo comércio de consumo básico ou de serviços de
utilidade imediata. Trata-se de atividades geralmente realizadas à pé, com
duração de até 30 minutos.

Já no grupo 2 procurou-se abranger as atividades comerciais em geral, com
predominância para compras de artigos de uso pessoal e utilidades domésticas.
Estima-se para a realização destas atividades a permanência por um período de
30 minutos à 2 horas.

E por fim, no grupo 3 são apresentados os demais serviços, principalmente os
relacionados à saúde, lazer e educação, além dos referentes a Órgãos públicos
em geral. Estima-se um tempo para realização destas atividades de 30 minutos a
3 horas.

Os diversos aspectos observados em campo, os resultados obtidos com as
pesquisas e as informações sobre o uso e ocupação do solo devem ser
necessariamente analisados em conjunto para contextualizar medidas que
alcancem o objetivo de atender o maior número possível de usuários. Assim, os
quarteirões com permanência de 1 hora são normalmente regulamentados em
áreas que apresentam elevada concentração de atividades comerciais, bancárias
e pronto atendimento de saúde, proporcionando maior facilidade para o usuário
chegar a seu destino. Os de 2 horas atendem aos usuários que utilizam serviços
de média duração, como visita a enfermos em hospitais, consultas médicas,
exames laboratoriais, compras em geral, etc., enquanto os de maior duração (5
horas) atendem àqueles que necessitam de um tempo maior para utilizar os
serviços oferecidos, principalmente os que estudam ou trabalham na região.
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Anexo IV – Considerações sobre a localização do suporte de fixação das
placas

De acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito33, a distância
mínima da borda das placas em relação ao alinhamento do meio-fio, em vias
urbanas, é maior ou igual a 30cm para trechos retos e maior ou igual a 40cm para
trechos em curva.

A BHTRANS pratica a distância de 55cm das balizas de suporte da sinalização
vertical em relação ao meio-fio. Distâncias maiores representam um afastamento
do padrão, criando dificuldades de entendimento da sinalização por parte dos
condutores e consequentemente, potencial desrespeito à sinalização e
dificuldades de fiscalização.

Não recomendamos a posicionamento das placas fora do padrão do resto da
cidade.

No entanto, em calçadas muito estreitas, a implantação das balizas metálicas para
suporte da sinalização vertical pode comprometer as condições de acessibilidade,
representando obstáculos à circulação de pessoas no passeio. Em Belo
Horizonte, alguns testes foram realizados, com sucesso. Em situações especiais,
permitiu-se a fixação do suporte para as placas diretamente no muro frontal da
edificação. Os resultados no que se refere à visibilidade da sinalização e à
desobstrução da calçada são bastante interessantes, conforme verifica-se na foto
a seguir.

                                                     

33 (Volume 1, Sinalização Vertical de Regulamentação, publicado pelo CONTRAN em 2005, Item 4.12, página
23).

Rua Cesário Alvim, Belo Horizonte.
Proximidades do Colégio Padre Eustáquio.
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Assim, em casos especiais e com a expressa autorização do proprietário do
imóvel, recomenda-se considerar esse tipo de arranjo de fixação da sinalização
diretamente no muro frontal do imóvel, caso a calçada seja estreita. A altura
mínima livre abaixo da placa deve ser de 2,30m. A seguir apresentamos duas
seções transversais esquemáticas com padrões de fixação da sinalização vertical.
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Anexo V – Requisitos legais e procedimentos para o estacionamento no
afastamento frontal das edificações e nos recuos de alinhamento

A Diretoria de Planejamento da BHTRANS – DPL, elaborou a cartilha informativa
sobre a utilização do afastamento frontal dos imóveis para o estacionamento de
veículos: requisitos legais e procedimentos. Trata-se da consolidação de um
trabalho da Gerência de Diretrizes Viárias – GEDIV que tem dentre suas
atribuições, analisar e aprovar os projetos de utilização de afastamentos frontais,
em vias arteriais e de ligação regional, para o estacionamento de veículos.

Requisitos legais e procedimentos

Para imóveis situados em vias locais e coletoras, cujo afastamento frontal
mínimo exigido para as edificações é de 3 m, não há proibição de utilização do
afastamento frontal para o estacionamento de veículos. Se o estacionamento
frontal for de 3m, as vagas devem ser dispostas paralelamente ao alinhamento do
lote, sem ocupar a calçada.

Os rebaixos para o acesso dos veículos devem atender às dimensões previstas
no Código de Posturas e deve ser prevista a implantação de elemento físico
(muro, gradil ou jardineiras), junto ao alinhamento do lote, para coibir o uso
irregular das calçadas por veículos e garantir a circulação dos pedestres com
segurança.
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A legislação municipal define que o afastamento frontal em vias arteriais ou de
ligação regional deve ser tratado urbanisticamente como continuidade do
passeio.

O art. 70 da Lei 8137/00, altera  o art. 51 da Lei 7166/96 e define em seu § 5º que
a utilização do afastamento frontal de um imóvel, situado em uma via arterial ou
de ligação regional, para o estacionamento de veículos, poderá ser permitida,
desde que sejam cumpridas as seguintes exigências:
 anuência prévia do órgão de trânsito (no caso, a BHTRANS), que levará em

conta o fluxo de pedestres e a intensidade do tráfego adjacente;
  afastamento frontal de, no mínimo, 5,90 m;
 existência de no mínimo 2,40 m de calçada, admitindo-se, no caso de ter a

calçada dimensão inferior, o estacionamento no afastamento frontal, desde que
a soma da largura do afastamento e da calçada seja de no mínimo 8,30 m.

 faixa de circulação para pedestres de 0,90 m em frente à edificação e nas
divisas laterais, ou junto ao acesso à garagem, quando este estiver junto às
divisas laterais;

 as áreas de circulação de pedestres e de veículos devem estar demarcadas de
forma diferenciada;

 os rebaixos para o acesso de veículos devem atender às dimensões previstas
no Código de Posturas do Município;

 autorização em caráter provisório, condicionada à manutenção das condições
de trânsito. As vagas não poderão ser contabilizadas no cálculo do número
mínimo de vagas necessárias.
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Depois de constatada a existência de afastamento frontal de no mínimo 5,90 m
(esta dimensão deve ser medida totalmente dentro do terreno,
independentemente da medida da calçada existente) o interessado deve
encaminhar solicitação de permissão de uso do afastamento frontal para o
estacionamento de veículos à GEDIV - Gerência de Diretrizes Viárias da
BHTRANS, protocolando-a no Protocolo Geral da empresa, localizado na Av.
Engenheiro Carlos Goulart, 900 – Buritis, com os seguintes documentos:
 Cópia da Informação Básica do Lote para Edificações, obtida junto a Secretaria

Municipal Adjunta de Regulação Urbana – SMARU, para a verificação da
existência ou não de previsão de recuo de alinhamento, das dimensões oficiais
dos lotes e da via (pista de rolamento e calçadas);
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 Cópia do levantamento topográfico, na escala mínima de 1/500, que deve
abranger além dos lotes ocupados pelo imóvel, a via lindeira ao
empreendimento, com indicação das cotas das seções transversais das pistas
de rolamento, das calçadas e do canteiro central (quando existir). O
levantamento topográfico deve conter todas as interferências existentes na
calçada lindeira ao imóvel (árvores, postes, mobiliário urbano, rampas para
acesso de veículos, etc.), além da sobreposição das confrontações do(s)
terreno(s) levantadas em campo (Real) e do CP34 e a representação dos lotes
vizinhos, com indicação de existência ou não de construção no afastamento
frontal;

 Proposta de utilização do afastamento frontal para o estacionamento de
veículos, com disposição das vagas nas dimensões exigidas pela legislação
municipal (2,30 m x 4,50m), dimensionamento dos rebaixos de meio-fio e
calçada para acesso de veículos e tratamento urbanístico da calçada e do
afastamento frontal (com a definição dos revestimentos diferenciados e das
faixas ajardinadas a serem implantadas para coibir o uso irregular das calçadas
por veículos);

 Cópia do projeto arquitetônico aprovado na SMARU (Secretaria Municipal
Adjunta de Regulação Urbana), quando existir ou de documento assinado pelo
proprietário do imóvel, referente à situação da regularização da edificação. Não
é possível a aprovação do estacionamento no  afastamento frontal, sem a
regularização urbanística da edificação junto à SMARU.

É importante lembrar que todas as vias internas à Av. do Contorno são
classificadas como vias arteriais pela Lei 7166 de 27/08/1996, que Estabelece
normas e condições para parcelamento, ocupação e uso do solo urbano no
município.

Recuo de alinhamento

A faixa do terreno destinada a recuo de alinhamento, para alargamento da via,
somente poderá ser utilizada para o estacionamento de veículos, com autorização
da BHTRANS, em caráter provisório35, nos casos em que a utilização do
afastamento frontal for permitida pela Legislação Municipal (ou seja, em vias
arteriais ou de ligação regional o afastamento frontal deve ter, no mínimo, 5,90 m).

                                                     

34 CP – Cadastro de Planta.
35 As vagas não poderão ser contabilizadas no cálculo do número mínimo de vagas necessárias.
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Anexo VI – Restrições na circulação de veículos de carga

As restrições impostas à circulação de veículos de carga estão vinculadas às
restrições definidas para as operações de carga e descarga. A BHTRANS
estabeleceu restrições36 para a circulação de veículos de carga de mercadorias
em trecho da Área Central de Belo Horizonte, junto ao Hipercentro, da seguinte
forma:

Critérios:

PERMISSÃO DE CIRCULAÇÃO NO HIPERCENTRO

Capacidade de carga líquida 2ª a 6ª feira Sábados
Domingos e

feriados

até 5 toneladas e 6,50 m livre livre livre

acima de 5 toneladas ou de 6,50m 20:00 às 11:00
00:00 às 11:00
15:00 às 00:00

todo dia

carretas e cavalos mecânicos não permitido não permitido não permitido

casos excepcionais
autorização, a critério da BHTRANS, mediante
especificação de itinerários e horários a serem
cumpridos.

Área limite da restrição: perímetro definido, no sentido horário, pela Av. dos
Andradas com viaduto da Floresta, Alameda Ezequiel Dias, Rua Pernambuco,
Rua dos Timbiras, Av. Álvares Cabral, Rua Aimorés, Av. Bias Fortes, Rua dos
Guajajaras, Rua Rio Grande do Sul, Av. do Contorno e Av. dos Andradas até o
viaduto da Floresta.

Sinalização  utilizada:

                                                     

36 Portaria DPR N.º 068/2007 de 19/09/07.

300cm x  115cm (escala aproximada 1:30)
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115cm x  115cm
(escala aproximada 1:30)

115cm x  115cm
(escala aproximada 1:30)

115cm x  115cm
(escala aproximada 1:30)

300cm x  115cm (escala aproximada 1:30)

300cm x  115cm (escala aproximada 1:30)300cm x  115cm (escala aproximada 1:30)
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260cm x 120cm
(escala aproximada 1:20)
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Anexo VII – Sinalização de identificação de hidrantes

A Resolução CONTRAN N.º 31, de 21/05/1998, dispõe sobre a sinalização de
identificação para hidrantes, registros de água, tampas de poços de visita de
galerias subterrâneas, conforme estabelece o art. 181, VI do Código de Trânsito
Brasileiro.

As áreas destinadas ao acesso prioritário para hidrantes, registros de água ou
tampas de poços de visita de galerias subterrâneas deverão ser sinalizadas
através de pintura  na cor amarela, com linhas de indicação de proibição de
estacionamento e/ou parada, conforme figura a seguir, que apresenta o detalhe
padrão da sinalização de hidrantes, registros de água, tampas de poços de visita
de galerias subterrâneas. Em março de 2008, a BHTRANS iniciou o processo de
sinalização dos hidrantes da cidade.
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Poder Executivo

Secretaria Municipal de Políticas Urbanas - BHTRANS

PORTARIA BHTRANS DPR Nº 192/2008 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008

Destituição de Cargos de Confiança.

