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ATOS DO PODER EXECUTIVO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PORTARIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 8.013 DE 23 DE OUTUBRO DE 2015.
NOMEIA E SUBSTITUI MEMBRO DA COMISSÃO NOMEADA PELA PORTARIA Nº 7.771 DE 21 DE JULHO DE
2015.
O Prefeito do Município de Sete Lagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela alínea “c” do inciso II, do artigo 103,
da Lei Orgânica do Município de Sete Lagoas, promulgada em 20 de março de 1990;
RESOLVE:
Art. 1º Fica nomeada para compor a Comissão Especial criada pelo Decreto n° 4.226/2011 e nomeada pela Portaria n°
7.771/2015, a Sra. Lívia de Souza Vila Nova, em substituição ao Sr. Wanderson Wagner Leal.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, 23 de outubro de 2015.
MARCIO REINALDO DIAS MOREIRA
Prefeito Municipal
SALETE FERREIRA SANTOS DE JESUS
Consultora de licitações e Compras
JANSEN PATRICK PAIXÃO DA MATTA
Controlador Geral do Município
148º Ano da Emancipação do Município de Sete Lagoas.

DIVERSOS
CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
MANDADO DE CITAÇÃO.
O Presidente da Comissão Processante, designada pela Portaria nº 7.270, de 04 de fevereiro de 2015, no uso de suas atribuições e
tendo em vista o disposto no artigo 140, parágrafo 2º, da Lei Complementar nº 79/2003, CITA, pelo presente edital, Sr. Carlos Dutra,
inscrito sob a matrícula nº 20491079, que se encontra em local incerto e não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da
publicação deste, comparecer nesta Corregedoria Geral do Município, localizada na Praça Barão do Rio Branco, n° 236, Centro,
nesta cidade, a fim de apresentar defesa prévia no Processo Administrativo Disciplinar nº 007/2015 a que responde.
Sete Lagoas, 29 de outubro de 2015.
FRANCISCO HÊNIO DE MELO FRANÇA
Presidente Comissão Processante
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MANDADO DE CITAÇÃO.
O Presidente da Comissão Processante, designada pela Portaria nº 7.270, de 04 de fevereiro de 2015, no uso de suas atribuições e
tendo em vista o disposto no artigo 140, parágrafo 2º, da Lei Complementar nº 79/2003, CITA, pelo presente edital, Sr. Carlos
Jurandir Leal, inscrito sob a matrícula nº 21.145, que se encontra em local incerto e não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, a
partir da publicação deste, comparecer nesta Corregedoria Geral do Município, localizada na Praça Barão do Rio Branco, n° 236,
Centro, nesta cidade, a fim de apresentar defesa prévia no Processo Administrativo Disciplinar nº 026/2011 a que responde.
Sete Lagoas 29 de outubro de 2015.
FRANCISCO HÊNIO DE MELO FRANÇA
Presidente Comissão Processante
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
ATA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA COMTUR - BIÊNIO 2015/2017.
Às 9h (nove horas), do dia 09 (nove) de setembro, do ano de 2015 (dois mil e quinze), realizou-se a 4ª Reunião Ordinária dos
membros efetivos e suplentes do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Turismo, localizada à Rua Fernando Pinto, 137, Centro, comparecendo a esta reunião os membros representantes:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo – Titular e Presidente: Saulo de Souza Queiroz; Suplente:
Claudia Elane de Souza Soares. Representantes do órgão responsável pela Cultura - Suplente: Shirley Francisca da Silva Fonseca;
Representante do órgão responsável por Obras Públicas: Titular: Lairson Couto; Representantes do órgão responsável pelo
Esporte e Lazer – Titular: José Magelo Martins Costa; Suplente: Wania Vilaça Maciel; Representantes do Setor Empresarial:
Titular: José Carlos da Silva (ACI); Suplente 2: José Maria Alves Farinha (SINDComércio); Representantes do Sistema S: Renata
Nogueira de Castro (SEBRAE); Representantes das Instituições de Ensino Superior: Titular 2: Pedro Henrique da Silva Melgaço
Ramos. Claudia informou que a conselheira Mariela Janice (ACTG) justificou ausência. O Presidente, Saulo Queiroz deu início à
reunião, sob as pautas 1: Aprovação de Ata 3° Reunião Ordinária COMTUR, 2: Reapresentação do projeto para o 3° Recital
de Natal; 3: FUMTUR e 4: Assuntos Gerais. Agradecendo a presença iniciou a pauta 1: Aprovação de Ata 3ª Reunião Ordinária
COMTUR, Claudia leu ata da última reunião do COMTUR, que, colocada em votação, foi aprovada pelos conselheiros presentes.