O Diretor-Presidente da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A - BHTRANS, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos XII e XVII do
artigo 26 do Estatuto Social da BHTRANS, consolidado pelo Decreto 10.941 de 17 de janeiro de 2002,

RESOLVE:

Art. 1º - Destituir dos cargos de confiança, a partir de 1º de janeiro de 2009, os empregados Silvana Araújo Prata B. Campos, mat. 332, do cargo de Assessora da
Presidência II; João Flávio Resende, mat. 550, do cargo de Assessor da Presidência I; Marcos Evêncio Dutra, mat. 490, do cargo de Assessor da Presidência I; Paulo
César de Rezende Lima, mat. 205, do cargo de Assessor da Presidência I; Rodrigo César de Magalhães Silva, mat. 1377, do cargo de Assessor da Presidência I;
Michael Vieira Rosa, mat. 1542, do cargo de Chefe da Assessoria de Mobilização Social; Magna Maria Vieira, mat. 450, do cargo de Assessora Jurídica; Valdir
Mendes Rodrigues Filho, mat. 1236, do cargo de Assessor Jurídico; Helbert do Carmo Lima, mat. 1265, do cargo de Assessor da Diretoria de Atendimento e
Informação; Liliana Delgado Hermont, mat. 614, do cargo de Assessora da Diretoria de Desenvolvimento e Implantação de Projetos; Helena Bueno de Moura, mat.
1538, do cargo de Assessora da Marketing; Maria Neli Alves, mat. 233, do cargo de Assessora da Diretoria de Ação Regional e Operação; Philip Angelo Lima Soares,
mat.1803, do cargo de Coordenador de Mobilização Social II; Adelson Horta Azeredo, mat. 1539, do cargo de Coordenador de Mobilização Social I; Moisés Aparecida
da Luz, mat. 1763, do cargo de Coordenador de Mobilização Social I; André Cardoso Gomes, mat. 152, do cargo de Coordenador de Mobilização Social I.

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

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008

Hélio Geraldo Rodrigues Costa Filho

Diretor-Presidente Substituto

Esta é uma reprodução digitalizada do conteúdo presente no DOM nº 3250, de 31/12/2008.
https://dom-web.pbh.gov.br
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Poder Executivo

Secretaria Municipal de Políticas Urbanas - Fundação Zoo-Botânica

ATO DO PRESIDENTE

O Presidente da Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte – FZB-BH, Evandro Xavier Gomes, no uso de suas atribuiçõeslegais, EXONERA os servidores abaixo,
ocupantes de cargo de recrutamento amplo a partir de 31/12/2008.

ASSISTENTE

- Rosângela Pereira da Costa França, BM:00.103-5

ASSESSOR I

- Davidson Rogério Gonçalves Conceição, BM:00.297-7

ASSESSOR II

- Odete Lopes da Silva, BM:00.161-0

- Breno Sousa Nunes, BM:00.167-9

ASSESSOR III

- Elisa Maria Vaz Magni, BM:00.157-1

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008

Evandro Xavier Gomes

Presidente

Esta é uma reprodução digitalizada do conteúdo presente no DOM nº 3250, de 31/12/2008.
https://dom-web.pbh.gov.br
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Poder Executivo

Secretaria Municipal de Políticas Urbanas - SLU

PORTARIA 133/2008 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008

Designa e dispõe sobre Comissão de Controle Interno com a finalidade de avaliar a Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Exercício de 2008.

A Superintendente da Superintendência de Limpeza Urbana de Belo Horizonte, no uso da atribuição que lhe é cometida pela Lei nº 9.011 de 01 de janeiro de
2005 e pelo Decreto nº 11.926 de 21 de janeiro de 2005 e Portaria CTGM 002/2008,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica instituída a Comissão de Controle Interno com a finalidade de avaliar a Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Exercício de 2008 e
elaborar o Relatório de Controle Interno que acompanhará a prestação de contas da Superintendência de Limpeza Urbana – SLU, a ser enviada ao Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - Ficam designados os seguintes empregados públicos para comporem a comissão:

I – Almiro Amaro Melgaço da Silva, matrícula 06844-1;

II – Emerson de Avelar Jardim, matrícula 01132-6;

III – Maria de Fátima Camilo Rodrigues da Cunha, matrícula 07320-8.

Art. 3º - Determinar a data limite de 10/03/2009 para a conclusão do Relatório que na mesma data deverá ser protocolizado na Diretoria Administrativo-
Financeira da SLU.

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

Sinara Inácio Meireles Chenna

Superintendente

Esta é uma reprodução digitalizada do conteúdo presente no DOM nº 3250, de 31/12/2008.
https://dom-web.pbh.gov.br
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Poder Executivo

Secretaria Municipal de Políticas Urbanas - SLU

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato SLU/DR. JUR Nº 1069/034/2007

Processo n.º 01.053469.07.90

Contratante: Superintendência de Limpeza Urbana de Belo Horizonte - SLU

Contratada: Fernando Antônio Rolla de Vasconcelos

Objeto: prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses.

Belo Horizonte, 29 de dezembro de 2008

Sinara Inácio Meireles Chenna

Superintendente de Limpeza Urbana

Esta é uma reprodução digitalizada do conteúdo presente no DOM nº 3250, de 31/12/2008.
https://dom-web.pbh.gov.br
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Poder Executivo

Secretaria Municipal de Políticas Urbanas - SLU

EXTRATO DE CONVÊNIO

Extrato do Convênio celebrado entre a Superintendência de Limpeza Urbana de Belo Horizonte – SLU e a comunidade associados pela reciclagem de materiais da
região da Pampulha

Processo nº: 01.085096.07.35

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do convênio por mais 12 (doze) meses a contar do dia 01 de dezembro de 2008.

Valor do contrato: R$ 5.456,00 (cinco mil, quatrocentos e cinqüenta e seis reais)

Data de assinatura: 28/11/08.

Sinara Inácio Meireles Chenna

Superintendente de Limpeza Urbana

Esta é uma reprodução digitalizada do conteúdo presente no DOM nº 3250, de 31/12/2008.
https://dom-web.pbh.gov.br
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Poder Executivo

Secretaria Municipal de Políticas Urbanas - SLU

PORTARIA 134/2008 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008

Dispõe sobre o serviço de limpeza urbana no feriado nacional de 1º de janeiro de 2009

A Superintendente da Superintendência de Limpeza Urbana - SLU, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei 9.011 de 01 de janeiro de 2005 e pelo
Decreto Municipal nº 13.428 de 17 de dezembro de 2008;

Considerando que o dia 1º de janeiro é feriado nacional;

RESOLVE:

Art. 1º - Determinar que no dia 1º de janeiro, quinta-feira, não haverá serviço de limpeza urbana, exceto plantão dos serviços de varrição em alguns locais da
cidade.

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

Sinara Inácio Meireles Chenna

Superintendente

Esta é uma reprodução digitalizada do conteúdo presente no DOM nº 3250, de 31/12/2008.
https://dom-web.pbh.gov.br
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Secretaria Municipal de Políticas Urbanas - SUDECAP

REVOGAÇÃO DE NOMEAÇÃO

O Superintendente da Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP, Paulo Roberto Takahashi, no uso de suas atribuições legais, torna público a
revogação da nomeação dos candidatos abaixo, nomeados conforme o ato publicado no DOM, 13ª chamada em 12/11/2008 e na 14° chamada em 18/11/2008,
mediante autorização do Exmo. Sr. Prefeito Fernando Damata Pimentel e a vacância dos respectivos cargos, tendo em vista o descumprimento do prazo
determinado.

CARGO: ADVOGADO

CLASSIFICAÇÃO / NOME

22º THIAGO BARBOSA DE CARVALHO

23° CLEBER SILVA LEITE PINTO JÚNIOR

25º THAIS CALDEIRA GOMES

26º CELINA GONTIJO LEÃO

CARGO: ENGENHEIRO/CIVIL

CLASSIFICAÇÃO/NOME

90º ELISA MOREIRA SOARES

CARGO: ASSISTENTE TÉCNICO/ TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

CLASSIFICAÇÃO/NOME

6º LIDIANE DE LOURDES CORREA

7º JANAÍNA GERALDA SIMÃO

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CLASSIFICAÇÃO/NOME

79º WANDERSON FRANCISCO DE SOUZA

80º JULIANO REIS DE SOUZA

Belo Horizonte, 23 de dezembro de 2008

Paulo Roberto Takahashi

Superintendente
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Secretaria Municipal de Políticas Urbanas - SUDECAP

CONVOCAÇÃO PARA POSSE – 15ª CHAMADA

NOMEAÇÃO

O Superintendente da Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP, Paulo Roberto Takahashi, no uso de suas atribuições legais, nomeia por
autorização do Exmo. Sr. Prefeito Fernando Damata Pimentel, para os empregos públicos cargos Assistente Administrativo, Assistente Técnico/Técnico em
Edificações, Advogado, Arquiteto, Engenheiro/Civil nos termos da Lei nº 9330 de 29 de janeiro de 2007, em virtude de aprovação em concurso público – Edital
nº01/2007 homologado em 03/01/2008.

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CLASSIFICAÇÃO/NOME

82º MARCOS ANTÔNIO ALVES GUIMARÃES

83º ARLINDO TOLENTINO DE FREITAS

84º SANDRA FILGUEIRAS DE OLIVEIRA

85º SÉRGIO GOMES RODRIGUES

CARGO: ASSISTENTE TÉCNICO/TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

CLASSIFICAÇÃO/NOME

8º MARCELINO TOMÉ DE SOUZA

9º SARAH CAROLINE AMARAL PEREIRA

CARGO: ADVOGADO

CLASSIFICAÇÃO / NOME

27º PRISCILA BRANDÃO MAGALHÃES

28º JULIANA LABOISSIERE DE AZEVEDO

29° LUCIANA DE AMORIM MAZZINI

30º ELIZA FIÚZA TEIXEIRA

31º ANA PAULA PEREIRA DA SILVA

CARGO: ARQUITETO

CLASSIFICAÇÃO/NOME

24° FLÁVIA MOURA DE OLIVEIRA

CARGO: ENGENHEIRO/CIVIL

CLASSIFICAÇÃO/NOME

91º ISAÍAS CARLOS DE AZEVEDO JÚNIOR

CONVOCAÇÃO PARA POSSE

O Superintendente da Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP, Paulo Roberto Takahashi, no uso de suas atribuições legais, convoca os
candidatos nomeados no ato acima para os cargos Assistente Administrativo, Assistente Técnico/Técnico em Edificações, Advogado, Arquiteto, Engenheiro/Civil a
comparecerem à Divisão de Recursos Humanos da SUDECAP, situada à Av. Contorno nº 5454, Térreo, Bairro Funcionários, no horário de 08:00 às 12:00 e de 14:00
às 18:00 , de segunda a sexta - feira, para agilizar os procedimentos da posse que deverão ser concluídos no prazo máximo de 20 dias corridos, a contar da data
desta publicação, munidos dos seguintes documentos:

1) duas fotos 3x4 recentes;

2) original e cópia da Carteira de Identidade ou documento único equivalente, de valor legal, com fotografia;

3) original e cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF;

4) original e cópia do título de eleitor, comprovante de votação na ultima eleição, dos dois turnos quando houver, certidão de quitação com a justiça eleitoral;

5) original e cópia do certificado de reservista, se do sexo masculino;

6) original e cópia do cartão no PIS ou PASEP, caso seja cadastrado;
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7) original e cópia do comprovante de Contribuição Sindical, quando for a hipótese;

8) original e cópia do comprovante de residência atualizado;

9) original e cópia autenticada do certificado de conclusão do ensino médio ou comprovante do curso técnico com habilitação legal para o exercício da profissão/área
de atuação/especialidade, ou diploma de graduação completo reconhecido pelo MEC ou título de especialista, quando exigido, conforme tabelas I, II, III, IV e V do
capítulo II deste Edital;

10) original e cópia do registro no respectivo órgão competente, quando for o caso;

11) currículo atualizado

12) carteira de trabalho

13) outros documentos que se fizerem necessários à época da contratação, a critério da administração.

Os candidatos deverão apresentar toda documentação acima elencada, bem como atender a todos os demais procedimentos exigidos no Edital 01/2007 de
21/06/2007 capitulo III, em tempo hábil, sob pena de perda do direito à posse.

Belo Horizonte, 23 de dezembro de 2008

Paulo Roberto Takahashi

Superintendente

Esta é uma reprodução digitalizada do conteúdo presente no DOM nº 3250, de 31/12/2008.
https://dom-web.pbh.gov.br



Quarta-feira, 31 de Dezembro de 2008 Ano XXVI - Edição N.: 3250

Poder Executivo

Secretaria Municipal de Políticas Urbanas - URBEL

PORTARIA Nº. 044/2008

Institui comissão de Controle Interno no âmbito da Cia. Urbanizadora de Belo Horizonte – URBEL.

O Diretor-Presidente da Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte – URBEL, Cláudius Vinícius Leite Pereira, e o Diretor Administrativo-Financeiro, Antônio
Dias Vieira, visando dar cumprimento à Portaria CTGM 002/2008, de 15/12/2008 e Instruções Normativas 004/2004, 009/2007 e alterações, do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais - TCE,

RESOLVEM:

Art. 1º - Instituir a Comissão de Controle Interno para elaboração do relatório de controle interno, sob a orientação da Auditoria Geral do Município, para fins
de apresentação da prestação de contas ao Tribunal de Contas de Estado de Minas Gerais - TCE/MG.

Art. 2º - Designar para compor esta Comissão os seguintes membros, sob a coordenação do primeiro:

- Luiz Carlos Mattar de Oliveira – Analista Administrativo;

- Milton Lopes Ferron Filho – Advogado;

- Sandra Helena Morais Francisco – Assistente Administrativo

Art. 3º- Esta portaria terá vigência da data de sua publicação até a entrega do relatório de prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais – TCE/MG.

Belo Horizonte, 23 de dezembro de 2008

Cláudius Vinícius Leite Pereira

Diretor-Presidente

Antônio Dias Vieira

Diretor Administrativo-Financeiro
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Secretaria Municipal de Políticas Urbanas - URBEL

PORTARIA Nº. 46/2008

O Diretor-Presidente da Cia. Urbanizadora de Belo Horizonte – URBEL, Claudius Vinicius Leite Pereira e o Diretor Administrativo-Financeiro, Antônio Dias Vieira, no
uso de suas atribuições,

RESOLVEM:

Art. 1º - Destituir a Sra. Heloisa Coutinho do Amaral, da função de confiança de Coordenadora do Núcleo de Assessoria Jurídica;

Art. 2º - Destituir a Sra. Andréa Scalon Afonso, da função de confiança de Assessora da Diretoria de Planejamento;

Art. 3º - Destituir a Sra. Selma Sidney de Andrade, da função de confiança de Assessora da Diretoria Administrativa Financeira;

Art. 4º - Destituir o Sr. Dirceu Fernandes Moreira, da função de confiança de Assessor da Diretoria Administrativa Financeira;

Art. 5º - Destituir o Sr. José Delfim Dias, da função de confiança de Assessor da Diretoria de Mobilização Social;

Art. 6º - Destituir a Sra. Débora Maria Couto Finelli, da função de confiança de Assessora da Diretoria de Operações;

Art. 7º - Destituir o Sr. Hamilton Baumgratz Lopes, da função de confiança de Assessor da Diretoria de Operações;

Art. 8º - Destituir a Sra. Maria Neuza Costa, da função de confiança de Assessora da Diretoria de Regularização e Controle Urbano;

Art. 9º - Destituir o Sr. Luiz Cláudio Zolio, da função de confiança de Assessor da Diretoria de Regularização e Controle Urbano;

Art. 10 - Esta portaria entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2009.

Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008

Claudius Vinicius Leite Pereira

Diretor-Presidente

Antônio Dias Vieira

Diretor Administrativo-Financeiro
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Secretaria Municipal de Saúde

NOTIFICAÇÃO

Conforme Decreto n.º 9.928, publicado no DOM dia 13/05/99, que dispõe sobre a notificação a entidades sediadas no Município sobre recebimento de recursos federais, divulgamos os
informes a respeito dos repasses da União.

Ficam os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais sediados no Município de Belo Horizonte notificados do recebimento por esta Prefeitura/Secretaria
Municipal de Saúde dos recursos abaixo especificados:

Valor do recurso recebido: R$ 190.616,55

Origem (Órgão): Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde

Natureza: Nefrologia (competência: 09/08)

Órgão Beneficiário/Data: 23/12/08

Valor do recurso recebido: R$ 3.934.638,83

Origem (Órgão): Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde

Natureza: Nefrologia (competência: 10/08)

Órgão Beneficiário/Data: 23/12/08

Helvécio Miranda Magalhães Júnior

Secretário Municipal de Saúde

Guilherme José Antonini Barbosa

Gerência de Orçamento e Finanças
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Secretaria Municipal de Saúde

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS SANITÁRIOS – 2 a. INSTÂNCIA – JRFS2SA

2ª CÂMARA

PAUTA SESSÃO ORDINÁRIA

DATA: 08 DE JANEIRO DE 2009

HORÁRIO: 14:30 HORAS

LOCAL: AV. AFONSO PENA, Nº 2336 – SOBRELOJA.

1)RECURSO N.º 2407– Voluntário – GEVIS

PROCESSO N.º: 01.088070.08.39; anexo: 01.028090.08.08

RECORRENTE: Clínica de Geriatria e Estética Eduardo Faria S/C Ltda

REFERENTE: Auto de Infração nº 190280, lavrado em 09/01/08

RELATOR(A): Dr. Antônio Carlos Nogueira da Cunha

(RETIRADO DE PAUTA EM SESSÃO ANTERIOR)

2)RECURSO N.º 2408– Voluntário – GEVIS

PROCESSO N.º: 01.088062.08.00; anexo: 01.028069.08.91

RECORRENTE: Clínica de Geriatria e Estética Eduardo Faria S/C Ltda

REFERENTE: Auto de Infração nº 185922, lavrado em 10/01/08

RELATOR(A): Dr. Antônio Carlos Nogueira da Cunha

(RETIRADO DE PAUTA EM SESSÃO ANTERIOR)

3)RECURSO N.º 2428– Voluntário – GERVIS-CS

PROCESSO N.º: 01.105896.08.86; anexo: 01.041716.08.41

RECORRENTE: Maria das Dores Neres Santos

REFERENTE: Auto de Infração nº 181448, lavrado em 28/02/08

RELATOR(A): Dra. Zilmara Aparecida G. Ribeiro

(RETIRADO DE PAUTA EM SESSÃO ANTERIOR)

4)RECURSO N.º 2429– Voluntário/Ex-offício – GERVIS-CS

PROCESSO N.º: 01.105890.08.08; anexo: 01.041724.08.70

RECORRENTE/RECORRIDO: Maria das Dores Neres Santos

REFERENTE: Auto de Infração nº 181449, Voluntário (1ª e 2ª transgressão) Ex-offício (3ª transgressão), lavrado em 28/02/08

RELATOR(A): Dra. Zilmara Aparecida G. Ribeiro

(RETIRADO DE PAUTA EM SESSÃO ANTERIOR)

5)RECURSO N.º 2431– Voluntário – GERVIS-CS

PROCESSO N.º: 01.110523.08.18; anexo: 01.042724.08.05

RECORRENTE: Lagoa Azul Restaurante Ltda

REFERENTE: Auto de Infração nº 185580, lavrado em 01/03/08

RELATOR(A): Dr. Tarcísio José Moreira

(RETIRADO DE PAUTA EM SESSÃO ANTERIOR)

6)RECURSO N.º 2446– Voluntário – GERVIS-NO

PROCESSO N.º: 01.147011.08.43; anexo: 01.021742.08.07

RECORRENTE: Farmácia Santa Marta Ltda

REFERENTE: Auto de Infração nº 192051, lavrado em 25/01/08

PROCURADORES: Dr. Bernardo Ananias Junqueira Ferraz – OAB/MG 87.253 e outros

RELATOR(A): Dr. Emmanuel W. F. Martins

(RETIRADO DE PAUTA EM SESSÃO ANTERIOR)

Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2008

Isabel Claudina Dias Santana

Secretária da JRFS2SA
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Secretaria Municipal de Saúde

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO 239/2008

Processo: 04.001297.08.58

Objeto: Registro de preços de fio cirúrgico, conforme especificações constantes do Anexo I, que integra o Edital em todos os seus termos e condições.

A Secretaria Municipal de Saúde, através do Pregoeiro, divulga a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico supra citado, conforme a seguir:

dom2912-smsa2-atas.xls 

Qualquer informação ou orientação adicional poderá ser obtida na Gerência de Compras e Licitações, à Avenida Afonso Pena, 2.336, 7º andar, Bairro Funcionários – Belo Horizonte/MG –
ou pelo telefone (31) 3277-7735 e fax: (31) 3277-7781.

Marilda Batel Ramiro

Pregoeira

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 239/2008

Processo: 04.001297.08.58

Objeto: Registro de preços de fio cirúrgico, conforme especificações constantes do Anexo I, que integra o Edital em todos os seus termos e condições.

Adjudicado à licitante: BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA. - EPP, para o lote 01 (um), item de código 18884, no valor de R$ 8.880,00, para o lote 02 (dois), item de código 18885, no valor
de R$ 13.400,00, para o lote 06 (seis), item de código 18889, no valor de R$ 7.020,00, para o lote 07 (sete), item de código 18890, no valor de R$ 4.584,00, para o lote 08 (oito), item de código
18891, no valor de R$ 5.628,00, para o lote 09 (nove), item de código 18892, no valor de R$ 5.886,00; para o lote 10 (dez), item de código 18893, no valor de R$ 4.312,00, para o lote 17
(dezessete), item de código 23136, no valor de R$ 1.328,00, para o lote 18 (dezoito), item de código 23138, no valor de R$ 2.196,00; AGP MEDICAL LTDA.- ME, para o lote 03 (três), item de
código 18886, no valor de R$ 18.750,00, para o lote 04 (quatro), item de código 18887, no valor de R$ 1.581,00, para o lote 05 (cinco), item de código 18888, no valor de R$ 3.955,00, para o lote 11
(onze), item de código 18894, no valor de R$ 4.068,00, para o lote 12 (doze), item de código 18895, no valor de R$ 5.083,00, para o lote 14 (quatorze), item de código 18897, no valor de R$
1.968,00, para o lote 22 (vinte e dois), item de código 26084, no valor de R$ 352,80, para o lote 24 (vinte e quatro), item de código 27781, no valor de R$ 1.386,00, para o lote 26 (vinte e seis), item
de código 27784, no valor de R$ 468,00, para o lote 27 (vinte e sete) item de código 27786, no valor de R$ 468,00, para o lote 28 (vinte e oito), item de código 51529, no valor de R$ 468,00;
SHALON FIOS CIRÚRGICOS LTDA.- ME, para o lote 13 (treze), item de código 18896, no valor de R$ 3.036,00, para o lote 15 (quinze), item de código 23127, no valor de R$ 756,00, para o lote
23 (vinte e três), item de código 27780, no valor de R$ 1.476,00; JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA., para o lote 19 (dezenove), item de código 23156, no valor de R$
7.000,00; AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME., para o lote 20 (vinte), item de código 23158, no valor de R$ 720,00, para o lote 21 (vinte e um), item de código 23159, no
valor de R$ 736,80, para o lote 25 (vinte e cinco), item de código 27783, no valor de R$ 1.908,00.

Marilda Batel Ramiro

Pregoeira

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 239/2008

Processo: 04.001297.08.58

Objeto: Registro de preços de fio cirúrgico, conforme especificações constantes do Anexo I, que integra o Edital em todos os seus termos e condições.

Homologo a licitação em epígrafe para que produza seus efeitos legais e jurídicos e determino a adjudicação de seu objeto às licitantes: BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA. – EPP, AGP
MEDICAL LTDA.- ME, SHALON FIOS CIRÚRGICOS LTDA.- ME, JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME.