Passando à pauta 2: Reapresentação do projeto para o 3° Recital de Natal, Saulo falou sobre o pedido do Prefeito para reavaliação
de custos do projeto e citou as alterações feitas com esse propósito; ressaltou que, no que se refere à iluminação, enquanto outra ação
para o Natal, a CEMIG executará. Claudia ressaltou que a proposta que o conselho aprovar ― considerando que este fórum pode
propor e deliberar sobre alterações que a SMDET apresenta no momento ―, será então encaminhada ao Prefeito para validação.
Assim, apresentou um comparativo da proposta aprovada anteriormente pelo Conselho e a proposta reduzida, apresentada no
momento; considerando que a primeira constava de montagem do presépio de fibra e 09 (nove) apresentações, sendo: 02 (duas)
apresentações do “grande coro”, em frente o Casarão (18 e 19/12) e 01 (uma) apresentação teatral (19/12), 01 (uma) no CAT (14/12),
01 (uma) do Coral CAIC – E. M. Professor Galvão aos fundos da Catedral de Santo Antônio (15/12), 01 (uma) na Praça Geni Raposo
(16/12), 01 (uma) na Praça da Arara (17/12), 02 (duas) apresentações da “Carroça Teatral” (20 e 21/12), apresentação de um coral
na praça da Arara (17/12), no valor estimado de R$100.204,00 (Cem mil duzentos e quatro reais) e a atual consta de montagem do
Presépio de fibra e 04 (quatro) apresentações, sendo: 02 (duas) apresentações do “grande coro”, em frente o Casarão (18 e 19/12), 01
(uma) no Terminal de Transbordo (14/12) e outra na praça da Arara (17/12), no valor estimado de R$54.914,00 (cinquenta e quatro
mil novecentos e quatorze) sendo assim uma redução de 45,2% no valor do projeto; ressaltou que para esse ano não há recursos
suficientes para executar o evento, integralmente. Shirley perguntou qual o saldo atual do Fundo. Claudia informou o valor
aproximado de R$18.000,00 (dezoito mil) em conta corrente, de acordo com extrato. Saulo comentou sobre a fase crítica do Estado
sem possibilidades de captar recursos. Saulo colocou o projeto alterado do 3º Recital de Natal em votação obtendo aprovação de
todos os Conselheiros presentes. Deu-se início à pauta 3: FUMTUR, quando Claudia falou sobre os valores de transferência, de
acordo com a Fundação João Pinheiro e as deduções obrigatórias, para serem aplicadas em educação e saúde, que segundo os
técnicos da contabilidade “gerada a receita, gera-se também a obrigação da aplicação com essas despesas”, quando só então os
valores são depositados na Conta Corrente FUMTUR. Claudia comentou sobre processo iniciado em 2014, na Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG) para aumentar o percentual de repasse pela Lei Robin Hood para o critério Turismo,
considerando que a cada ano mais municípios se habilitam para o ICMS Turístico e, mesmo o município pontuando sempre com nota
máxima 10, os valores vem diminuindo ano, após ano. José Magelo comentou sobre o repasse que irá receber do Fundo de Esportes
este ano e os projetos que serão realizados com o mesmo. Iniciando a pauta 4: Assuntos Gerais, Saulo destacou os eventos que
acontecerão ainda nesse ano e comentou sobre o lançamento da publicação “Sete Lagoas em Números”, na sede da ACI, dia 15 de
setembro, passando a palavra a José Carlos (ACI), que explicou o que é a publicação, quem desenvolveu este projeto e os parceiros.