Helvécio Miranda Magalhães Júnior

Secretário Municipal de Saúde
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REGISTRO DE PREÇOS PARA FIOS CIRÚRGICOS

 ATA Nº 01

239/2008 PROCESSO Nº: 04.001297.08.58 DATA DO PREGÃO: 10/15/2008

OBJETO:

FORNECEDOR: BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA. - EPP 106746 CNPJ: 37.844.479/0001-52

ENDEREÇO:

TELEFONE: (62) 3324-2120 FAX: (62) 3324-3072

EMAIL: visitar.mg@gmail.com

CÓDIGO SICAM DESCRIÇÃO/SICAM UNID. COTAÇÃO DIFERENÇA %

18884 UNIDADE 12,000 0.7400 2.9800 -75.17%

18885 UNIDADE 20,000 0.6700 2.3800 -71.85%

18889 UNIDADE 1,200 5.8500 9.0000 -35.00%

18890 UNIDADE 1,200 3.8200 7.3500 -48.03%

18891 UNIDADE 1,400 4.0200 8.7300 -53.95%

18892 UNIDADE 1,800 3.2700 6.7800 -51.77%

18893 UNIDADE 1,400 3.0800 6.9400 -55.62%

PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº:

REGISTRO DE PREÇOS DE FIO CIRÚRGICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, QUE INTEGRA O EDITAL EM TODOS OS SEUS TERMOS E 
CONDIÇÕES.

CÓDIGO 
FORNECEDOR:

AV. MARANHÃO, 500, QUADRA 64 LOTE 10 - BAIRRO: JUNDIAÍ - 
ANÁPOLIS/GO - CEP: 75110-470

ESTIMATIVA 
CONSUMO 

ANUAL

MARCA/ 
FABRICANTE

PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO REFERÊNCIA 
(REGISTRO DE PREÇOS 2007)

FIO CIRÚRGICO EM POLIAMIDA PRETA, 
NÚMERO 5,0

BIOLINE/ 
BCSUTURE

FIO CIRÚRGICO EM POLIAMIDA PRETA, 
NÚMERO 4,0

BIOLINE/ 
BCSUTURE

FIO CIRÚRGICO EM ÁCIDO 
POLIGLICÓLICO/POLIGLACTINA 910, 

INCOLOR, NÚMERO 5,0

BIOLINE/ 
BCSUTURE

FIO CIRÚRGICO EM ÁCIDO 
POLIGLICÓLICO/POLIGLACTINA 910, 

INCOLOR, NÚMERO 4,0

BIOLINE/ 
BCSUTURE

FIO CIRÚRGICO EM ÁCIDO 
POLIGLICÓLICO/POLIGLACTINA 910, EM 

COR, NÚMERO 4,0

BIOLINE/ 
BCSUTURE

FIO CIRÚRGICO EM ÁCIDO 
POLIGLICÓLICO/POLIGLACTINA 910, EM 

COR, NÚMERO 3.0

BIOLINE/ 
BCSUTURE

FIO CIRÚRGICO EM ÁCIDO 
POLIGLICÓLICO/POLIGLACTINA 910, EM 

COR, NÚMERO 2,0

BIOLINE/ 
BCSUTURE
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REGISTRO DE PREÇOS PARA FIOS CIRÚRGICOS

 ATA Nº 01

239/2008 PROCESSO Nº: 04.001297.08.58 DATA DO PREGÃO: 10/15/2008

OBJETO:

FORNECEDOR: BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA. - EPP 106746 CNPJ: 37.844.479/0001-52

ENDEREÇO:

TELEFONE: (62) 3324-2120 FAX: (62) 3324-3072

EMAIL: visitar.mg@gmail.com

CÓDIGO SICAM DESCRIÇÃO/SICAM UNID. COTAÇÃO DIFERENÇA %

PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº:

REGISTRO DE PREÇOS DE FIO CIRÚRGICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, QUE INTEGRA O EDITAL EM TODOS OS SEUS TERMOS E 
CONDIÇÕES.

CÓDIGO 
FORNECEDOR:

AV. MARANHÃO, 500, QUADRA 64 LOTE 10 - BAIRRO: JUNDIAÍ - 
ANÁPOLIS/GO - CEP: 75110-470

ESTIMATIVA 
CONSUMO 

ANUAL

MARCA/ 
FABRICANTE

PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO REFERÊNCIA 
(REGISTRO DE PREÇOS 2007)

23136 UNIDADE 400 3.3200 7.3700 -54.95%

23138 UNIDADE 600 3.6600 8.1200 -54.93%

DATA DESTE REGISTRO:  DA PUBLICAÇÃO NO DOM VIGÊNCIA:  12 MESES

Secretário Municipal de Saúde Pregoeira

         Representante Legal do Detentor do Registro de Preços

FIO CIRÚRGICO EM ÁCIDO 
POLIGLICÓLICO/POLIGLACTINA 910, 

NÚMERO 3-0, COM AGULHA

BIOLINE/ 
BCSUTURE

FIO CIRÚRGICO EM ÁCIDO 
POLIGLICÓLICO/POLIGLACTINA 910, 

NÚMERO 0, COM AGULHA 

BIOLINE/ 
BCSUTURE

PRAZO DE 
ENTREGA:

A CONTRATADA TERÁ O PRAZO DE ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS PARA ENTREGA DOS PRODUTOS, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO PELA 
CONTRATADA, DA “ORDEM DE FORNECIMENTO” EMITIDA PELO CONTRATANTE.
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REGISTRO DE PREÇOS PARA FIOS CIRÚRGICOS

 ATA Nº 02

239/2008 PROCESSO Nº: 04.001297.08.58 DATA DO PREGÃO: 10/15/2008

OBJETO:

FORNECEDOR: AGP MEDICAL LTDA.- ME 110078 CNPJ: 03.620.900/0001-20

ENDEREÇO:

TELEFONE: (31) 3498-5693 FAX: (31) 3498-5276

EMAIL: ayub.vendas@terra.com.br

CÓDIGO SICAM DESCRIÇÃO/SICAM UNID. COTAÇÃO DIFERENÇA %

18886 UNIDADE 15,000 SHALON 1.2500 3.0200 -58.61%

18887 UNIDADE 1,700 SHALON 0.9300 2.4000 -61.25%

18888 UNIDADE 3,500 SHALON 1.1300 2.8400 -60.21%

18894 UNIDADE 1,800 SHALON 2.2600 3.5000 -35.43%

18895 UNIDADE 2,300 SHALON 2.2100 3.2500 -32.00%

18897 UNIDADE 1,200 1.6400 2.9600 -44.59%

26084 UNIDADE 240 1.4700 3.6500 -59.73%

27781 UNIDADE 700 1.9800 2.9900 -33.78%

PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº:

REGISTRO DE PREÇOS DE FIO CIRÚRGICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, QUE INTEGRA O EDITAL EM TODOS OS SEUS TERMOS E 
CONDIÇÕES.

CÓDIGO 
FORNECEDOR:

R. RITA NUNES LEITE, 205 - B. UNIVERSITÁRIOS - BELO 
HORIZONTE/MG - CEP: 31255-530

ESTIMATIVA 
CONSUMO 

ANUAL

MARCA/ 
FABRICANTE

PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO REFERÊNCIA 
(REGISTRO DE PREÇOS 2007)

FIO CIRÚRGICO EM POLIAMIDA PRETA, 
NÚMERO 3,0

FIO CIRÚRGICO EM POLIAMIDA PRETA, 
NÚMERO 2,0

FIO CIRÚRGICO EM POLIAMIDA PRETA, 
NÚMERO 6,0

FIO CIRÚRGICO CATGUT SIMPLES, NÚMERO 
5,0

FIO CIRÚRGICO CATGUT SIMPLES, NÚMERO 
4,0

FIO CIRÚRGICO CATGUT SIMPLES, NÚMERO 
2,0

BIOLINE/ 
BCSUTURE

FIO CIRÚRGICO EM SEDA PRETA, TRANÇADA 
, SILICONIZADA, NÚMERO 0, NÃO 

ABSORVÍVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO, 
AGULHA 3/8 DE CÍRCULO

BIOLINE/ 
BCSUTURE

FIO CIRÚRGICO CATGUT CROMADO 3-0, FIO 
DE 70 CM, COM AGULHA CILÍNDRICA 3/8 

CÍRCULO, COM 3,0 CM

BIOLINE/ 
BCSUTURE
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REGISTRO DE PREÇOS PARA FIOS CIRÚRGICOS

 ATA Nº 02

239/2008 PROCESSO Nº: 04.001297.08.58 DATA DO PREGÃO: 10/15/2008

OBJETO:

FORNECEDOR: AGP MEDICAL LTDA.- ME 110078 CNPJ: 03.620.900/0001-20

ENDEREÇO:

TELEFONE: (31) 3498-5693 FAX: (31) 3498-5276

EMAIL: ayub.vendas@terra.com.br

CÓDIGO SICAM DESCRIÇÃO/SICAM UNID. COTAÇÃO DIFERENÇA %

PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº:

REGISTRO DE PREÇOS DE FIO CIRÚRGICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, QUE INTEGRA O EDITAL EM TODOS OS SEUS TERMOS E 
CONDIÇÕES.

CÓDIGO 
FORNECEDOR:

R. RITA NUNES LEITE, 205 - B. UNIVERSITÁRIOS - BELO 
HORIZONTE/MG - CEP: 31255-530

ESTIMATIVA 
CONSUMO 

ANUAL

MARCA/ 
FABRICANTE

PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO REFERÊNCIA 
(REGISTRO DE PREÇOS 2007)

27784 UNIDADE 240 1.9500 4.9300 -60.45%

27786 UNIDADE 240 1.9500 3.4300 -43.15%

51529 UNIDADE 240 1.9500 3.5000 -44.29%

DATA DESTE REGISTRO:  DA PUBLICAÇÃO NO DOM VIGÊNCIA:  12 MESES

Secretário Municipal de Saúde Pregoeira

         Representante Legal do Detentor do Registro de Preços

FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTAR EM 
POLIPROPILENO AZUL NÚMERO 2-0, 75 CM 

COM AGULHA CILÍNDRICA 2 CM 1/2 
CÍRCULO

BIOLINE/ 
BCSUTURE

FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTAR EM 
POLIPROPILENO AZUL NÚMERO 0, 75 CM 
COM AGULHA CILÍNDRICA, 1/2 CÍRCULO 

COM 2,5 CM

BIOLINE/ 
BCSUTURE

FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTAR DE 
POLIPROPILENO AZUL, NÚMERO 0, 

INABSORVÍVEL.

BIOLINE/ 
BCSUTURE

PRAZO DE 
ENTREGA:

A CONTRATADA TERÁ O PRAZO DE ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS PARA ENTREGA DOS PRODUTOS, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO PELA 
CONTRATADA, DA “ORDEM DE FORNECIMENTO” EMITIDA PELO CONTRATANTE.
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REGISTRO DE PREÇOS PARA FIOS CIRÚRGICOS

 ATA Nº 03

239/2008 PROCESSO Nº: 04.001297.08.58 DATA DO PREGÃO: 10/15/2008

OBJETO:

FORNECEDOR: SHALON FIOS CIRÚRGICOS LTDA.- ME 110338 CNPJ: 33.348.467/0001-86

ENDEREÇO:

TELEFONE: (62) 3259-4546 FAX: (62) 3095-7390

EMAIL: licitacao@suturas. com.br

CÓDIGO SICAM DESCRIÇÃO/SICAM UNID. COTAÇÃO DIFERENÇA %

18896 UNIDADE 2,200 SHALON 1.3800 2.9600 -53.38%

23127 UNIDADE 400 SHALON 1.8900 3.5200 -46.31%

27780 UNIDADE 900 SHALON 1.6400 2.9500 -44.41%

DATA DESTE REGISTRO:  DA PUBLICAÇÃO NO DOM VIGÊNCIA:  12 MESES

Secretário Municipal de Saúde Pregoeira

         Representante Legal do Detentor do Registro de Preços

PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº:

REGISTRO DE PREÇOS DE FIO CIRÚRGICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, QUE INTEGRA O EDITAL EM TODOS OS SEUS TERMOS E 
CONDIÇÕES.