Saulo ressaltou que a tiragem de 600 exemplares da 2ª edição foi executada com recursos da SMDET, pautada pelo uso consolidado
da publicação como base para os trabalhos técnicos da SMDET, bem como dos conselhos, norteando as políticas públicas
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municipais, vinculadas à secretaria. Lairson destacou a importância desta publicação para o município. Saulo deu créditos a todas as
entidades que contribuíram com essa publicação, ressaltando a contribuição dos setores da secretaria. Claudia falou sobre a Carreta
Gastronômica, do Festival TirAgosto e do movimento LGBT, eventos esses que aconteceram nesse período. Saulo destacou
formação da Brigada de Incêndio que ficará na Serra Santa Helena, 24 horas por dia. Claudia falou sobre a Gruta Rei do Mato, que se
encontra fechada, por motivos de manutenção da passarela, de acordo com informações da gerente do IEF, na Unidade de
conservação MNEGRM, Maria Honorina, com previsão de reabrirem ainda em setembro. Saulo comentou sobre algumas das Grutas
do Circuito Rota Lund que serão assumidas por empresa privada, no modelo PPP. José Carlos falou que o que ocorre na Gruta é
também porque o Conselho não se coloca mais presente; ressaltou que esse problema pode ser resolvido com um soldador, que
inclusive a Prefeitura mesmo poderia ceder. Claudia explicou que de acordo com o Termo de Cessão entre o IEF e a PMSL essa não
é uma obrigação do município, mas sim competência do IEF, sendo assim vedada essa ação pela prefeitura. Magelo (SMEL) disse
que está tudo pronto para o “1º Sete Lagoas Motofest”, que será realizado no estacionamento da Arena do Jacaré, com apoio da
PMSL/SMEL ao Motoclube Faraós, convidando a todos os conselheiros para o evento. Claudia falou sobre o Comitê Regional do
Empreendedorismo que esta realizando reuniões às terças-feiras às 8:00 horas e do prêmio que esse recebeu em São Paulo, em
função da proporção de ações realizadas pelo município, de acordo com o número de ações realizadas, sendo proporcionalmente a
maior do Brasil; comentou ainda sobre o Festival Primavera, enquanto evento da administração pública municipal, sendo que cada
secretaria realizará, pelo menos uma ação, alusiva à Primavera, ao longo da Primavera, com um grande evento que culminará em
dezembro. A SMDET realizará 03 (três) ações, que foram elaboradas pela Superintendência de Turismo, sendo uma denominada
“Flores Comestíveis elaborando a gastronomia local”, que envolve todos os setores da SMDET, em função do plantio,
comercialização e atratividade turística, uma vez que contará com distribuição de aproximadamente 1.400 (mil e quatrocentas) mudas
e degustação das flores e folhas da “capuchinha”, dia 25/09 no CAT JK, como ação exclusiva SMDET, a partir da parceria firmada
junto à SME, SMMA/Horto, FUMEP/ETMSL, EPAMIG, EMATER e UFSJ, sendo todos os conselheiros convidados para esse
evento; a 2ª ação SMDET para o Festival da Primavera é o “Dia do Turismo”, também no CAT JK, comemorada no dia 27/09
(domingo), porém programada para receber alunos dia 28/09 (segunda), para apresentação do Patrimônio histórico/cultural/ambiental
de Sete Lagoas, em parceria com a Diretoria de Museus da SMCJ; José Carlos comentou sobre a Ilha do Milito e o Chef que irá
assumi-la; perguntou a Shirley se as imagens existentes na Capela da Serra Santa Helena são verdadeiras e destacou a falta de
segurança para tais objetos. Shirley respondeu que algumas imagens são verdadeiras e outras são réplicas. Foi discutido sobre a
segurança da Capela e da Serra Santa Helena. José Carlos reclamou do canteiro da avenida próxima ao Shopping Sete Lagoas que
foram capinadas, porém as laterais ainda estão com o capim grande, deixando a avenida com aspecto ruim. Colocando em pauta o
Inventário Turístico, Claudia falou sobre parceria com a Associação do Circuito Turístico das Grutas (ACTG) para revisão do
mesmo, ressaltando que o inventário foi elaborado ainda em 2004, em parceria com a Faculdade Cenecista e, desde então, passa por
revisões na SMDET, adequada a formulários definidos, ora pela SETUR MG ora pelo MTUR, a cada ano, sendo que no ano corrente
conta com esse apoio da ACTG junto à equipe de Supervisão de pesquisa divulgação e serviços, locada no CAT JK, que conta com
uma Supervisora e 05 (cinco) estagiários; comentou sobre evento realizado em Contagem-MG para as regionais ao qual a SMDET
não pode comparecer por motivos de contenção de despesas. Saulo falou dos cortes necessários nos orçamentos da Secretaria, no
contexto da revisão do Plano Plurianual (PPA), e Lei Orçamentária Anual (LOA) 2016. Deu-se inicio a uma discursão sobre o
Teleférico, viabilidade econômica e ambiental e necessidade de investimentos de terceiros. Lairson Couto (SMOIPU) comentou
sobre o Centro de Convenções e que a Prefeitura deve definir primeiramente a área, para só então dar início a elaboração do projeto.