CÓDIGO 
FORNECEDOR:

AV. HERMÓGENES COELHO, 3523 - B. ALTO DA BOA VISTA - 
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS/GO.. CEP.: 76100-000.

ESTIMATIVA 
CONSUMO 

ANUAL

MARCA/ 
FABRICANTE

PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO REFERÊNCIA 
(REGISTRO DE PREÇOS 2007)

              FIO CIRÚRGICO CATGUT SIMPLES, 
NÚMERO 3,0, COM AGULHA CILÍNDRICA DE 
2,50 CM (+/- 0,10 CM), 1/2 CÍRCULO, NÚMERO 

3,0, COM 70 CM (+/- 5,00 CM)

FIO CIRÚRGICO CATGUT CROMADO, 
NÚMERO 4-0, 70 CM, COM AGULHA 
CILÍNDRICA 1/2 CÍRCULO, 1,5 CM

FIO CIRÚRGICO CATGUT CROMADO 2-0, FIO 
DE 70 CM, COM AGULHA CILÍNDRICA 1/2 

CÍRCULO COM 2,5 CM

PRAZO DE 
ENTREGA:

A CONTRATADA TERÁ O PRAZO DE ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS PARA ENTREGA DOS PRODUTOS, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO PELA 
CONTRATADA, DA “ORDEM DE FORNECIMENTO” EMITIDA PELO CONTRATANTE.
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REGISTRO DE PREÇOS PARA FIOS CIRÚRGICOS

 ATA Nº 04

239/2008 PROCESSO Nº: 04.001297.08.58 DATA DO PREGÃO: 10/15/2008

OBJETO:

FORNECEDOR: 108543 CNPJ: 54.516.661/0001-01

ENDEREÇO:

TELEFONE: (11) 3030-1100 FAX: (11) 3030-1101

EMAIL: helder.jj@terra.com.br

CÓDIGO SICAM DESCRIÇÃO/SICAM UNID. COTAÇÃO DIFERENÇA %

23156 UNIDADE 1,000 ETHICON 7.0000 7.2600 -3.58%

DATA DESTE REGISTRO:  DA PUBLICAÇÃO NO DOM VIGÊNCIA:  12 MESES

Secretário Municipal de Saúde Pregoeira

         Representante Legal do Detentor do Registro de Preços

PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº:

REGISTRO DE PREÇOS DE FIO CIRÚRGICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, QUE INTEGRA O EDITAL EM TODOS OS SEUS TERMOS E 
CONDIÇÕES.

JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.

CÓDIGO 
FORNECEDOR:

R. GERIVATIBA, 207, 12º AO 15º ANDAR - B. BUTANTÃ - SÃO 
PAULO/SP. CEP.: 05501-900.

ESTIMATIVA 
CONSUMO 

ANUAL

MARCA/ 
FABRICANTE

PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO REFERÊNCIA 
(REGISTRO DE PREÇOS 2007)

FIO CIRÚRGICO EM ÁCIDO 
POLIGLICÓLICO/POLIGLACTINA 910, 

NÚMERO 2-0

PRAZO DE 
ENTREGA:

A CONTRATADA TERÁ O PRAZO DE ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS PARA ENTREGA DOS PRODUTOS, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO PELA 
CONTRATADA, DA “ORDEM DE FORNECIMENTO” EMITIDA PELO CONTRATANTE.
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REGISTRO DE PREÇOS PARA FIOS CIRÚRGICOS

 ATA Nº 05

239/2008 PROCESSO Nº: 04.001297.08.58 DATA DO PREGÃO: 10/15/2008

OBJETO:

FORNECEDOR: AGIS MEDICAL PRODUTOS  HOSPITALARES LTDA - ME. 109943 CNPJ: 05.222.267/0001-47

ENDEREÇO:

TELEFONE: (31) 3324-1162 FAX: (31) 3335-1717

EMAIL: agis@agismedical.com.br

CÓDIGO SICAM DESCRIÇÃO/SICAM UNID. COTAÇÃO DIFERENÇA %

23158 ENVELOPE 240 POLYSUTURE 3.0000 3.7800 -20.63%

23159 UNIDADE 240 POLYSUTURE 3.0700 3.9000 -21.28%

27783 UNIDADE 600 POLYSUTURE 3.1800 3.5000 -9.14%

DATA DESTE REGISTRO:  DA PUBLICAÇÃO NO DOM VIGÊNCIA:  12 MESES

Secretário Municipal de Saúde Pregoeira

         Representante Legal do Detentor do Registro de Preços

PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº:

REGISTRO DE PREÇOS DE FIO CIRÚRGICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, QUE INTEGRA O EDITAL EM TODOS OS SEUS TERMOS E 
CONDIÇÕES.

CÓDIGO 
FORNECEDOR:

R. ERÊ, 23, SALA 608 - B. PRADO - BELO HORIZONTE/MG. CEP.: 
30410-450.

ESTIMATIVA 
CONSUMO 

ANUAL

MARCA/ 
FABRICANTE

PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO REFERÊNCIA 
(REGISTRO DE PREÇOS 2007)

FIO CIRÚRGICO DE SEDA, SILICONIZADA, 
PRÉ-CORTADA DIÂMETRO 4-0

FIO CIRÚRGICO DE SEDA, SILICONIZADA, 
PRÉ-CORTADA DIÂMETRO 2-0

FIO CIRÚRGICO DE SEDA 0, SILICONIZADA, 
PRÉ-CORTADA, SEM AGULHA, TRANÇADO, 

PRETO.

PRAZO DE 
ENTREGA:

A CONTRATADA TERÁ O PRAZO DE ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS PARA ENTREGA DOS PRODUTOS, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO PELA 
CONTRATADA, DA “ORDEM DE FORNECIMENTO” EMITIDA PELO CONTRATANTE.



Quarta-feira, 31 de Dezembro de 2008 Ano XXVI - Edição N.: 3250

Poder Executivo

Secretaria Municipal de Saúde

PORTARIA SMSA/SUS - BH Nº 025/2008 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008

Dispõe sobre a regulação assistencial dos prestadores de serviço de atenção em saúde auditiva no âmbito do SUS-BH.

O Secretário Municipal de Saúde e Gestor do Sistema Único de Saúde, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º – Constituir Junta Reguladora da Saúde Auditiva responsável pela regulação assistencial dos prestadores de serviços de atenção à saúde auditiva
conveniados/contratados pela SMSA-BH para atendimento em saúde auditiva a usuários do SUS-BH e Macrorregiões do Estado de Minas Gerais pactuadas com
Belo Horizonte.

Art.2°- A Junta Reguladora da Saúde Auditiva - JRSA a que se refere o art. 1º será composta pelos servidores abaixo relacionados:

- Raimundo de Oliveira Neto – BM: 48817-1

- Fabrícia Adriele Silva de Araújo – BM: 76947-2

Parágrafo único – Os referidos servidores ficarão hierarquicamente subordinados à Gerência da URS Padre Eustáquio e vinculados tecnicamente à Gerência
de Projetos Especiais/SMSA e Gerência de Regulação e Atenção Hospitalar/SMSA.

Art. 3º - Caberá aos profissionais acima relacionados às seguintes atribuições:

I- acolher usuários candidatos à inclusão no Programa de Atenção à Saúde Auditiva , previamente cadastrados, para definir necessidade de avaliação,
diagnóstico, seleção e adaptação de Aparelho de Amplificação Sonora Individual, acompanhamento, reavaliação diagnóstica e terapia fonoaudiológica ;

II- definir o prestador de “Serviço de Atenção à Saúde Auditiva–SASA” indicado para cada caso e referenciar o usuário;

III- autorizar os laudos para emissão de APAC gerados pelos Serviços de Atenção à Saúde Auditiva;

IV- controlar e fiscalizar os procedimentos realizados de acordo com as especificações do Ministério da Saúde;

V- realizar visitas técnicas aos prestadores de serviços de atenção à saúde auditiva, verificando o cumprimento das exigências estabelecidas pelo Ministério
da Saúde;

VI- monitorar o dimensionamento da equipe, espaço físico e equipamentos dos Serviços de Atenção à Saúde Auditiva, de acordo com a Portaria n° 587 de
2004;

VII - regular e monitorar a produtividade dos Serviços de Atenção à Saúde Auditiva de acordo com o limite físico/financeiro estabelecido pelo Ministério da
Saúde;

VIII- emitir relatórios sobre os Serviços de Atenção à Saúde Auditiva atestando as condições e qualidade do atendimento;

IX- apresentar aos prestadores de serviços de atenção à saúde auditiva contratados/conveniados orientações através de termos de Ajustes a serem cumpridos;

X- enviar relatório à Gerência de Projetos Especiais e Gerência de Regulação sobre os serviços prestados pelos Serviços de Atenção à Saúde Auditiva;

XI- trabalhar pela qualificação e humanização da Atenção à Saúde Auditiva.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Belo Horizonte, 29 de dezembro de 2008

Helvécio Miranda Magalhães Júnior

Secretário Municipal de Saúde

Esta é uma reprodução digitalizada do conteúdo presente no DOM nº 3250, de 31/12/2008.
https://dom-web.pbh.gov.br
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Poder Executivo

Secretaria Municipal de Saúde

PORTARIA SMSA/SUS - BH Nº 026/2008 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008

Dispõe sobre a regulação assistencial de instituições prestadoras de atendimento em reabilitação no âmbito do SUS-BH.

O Secretário Municipal de Saúde e Gestor do Sistema Único de Saúde, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º – Constituir Comissão responsável pela regulação assistencial das instituições de saúde conveniadas/contratadas pela Secretaria Municipal de
Saúde/SMSA para atendimento em reabilitação a usuários do SUS-BH .

Art.2°- A Comissão a que se refere o art. 1º será composta pelos servidores abaixo relacionados, ficando a presidência sob responsabilidade do primeiro:

- Maria Suely Rocha Valentim – BM: 71485-6

- Paloma Xavier Augusto Grezzi – BM: 48.416-8

- Fabrícia Adriele Silva de Araújo – BM: 76947-2

- Júnia Lúcia Ulhoa Dani – BM: 77.432-8

- Ana Lúcia Pinto SIAPE: 5585066

Parágrafo único – Os referidos servidores ficarão hierarquicamente subordinados à Gerência do CREAB Sagrada Família e vinculados tecnicamente à
Gerência de Projetos Especiais/SMSA e Gerência de Regulação e Atenção Hospitalar/SMSA.

Art. 3º - Caberá aos profissionais acima relacionados o seguinte:

I- acolher usuários com indicação de tratamento de reabilitação portadores de deficiência física e mental encaminhados pela rede de saúde, para avaliar e
definir necessidade de atendimento;

II- definir o serviço indicado para cada caso;

III- definir os procedimentos a serem realizados pelo serviço contratado/conveniado, bem como critérios de alta;

IV- encaminhar os usuários para os serviços indicados;

V- checar se a fatura apresentada pelas clínicas está de acordo com os procedimentos autorizados anteriormente;

V- realizar a conferência das faturas apresentadas pelos serviços contratados/conveniados;

VI - realizar visitas periódicas aos serviços contratados/conveniados para avaliar a qualidade da assistência prestada;

VII - emitir relatórios sobre as instituições atestando as condições e qualidade do atendimento;

VIII- apresentar às Instituições contratadas/conveniadas orientações através de termos de Ajustes a serem cumpridos;

IX- enviar relatório a Gerência de Projetos Especiais e Gerência de Regulação sobre os serviços prestados pelas Instituições;

XI- reavaliar as crianças periodicamente, de acordo com o protocolo estabelecido ou em outros períodos de acordo com a definição da comissão, anualmente
para definir necessidade da continuidade do atendimento.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação e revoga a Portaria SMSA/SUS-BH n° 012/98 de 29 de abril de 1998, além de outras eventuais
disposições contrárias.

Belo Horizonte, 29 de dezembro de 2008

Helvécio Miranda Magalhães Júnior

Secretário Municipal de Saúde

Esta é uma reprodução digitalizada do conteúdo presente no DOM nº 3250, de 31/12/2008.
https://dom-web.pbh.gov.br



Quarta-feira, 31 de Dezembro de 2008 Ano XXVI - Edição N.: 3250

Poder Executivo

Secretaria Municipal de Saúde

PORTARIA SMSA/SUS-BH N.º 027/2008 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008

Designa o Vice-Presidente do Pleno da Junta de Recursos Fiscais Sanitários de 2ª Instância Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde.

O Secretário Municipal de Saúde de Belo Horizonte e Gestor do SUS-BH, no uso de suas atribuições legais e considerando:

- o disposto no artigo 106 da Lei 7.031 de 12 de janeiro de 1996;

- o disposto nos artigos 21 e 22 do Decreto Municipal nº 8869 de 19 de agosto de 1996 e no artigo 49, parágrafo único do Regimento Interno da Junta de Recursos
Fiscais Sanitários de 2ª Instância Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde,

RESOLVE:

Art. 1° - Designar o servidor Gilmar Xavier Lima para ocupar a Vice-Presidência do Pleno da Junta de Recursos Fiscais Sanitários de 2ª Instância
Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 29 de dezembro de 2008

Helvécio Miranda Magalhães Júnior

Secretário Municipal de Saúde

Esta é uma reprodução digitalizada do conteúdo presente no DOM nº 3250, de 31/12/2008.
https://dom-web.pbh.gov.br



Quarta-feira, 31 de Dezembro de 2008 Ano XXVI - Edição N.: 3250

Poder Executivo

Secretaria Municipal de Saúde

PORTARIA SMSA/SUS-BH N.º 028/2008 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008

Regulamenta o parágrafo único do artigo 134 da Lei 7.031 de 12 de janeiro de 1996.

O Secretário Municipal de Saúde de Belo Horizonte e Gestor do SUS-BH, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto Lei 7.031 de 12 de Janeiro de
1.996,

RESOLVE:

Art. 1° - Para efeito do disposto no parágrafo único do artigo 134 da Lei 7.031 de 12 de Janeiro de 1.996, fica determinado que na ocorrência da preclusão
administrativa de que trata o referido dispositivo caberá ao Secretário da Junta de Recursos Fiscais Sanitários de 2ª Instância e ao Presidente Junta de Julgamento
Fiscal Sanitário de 1.ª Instância, no âmbito de suas competências, comunicar o fato à Corregedoria-Geral do Município.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 29 de dezembro de 2008

Helvécio Miranda Magalhães Júnior

Secretário Municipal de Saúde

Esta é uma reprodução digitalizada do conteúdo presente no DOM nº 3250, de 31/12/2008.
https://dom-web.pbh.gov.br



Quarta-feira, 31 de Dezembro de 2008 Ano XXVI - Edição N.: 3250

Poder Executivo

Secretaria Municipal de Saúde

PORTARIA SMSA/SUS-BH N.º 029/2008 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008

Altera os anexos das Portarias SMSA/SUS-BH n° 026/98, Portaria SMSA/SUS-BH n° 017/99, Portaria SMSA/SUS-BH n° 024/99, Portaria SMSA/SUS-BH n° 038/99,
Portaria SMSA/SUS-BH n° 047/99 e Portaria SMSA/SUS-BH n° 052/2000.

O Secretário Municipal de Saúde de Belo Horizonte e Gestor do SUS-BH, no uso de suas atribuições legais e considerando,

- o Termo de Compromisso de Gestão celebrado entre o Controlador-Geral do Município e a Secretaria Municipal de Saúde – SMSA/SUS-BH, conforme Lei n° 9155,
de 12 de janeiro de 2006 e Decreto n° 12.634, de 22 de fevereiro de 2007, art. 11, inciso II.

- a necessidade de evitar o acúmulo de solicitações do Alvará de Autorização Sanitária no primeiro trimestre de cada ano.

RESOLVE:

Art. 1° - O §4º do art. 5° da Norma Técnica Especial 001/98 anexo da Portaria SMSA/SUS-BH n° 026 de 08 de setembro de 1998 passa a ter a seguinte
redação:

“ § 4º - O Alvará de Autorização Sanitária terá validade de 12(doze) meses, a contar de sua expedição, sendo que a sua renovação deverá ser requerida até
30 (trinta) dias antes do seu vencimento e ficará sujeita ao atendimento dos dispositivos pertinentes constantes na legislação sanitária vigente. (NR).”

Art. 2° - O §3º do art. 4° da Norma Técnica Especial 001/99 anexo da Portaria SMSA/SUS-BH n° 017 de 02 de março de 1999 passa a ter a seguinte redação:

“ § 3º - O Alvará de Autorização Sanitária terá validade de 12(doze) meses, a contar de sua expedição, sendo que a sua renovação deverá ser requerida até
30 (trinta) dias antes do seu vencimento e ficará sujeita ao atendimento dos dispositivos pertinentes constantes na legislação sanitária vigente. (NR).”

Art. 3° - O §4° do art. 5º da Norma Técnica Especial 002/99 anexo da Portaria SMSA/SUS-BH n° 024 de 29 de março de 1999 passa a ter a seguinte redação:

“ § 4º - O Alvará de Autorização Sanitária terá validade de 12(doze) meses, a contar de sua expedição, sendo que a sua renovação deverá ser requerida até
30 (trinta) dias antes do seu vencimento e ficará sujeita ao atendimento dos dispositivos pertinentes constantes na legislação sanitária vigente. (NR).”

Art. 4° - O §3° do art. 4º da Norma Técnica Especial 005/99 anexo da Portaria SMSA/SUS-BH n° 038 de 06 de julho de 1999 passa a ter a seguinte redação:

“ § 3º - O Alvará de Autorização Sanitária terá validade de 12(doze) meses, a contar de sua expedição, sendo que a sua renovação deverá ser requerida até
30 (trinta) dias antes do seu vencimento e ficará sujeita ao atendimento dos dispositivos pertinentes constantes na legislação sanitária vigente. (NR).”

Art. 5° - O §3° do art. 5º da Norma Técnica Especial 007/99 anexo da Portaria SMSA/SUS-BH n° 047 de 30 de agosto de 1999 passa a ter a seguinte
redação:

“ § 3º - O Alvará de Autorização Sanitária para Tatuagem terá validade de 12(doze) meses, a contar de sua expedição, sendo que a sua renovação deverá
ser requerida até 30 (trinta) dias antes do seu vencimento e ficará sujeita ao atendimento dos dispositivos pertinentes constantes na legislação sanitária
vigente. (NR).”

Art. 6° - O §4° do art. 4º da Norma Técnica Especial 004/00 anexo da Portaria SMSA/SUS-BH n° 052 de 15 de dezembro de 2000 passa a ter a seguinte
redação:

“ § 4º - O Alvará de Autorização Sanitária terá validade de 12(doze) meses, a contar de sua expedição, sendo que a sua renovação deverá ser requerida até
30 (trinta) dias antes do seu vencimento e ficará sujeita ao atendimento dos dispositivos pertinentes constantes na legislação sanitária vigente. (NR).”

Art. 7° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 29 de dezembro de 2008

Helvécio Miranda Magalhães Júnior

Secretário Municipal de Saúde
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DESPACHO

Ratifico, o despacho de reconhecimento de Inexigibilidade de Licitação exarado pelo Gerente Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde, para contratação das
empresas: Ortopedia Castelo Ltda – EPP – CNPJ nº 02.571.309/0001-67 - Orto-San Ortopedia Santo Antônio Ltda. EPP – CNPJ nº 16.769.739/0001-00 - Ortobel
Ortopedia Belo Horizonte Ltda – CNPJ nº 21.096.557/0001-48, Ortomédica Brasil Ltda. ME – CNPJ nº 65.096.810/0001-39 - Ortobrás Indústria e Comércio de
Ortopedia Ltda – CNPJ nº 31.228.836/0001-71 - Iportec Comercial Ltda - ME – CNPJ nº 03.752.901/0001-28, Ortopedia Reabilitar Indústria e Comércio de Aparelhos
Ortopédicos Ltda – CNPJ nº 07.786.606/0001-43, Ortopedia Santos e Ferreira Ltda - ME – CNPJ nº 71.454.771/0001-05, prevalecendo seus efeitos a partir de
09/10/2008. O objeto da referida contratação é o fornecimento personalizado de órteses e próteses ortopédicas, meios auxiliares de locomoção e cadeiras de roda ao
Sistema Único de Saúde/SUS-BH, decorrente do Chamamento n.º 001/2007, pelo período de 12 (doze) meses, conforme documentos constantes nos autos do
processo n.º 04.001285.07.98.

Belo Horizonte, 29 de dezembro de 2008

Helvécio Miranda Magalhães Júnior

Secretário Municipal de Saúde
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COMUNICADO

PREGÃ0 PRESENCIAL 225/2008

PROCESSO: 03-210/2008

OBJETO: Aquisição de ventiladores para diversos setores do HOB.

A Pregoeira comunica que nenhuma empresa esteve presente ao chamamento ficando reagendado o evento da forma como se segue:

LOCAL: Hospital Odilon Behrens

DATA: 14/01/2009

HORA: 08:30

O edital está disponível gratuitamente no site: www.pbh.gov.br ou poderá ser adquirido no endereço abaixo mediante o pagamento de R$3,00 (três reais)
depositados em favor do Hospital Odilon Behrens – c/c 7843-3 Ag. 1615-2 Banco do Brasil. Outras informações: Av. José Bonifácio s/n, Bairro São Cristóvão, fone:
(31) 3277-6178.

Belo Horizonte, 29 de dezembro de 2008

Liliam Maria de Oliveira Araújo

Pregoeira
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ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 226/2008

A Pregoeira Liliam Maria de Oliveira Araújo adjudicou à empresa Visual sistemas Eletrônicos Ltda. – Itens 1.0 (valor unitário R$41.440,00) e 1.1 (valor unitário
R$8.560,00)., do Pregão Presencial n.º 226/2008, processo n.º 02-167/2008, conforme consta nos autos. Valor total do contrato R$50.000,00 .

Belo Horizonte, 22 de dezembro de 2008

Liliam Maria de Oliveira Araújo

Pregoeira

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 226/2008

A Superintendente em exercício do Hospital Municipal Odilon Behrens, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a adjudicação por parte da
Pregoeira e em cumprimento à Instrução de Serviço 001/99 e alterações, homologa os procedimentos do Pregão Presencial 226/2008 – Aquisição de sistema
Integrado de captura, aquisição, distribuição e divulgação de informação , à empresa vencedora, conforme se segue:

Visual sistemas Eletrônicos Ltda. – Itens 1.0 (valor unitário R$41.440,00 e valor total R$41.440,00) e 1.1 (valor unitário R$8.560,00 e valor total R$8.560,00). Valor
total do contrato R$50.000,00.

Valor Global: R$50.000,00

Prazo de entrega: conforme edital

Belo Horizonte, 22 de dezembro de 2008

Maria Helena dos Santos

Superintendente em exercício
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ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 217/2008

A Pregoeira Liliam Maria de Oliveira Araújo adjudicou à empresa DHZ Comércio e Representações Ltda. – Item 01 (valor unitário R$174,00 e valor total
R$2.436,00) e Item 02 (valor unitário R$150,00 e valor total R$2.400,00), cito o Pregão Presencial n.º 217/2008, processo n.º 02-168/2008, conforme consta nos
autos. Valor Global R$4.836,00 .

Belo Horizonte, 22 de dezembro de 2008

Liliam Maria de Oliveira Araújo

Pregoeira

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 217/2008

A Superintendente em exercício do Hospital Municipal Odilon Behrens, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à Instrução de Serviço 001/99 e
suas alterações, tendo em vista a adjudicação por parte da Pregoeira Liliam Maria de Oliveira Araújo, homologa os procedimentos do Pregão Presencial 217/2008 –
Aquisição de kit´s fotocondutores para atender a demanda, de forma contínua, por um período de 12 (doze) meses, à empresa vencedora, conforme se segue:

- DHZ Comércio e Representações Ltda. – Item 01 (valor total R$2.436,00) e Item 02 (valor total R$2.400,00).

Valor Global: R$4.836,00

Prazo de entrega: conforme edital

Belo Horizonte, 22 de dezembro de 2008

Maria Helena dos Santos

Superintendente em exercício
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ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 222/2008

O Pregoeiro Edmundo Souzalima Caldoncelli Franco adjudicou às empresas Mastermed Comercial Ltda. – Lote 01: (item 1 - unitário R$0,29), Lote 6: (itens 7
– unitário R$4,06 e item 8 – unitário R$0,94), Lote 7: (item 9 – unitário R$6,80, item 10 – unitário R$7,70 e item 11 – unitário R$11,85) Lote 8 (item 12 – unitário
R$44,93), Lote 9 (item 13 – unitário R$2,79 e item 14 – unitário R$2,49) e Lote 10 (item 15 – unitário R$6,36), valor global R$79.149,55, Medi House Indústria e
Comércio de Produtos Cirúrgicos Hospitalares Ltda. Lote 2 (item 2 – unitário R$0,27), Lote 3 (item 3 – unitário R$0,25 e item 4 – unitário R$0,23) e Lote 4 (item 5 –
unitário R$0,81), valor global R$188.270,00 e Help Farma Produtos Farmacêuticos Ltda.: Lote 5 (item 6 – unitário R$165,00). Valor global R$106.920,00, cito o
Pregão Presencial n.º 222/2008, processo n.º 03-185/2008, conforme consta nos autos. Valor global de R$374.339,55.

Belo Horizonte, 22 de dezembro de 2008

Edmundo S. C. Franco

Pregoeiro

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 222/2008

A Superintendente em exercício do Hospital Municipal Odilon Behrens, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a adjudicação por parte do
Pregoeiro e em cumprimento à Instrução de Serviço 001/99 e alterações, homologa os procedimentos do Pregão Presencial 222/2008 – aquisição de campos e
papéis para atender a demanda de forma contínua por um período de 12 (doze) meses, de acordo com a especificação contida no anexo i do edital, às empresas
vencedoras, conforme se segue:

Mastermed Comercial Ltda. – Lote 01: (item 1 - unitário R$0,29 e total R$5.481,00), Lote 6: (itens 7 – unitário R$4,06 e total R$35.728,00 e item 8 – unitário R$0,94 e
total R$18.800,00), Lote 7: (item 9 – unitário R$6,80 e total R$340,00, item 10 – unitário R$7,70 e total R$308,00 e item 11 – unitário R$11,85 e total R$414,75) Lote 8
(item 12 – unitário R$44,93 e total R$898,60), Lote 9 (item 13 – unitário R$2,79 e total R$781,20 e item 14 – unitário R$2,49 e total R$498,00) e Lote 10 (item 15 –
unitário R$6,36 e total R$15.900,00), valor global R$79.149,55.

Medi House Indústria e Comércio de Produtos Cirúrgicos Hospitalares Ltda. Lote 2 (item 2 – unitário R$0,27 e total R$21.600,00), Lote 3 (item 3 – unitário R$0,25 e
total R$27.000,00 e item 4 – unitário R$0,23 e total R$18.170,00) e Lote 4 (item 5 – unitário R$0,81 e total R$121.500,00), valor global R$188.270,00

Help Farma Produtos Farmacêuticos Ltda.: Lote 5 (item 6 – unitário R$165,00 e total R$106.920,00). Valor global R$106.920,00

Valor Global: R$ 374.339,55

Prazo de entrega: conforme edital

Belo Horizonte, 22 de dezembro de 2008

Maria Helena dos Santos

Superintendente em exercício
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EXTRATOS

EXTRATO DE TERMO DE CESSÃO

Processo n.º 06-236/2008

Objeto: cessão de uso de 01 (um) fogão a gás industrial, 03 (três) bocas, s/ forno, estrutura de perfis em ferro, 80X1000X850 APROX., ‘Venâncio”, patrimônio HOB
2173 DM.

Cedente: Hospital Municipal Odilon Behrens

Cessionário: Município de Belo Horizonte/Secretaria Municipal de Saúde

Vigência: 60 (sessenta) meses

Data de assinatura: 17 de dezembro de 2008.

Susana Maria Moreira Rates

Superintendente

EXTRATO DE CONTRATO

Processo n.º 02-136/2008

Pregão Presencial n.º 193/2008

Objeto: Prestação, pela Contratada, de serviços de conservação, limpeza e higienização, de forma indireta e contínua, para todas as dependências do Hospital
Municipal Odilon Behrens

Contratante: Hospital Municipal Odilon Behrens

Contratada: ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA.

Vigência: 12 (doze) meses

Valor total anual do contrato: R$1.845.074,16 (um milhão, oitocentos e quarenta e cinco mil, setenta e quatro reais e dezesseis centavos).

Data da assinatura: 22 de dezembro de 2008.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Processo n.º 02-73/2008

Objeto: Aquisição de mobiliários para o anexo administrativo.

Contratante: Hospital Municipal Odilon Behrens

Contratado: BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA

Prorrogação do prazo: o prazo de execução do contrato fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 18/12/08.

Acréscimo quantitativo: O valor total do contrato fica acrescido em R$1.076,25 (um mil e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos), correspondendo ao percentual
de acréscimo de 3,71% (três vírgula setenta e um por cento).

Data de assinatura: 22 de dezembro de 2008

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Processo n.º 03-182/2007

Objeto: Aquisição de materiais para atender a demanda do laboratório.

Contratante: Hospital Municipal Odilon Behrens

Contratado: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Acréscimo quantitativo: O valor total do contrato fica acrescido em R$29.876,24 (vinte e nove mil oitocentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos),
correspondendo ao percentual de acréscimo de 11,52% (onze vírgula cinqüenta e dois por cento).

Data de assinatura: 23 de dezembro de 2008

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Processo n.º 03-181/2007

Objeto: Aquisição de materiais para atender a demanda contínua do laboratório (produtos radiometer).

Contratante: Hospital Municipal Odilon Behrens

Contratado: MICROMINAS LTDA
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Acréscimo quantitativo: O valor total do contrato fica acrescido em R$28.874,81 (vinte e oito mil oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos),
correspondendo ao percentual de acréscimo de 8,02% (oito vírgula zero dois por cento).

Data de assinatura: 23 de dezembro de 2008

Maria Helena dos Santos

Superintendente em Exercício

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO

Processo n.º 02-72/2007

Concorrência 07/0203

Objeto: Execução de reformas das áreas físicas da segunda fase de modernização e serviços complementares do HOB – etapa 04

Contratante: Hospital Municipal Odilon Behrens.

Contratada: ENEL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Acréscimos no objeto: R$21.416,15 (vinte e um mil quatrocentos e dezesseis reais e quinze centavos), correspondendo ao percentual de 1,27%, (um vírgula vinte e
sete por cento) do valor total do contrato.

Fundamento legal : § 1.º c/c alínea “a” do inciso I do art. 65 da Lei Federal 8.666/93

Data da assinatura: 22 de Fevereiro de 2008

Susana Maria Moreira Rates

Superintendente
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TERMO DE RESCISÃO

Processo de Compras n.º 03-108/2005

Objeto: Locação de fonte de ar medicinal

Contratado: White Martins Gases Industriais Ltda

Contratante: Hospital Municipal Odilon Behrens

Rescisão contratual: a partir de 30/11/2008

Fundamento legal: inciso II do art. 79 da Lei Federal 8.666/93

Data de assinatura: 11 de dezembro de 2008.

Maria Helena dos Santos

Superintendente em exercício
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PORTARIA SMSEG Nº 06/2008

Dispõe sobre a Galeria de Retratos de ex-dirigentes da SMSEG, GMBH e Corregedoria da GMBH.

O Secretário Municipal de Segurança Urbana e Patrimonial, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art.1º - Nos gabinetes do Secretário Municipal de Segurança Urbana, do Comandante da Guarda Municipal e do Corregedor da Guarda Municipal, de Belo
Horizonte, ou no salão nobre desses órgãos, se houver, será organizada uma galeria de retratos em que figurarão, por ordem cronológica, os seus titulares ex-
dirigentes.

Art.2º - A galeria de retratos constitui, além do registro histórico, uma homenagem àqueles que foram os responsáveis pela condução e orientação do
respectivo órgão no período considerado.

Art. 3º - Os retratos a serem expostos deverão obedecer às seguintes prescrições:

I - fotografia colorida na dimensão de 16 x 20 cm;

II - fotos das autoridades homenageadas em traje passeio completo ou correspondente, de frente e descobertas;

III - moldura em alumínio escovado, com 3,5 cm de largura, circundando a fotografia, protegida por vidro transparente;

IV - placa em acrílico, na cor branca, afixada na parte inferior da moldura, medindo 8,0 x 2,5 x 0,02 cm onde, em letras de 0,04 cm de altura na cor preta,
serão gravados os nomes das autoridades homenageadas e o período contínuo em que tenham exercido o cargo.

Parágrafo único. Para a autoridade que tenha exercido o cargo em períodos distintos, não contínuos, serão expostos tantos retratos quantos forem esses
períodos.

Art. 4º - Os retratos de que trata esta Portaria serão inaugurados em sessão solene especialmente convocada para esse fim.

§ 1º - Até o momento da inauguração, o retrato deverá estar coberto pela bandeira-insígnia da PBH ou da própria instituição, ocorrendo o descerramento
durante o ato solene.

§ 2º - A solenidade, de breve duração, deverá conter as palavras do presidente da solenidade, o descerramento da bandeira-insígnia e as palavras de
agradecimento da autoridade homenageada.

§ 3º - Instruções específicas para a solenidade serão expedidas em norma interna por ocasião da programação do evento.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Belo Horizonte, 02 de dezembro de 2008

Genedempsey Bicalho Cruz

Secretário Municipal

dom2912-smseg-anexo.jpg 
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PORTARIA Nº 11.523

O Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando o disposto no artigo 47, II, da Lei Municipal nº
7.863/99, resolve EXONERAR DARIOVANI NEIVA AMORIM, CM-6290, do cargo de ASSISTENTE DE PLENÁRIO I, do Quadro de Cargos de Provimento em
Comissão por Recrutamento Amplo, a partir desta data.

Secretaria da Câmara Municipal de Belo Horizonte, 29 de dezembro de 2008.

Totó Teixeira

Presidente

Esta é uma reprodução digitalizada do conteúdo presente no DOM nº 3250, de 31/12/2008.
https://dom-web.pbh.gov.br



Quarta-feira, 31 de Dezembro de 2008 Ano XXVI - Edição N.: 3250

Poder Legislativo

Câmara Municipal

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

PROCESSO Nº 46286/08 – REQ.: RENATO ROCHA DE OLIVEIRA, CM-345. Conversão de indenização em gozo (05/01/09 a 09/01/09): DEFERIDO.
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RESOLUÇÃO Nº 2.067 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008

Aprova as contas do Município de Belo Horizonte relativas ao exercício financeiro de 2000.

A Câmara Municipal de Belo Horizonte decreta e eu promulgo a seguinte Resolução:

Art. 1º - Ficam aprovadas as contas do Município de Belo Horizonte relativas ao exercício financeiro de 2000.

Art. 2º - Fica aprovado o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais relativamente às contas do Município de Belo Horizonte do exercício
financeiro de 2000.

Parágrafo único - Ficam rejeitadas as ressalvas constantes do Parecer Prévio a que se refere o caput deste artigo.

Art. 3° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008

Totó Teixeira

Presidente

(Originária do Projeto de Resolução n° 1.739/08, de autoria da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas)
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RELATÓRIOS PÚBLICOS DE VIAGENS OFICIAIS

Lei nº 9.593 de 16/07/2008 e Deliberação nº 1/2008

Nome: Ariane Rocha Albergaria

Destino: Curitiba/Paraná

Período: 01 a 03 de outubro de 2008

Objetivo: participação no XIX Encontro Nacional dos Cursos de Graduação em Administração – ENANGRAD 2008, com apresentação de dois artigos científicos
sobre gestão de pessoas.

Conclusão: A servidora assistiu à apresentação de artigos, previamente selecionados por sua chefia, sobre: competências gerenciais, cultura organizacional em
organizações públicas no Brasil, motivação, gestão do capital humano, liderança organizacional, programas de integração de pessoas na administração pública,
relações de trabalho, gestão por competências, dentre outros. Nesse congresso, a servidora também apresentou dois artigos científicos relacionados à área de
recursos humanos e ao setor público: “Modelos de gestão de pessoas: da visão tradicional às tendências e desafios atuais” e “Mudança organizacional: o choque de
gestão em Minas Gerais”.

Benefício para a instituição: atualização de conhecimentos e capacitação de servidor que atua no setor responsável pela proposição e implantação das políticas RH
da CMBH, o que subsidiará a proposição de métodos e ferramentas mais eficientes à gestão de pessoas nesta organização.

Valor total gasto: R$ 1.510,15 (Hum mil, quinhentos e dez reais e quinze centavos)

Servidor: Guilherme Nunes de Avelar Neto

Destino: Brasília/DF

Período: 18 a 21 de agosto de 2008

Objetivo: participar do seminário “ Direito Digital na Administração Pública: segurança da informação e gestão do risco eletrônico ”

Conclusão: a instituição deve adotar política de segurança da tecnologia da informação, visando: (1) orientar os usuários respectivos sobre a potencialidade do
sistema de informática no seu cotidiano, (2) esclarecer os limites de ação pertinentes e (3) adotar meios de controle efetivo e eficaz dos serviços em favor da validade
jurídica dos atos praticados.

Benefício para a instituição: amealhar conhecimento na perspectiva jurídica que possa contribuir na formulação da política de segurança da tecnologia da informação,
além de viabilizar um melhor potencial na solução de pendências que envolva o viés digital.

Valor total gasto: R$ 4.148,79 (Quatro mil, cento e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos).

Nome: Guilherme Brandão Minassa

Destino: São Paulo / SP

Período: 20 de outubro 2008

Objetivo: participar do lançamento da transmissão em sinal digital da TV Câmara e da TV Assembléia SP

Conclusão: foi a primeira experiência no país em multiprogramação de TV pública oferecida por dois geradores de conteúdos diferentes no sistema digital. A
experiência servirá de modelo para futuras implantações em outros estados brasileiros.

Benefício para a instituição: A TV Câmara BH está elaborando um projeto visando a entrada da TV Legislativa da CMBH no sistema digital. O convênio oferecido pela
TV Câmara de Brasília é uma das possibilidades em estudo é uma oportunidade da Câmara de capital mineira ser pioneira nesse novo sistema, com reflexos
positivos tanta para Belo Horizonte e também para a região metropolitana.

Valor total gasto: R$ 567,04 (Quinhentos e sessenta e sete reais e quatro centavos)

Nome: Solange Fátima de Oliveira Magalhães

Destino: Natal - Rio Grande do Norte.

Período: 23 a 26 de novembro de 2008.

Objetivo: troca de experiências entre as escolas legislativas nas diversas áreas de atuação, pedagógicas, acadêmicas e outras de forma a contribuir no desempenho
das atividades da Escola do Legislativo.

Conclusão: A programação foi iniciada com visita à Câmara de Natal e apresentação das escolas participantes. Após abertura, foi proferida palestra sobre o papel do
vereador no cenário político nacional pelo historiador e consultor Dr. Antônio Barbosa. Nos dias seguintes, foram realizadas oficinas de coordenação pedagógica,
onde, grupos temáticos dos participantes trataram dos temas; as escolas do legislativo e a gestão de pessoas e comunicação nas escolas, finalizando com uma mesa
redonda com relatos dos trabalhos. Também foi proferida palestra sobre o processo de transformação das Escolas do Legislativo em fundações Educativas, pelo Dr.
Gustavo Ponce, do Senado Federal e sobre a criação da rede nacional de Escolas de Governo pela Dra. Helena Kerr, do ENAP. Seguiu-se a apresentação das
comissões – ações de capacitação para vereadores eleitos – ações estratégicas para expansão das Escolas do Legislativo e de Contas.

Benefício para a instituição: Troca de experiências com outras escolas legislativas, absolvição de propostas e projetos de nosso interesse, bem como, obtenção de
subsídios para aprimoramento de nossas atividades e referencial de avaliação de nossos trabalhos, além de ampliação de contatos e novas perspectivas de
parcerias.

Valor total gasto: R$ 2.677,49 (Dois mil, seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e nove centavos).

Nome: Marcos de Alvarenga Mudado

Destino: Natal - Rio Grande do Norte.

Período: 23 a 26 de novembro de 2008.

Objetivo: troca de experiências entre as escolas legislativas nas diversas áreas de atuação, pedagógicas, acadêmicas e outras de forma a contribuir no desempenho
das atividades da Escola do Legislativo.

Conclusão: A programação foi iniciada com visita à Câmara de Natal e apresentação das escolas participantes. Após abertura, foi proferida palestra sobre o papel do
vereador no cenário político nacional pelo historiador e consultor Dr. Antônio Barbosa. Nos dias seguintes, foram realizadas oficinas de coordenação pedagógica,
onde, grupos temáticos dos participantes trataram dos temas; as escolas do legislativo e a gestão de pessoas e comunicação nas escolas, finalizando com uma mesa
redonda com relatos dos trabalhos. Também foi proferida palestra sobre o processo de transformação das Escolas do Legislativo em fundações Educativas, pelo Dr.
Gustavo Ponce, do Senado Federal e sobre a criação da rede nacional de Escolas de Governo pela Dra. Helena Kerr, do ENAP. Seguiu-se a apresentação das
comissões – ações de capacitação para vereadores eleitos – ações estratégicas para expansão das Escolas do Legislativo e de Contas.
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Benefício para a instituição: Troca de experiências com outras escolas legislativas, absolvição de propostas e projetos de nosso interesse, bem como, obtenção de
subsídios para aprimoramento de nossas atividades e referencial de avaliação de nossos trabalhos, além de ampliação de contatos e novas perspectivas de
parcerias.

Valor total gasto: R$ 2.677,49 (Dois mil, seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e nove centavos).
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Poder Legislativo

Câmara Municipal

PORTARIA Nº 11.527

O Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando o disposto no artigo 120 da Lei Municipal nº
7.863/99, resolve CONCEDER LICENÇA PARA O DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA no Sindicato dos Servidores do Legislativo do Município de Belo
Horizonte - SINDSLEMBH, no período de 01/01/2009 a 31/12/2009, aos seguintes servidores estáveis: MARCOS BELCHIOR FERRAZ TRINDADE, CM-023,
MÁRCIO THADEU PIRES, CM-044, HELENICE GUEDES DE SANT’ANA, CM-066, LUIZ BENTO DA SILVA FILHO, CM-133 e ROGÉRIO LIMA, CM-043.

Secretaria da Câmara Municipal de Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008.

Totó Teixeira

Presidente
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Quarta-feira, 31 de Dezembro de 2008 Ano XXVI - Edição N.: 3250

Poder Legislativo

Câmara Municipal

PORTARIA Nº 11.529

O Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando o disposto no artigo 47, II, da Lei Municipal nº
7.863/99, resolve EXONERAR IZABELLA LUIZA FERREIRA DA SILVA, CM-7896, do cargo de ASSISTENTE POLÍTICO II, do Quadro de Cargos de Provimento em
Comissão por Recrutamento Amplo, a partir desta data.

Secretaria da Câmara Municipal de Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008.

Totó Teixeira

Presidente
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Poder Legislativo

Câmara Municipal

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

PROCESSO Nº 46287/08 – REQ.: CLEUDY SOARES DE MOURA E SILVA, CM-279. Conversão de indenização em gozo (23/01/09 a 01/02/09): DEFERIDO.

PROCESSO Nº 44257/08 – REQ.: LUZIA MEGDA DE CARVALHO TERRA, CM-12011. Requerimento de progressão vertical: INDEFERIDO.
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Poder Legislativo

Câmara Municipal

Posse dos vereadores

CERIMÔNIA OCORRERÁ AMANHÃ NA CÂMARA MUNICIPAL

Durante a solenidade, também acontecerá a posse do prefeito e vice-prefeito eleitos

A cerimônia de posse dos 41 vereadores eleitos para a 16ª Legislatura (2009-2012) da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) está agendada para as
14 horas de amanhã, 1º de janeiro, no Plenário Amynthas de Barros. Na ocasião, acontecerá também a posse do prefeito Márcio Lacerda (PSB) e do vice, Roberto
Vieira de Carvalho (PT).

O vereador Geraldo Félix (PMDB) irá presidir a reunião, de acordo com o Regimento Interno da Casa, que pede que o posto seja ocupado pelo vereador de
mais idade e que tenha cumprido o maior número de legislaturas. Após os primeiros trabalhos, serão iniciados os processos para a eleição e a posse da Mesa
Diretora da CMBH para o biênio 2009/2010. As chapas dos vereadores serão inscritas na hora, e a votação acontecerá logo após o encerramento do prazo de
inscrição.

A solenidade contará ainda com a participação da Banda da Guarda Municipal de Belo Horizonte, criada recentemente, que executará o Hino Nacional.
Informações na Superintendência de Comunicação Institucional da Câmara Municipal (3555-1105/3555-1216).

Do total de 41 vereadores eleitos, 17 não fazem parte da atual legislatura da Câmara Municipal de Belo Horizonte: Adriano Ventura (PT); João Locadora (PT);
Preto do Sacolão(PMDB); Iran Barbosa (PMDB); Cabo Júlio (PMDB); Léo Burguês (PSDB); Luis Tibé  (PT do B); Edinho do Açougue (PT do B); João Vitor Xavier
(PRP); João Oscar (PRP); Pablito (PTC); Gunda (PSL); Paulinho Motorista (PSL); Sérgio Fernando (PHS); Leonardo Mattos (PV); Pricila Teixeira (PTB); Bruno
Miranda (PDT).

Os vereadores da atual legislatura, que se reelegeram são: Paulo Lamac (PT); Neusinha Santos (PT); Arnaldo Godoy (PT); Silvinho Rezende (PT); Wellington
Magalhães (PMN); Divino Pereira (PMN); Hugo Thomé (PMN); Alexandre Gomes (PSB); Gêra Ornelas (PSB); Geraldo Félix (PMDB); Elias Murad (PSDB); Henrique
Braga (PSDB); Ronaldo Gontijo (PPS); Luzia Ferreira (PPS); Chambarelle (PRB); Maria Lúcia Scarpelli (PC do B); Anselmo José Domingos (PTC); Fred Costa (PHS);
Alberto Rodrigues (PV); Elaine Matozinhos (PTB); Moamed Rachid (PDT); Carlos Henrique (PR); Wagner Messias ‘Preto’ (DEM); Autair Gomes (PSC).
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Poder Legislativo

Câmara Municipal

AGORA É LEI: BANCOS SERÃO OBRIGADOS A INSTALAR CABINES RESERVADAS ATÉ 13 DE MARÇO

Virou lei o projeto 1.108/06, de autoria do vereador Autair Gomes (PSC), segundo vice-líder de governo na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), que
obriga a instalação de cabines nas agências bancárias da Capital para atender, reservadamente, os clientes que forem sacar dinheiro.

A proposta acabou sendo promulgada pelo presidente da Casa, vereador Totó Teixeira (PR), virando a lei 9.653, publicada na edição de 13 de dezembro do Diário
Oficial do Município (DOM).

O artigo 1º da Lei diz que “é obrigatório em toda agência bancária do Município que o atendimento ao consumidor seja feito em cabines reservadas, para que os
demais atendidos não tenham acesso ao valor recebido pelo cliente”.

Nas cabines serão instaladas câmeras, evitando, assim, que se coloque em risco o atendente, e que possam ser utilizadas na apuração de qualquer irregularidade ou
ilícito penal.

As instituições bancárias poderão ser adequadas da melhor forma possível para atender à Lei, sem que haja uma padronização obrigatória. A lei entra em vigor 90
dias após a data de sua publicação no DOM, ou seja, em 13 de março de 2009.
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