Foi discutido sobre a segurança da Serra Santa Helena. Lairson comentou sobre alguns projetos elaborados para melhorias na Serra.
José Maria comentou sobre as garças que invadiram as árvores da Lagoa Paulino. Foi discutido sobre o tratamento ideal para as
garças. Claudia falou sobre os recursos e as emendas apresentados pelos Vereadores na proposta da LOA 2016, que constam como:
apoio aos Distritos de Silva Xavier e do Barreiro, em rubricas distintas e ainda outra denominada “Incentivo e apoio ao
desenvolvimento da produção artesanal e orgânica associada ao turismo”; explicou que a Superintendência apresenta ainda as
rubricas: Construção do Centro de Convenções, Implantação e Manutenção do Complexo Turístico da Serra de Santa Helena,
Elaboração de Projeto e Concessão do Teleférico, Desenvolvimento e Fomento ao Turismo, Integralização de Capital da SELTUR,
Contribuição para Associação do Circuito Turístico das Grutas, Manutenção do Centro de Atendimento ao Turista, na unidade 1
SMDET e na unidade 2 o Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR, totalizando estimativa orçamentária no valor de R$588.925,00
(Quinhentos e oitenta e oito mil novecentos e vinte e cinco reais), a ser apresentado à Câmara Municipal pela PMSL/SMPOT.
Claudia ratificou que esse valor se dá enquanto despesas pautadas por previsão de receitas arrecadas e não enquanto despesas reais.
Só há como executar se houver receitas. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, assinada por mim, Nathália Luiza
Silva de Jesus, _____________________________________ e pelos conselheiros, sendo:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo:
Titular: Saulo de Souza Queiroz
Suplente: Claudia Elane de Souza Soares
Representantes do órgão responsável pela Cultura:
Suplente: Shirley Francisca da Silva Fonseca
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Representante do órgão responsável por Obras Públicas:
Titula: Lairson Couto
Representantes do órgão responsável pelo Esporte e Lazer:
Titular: José Magelo Martins Costa
Suplente: Wania Vilaça Maciel
Representantes do Setor Empresarial:
Titular: José Carlos da Silva (ACI)
Suplente 2:José Maria Alves Farinha (SINDComércio)
Representantes do Sistema S:
Titular 2: Renata Nogueira de Castro (SEBRAE)
Representantes das Instituições de Ensino Superior:
Titular 2: Pedro Henrique da Silva Melgaço Ramos (Faculdade Cenecista)
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE
Sete Lagoas, 27 de setembro de 2015.
SELTRANS
Auto de Infração n° 039/2015
Permissionário do Transporte de Moto Taxi: Gleisson Barbosa
NOTIFICAÇÃO
Viemos, por meio desta, notificar o Permissionário supracitado da lavratura de Auto de Infração à legislação de Transporte
Urbano, deste Município, em 1º de outubro de 2015, veículo placa OWS-9526, por cometimento da infração tipificada nos artigos 30,
inciso IX e 33, inciso II do Decreto n° 4.149 de 13 de setembro de 2010, Auto de Infração nº 039/2015.
Caso discorde da aplicação da autuação, com fulcro no artigo 20, da Lei n° 7.570, de 27 de março de 2008, V.Sa. dispõe de 15
(quinze) dias, a contar da data desta notificação, para interposição de defesa perante a Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e
Transporte, situada na Rua Doutor Campos Junior, n° 40, Centro, Sete Lagoas MG, no horário de 08:00 horas às 17:00 horas,
apresentando a seguinte documentação:








Qualificação do recorrente, endereço completo;
Dados referentes à penalidade;
Característica do veículo (copia CRLV);
Cópia do Alvará de funcionamento;
Exposição dos fatos e fundamentos do pedido;
Documentos que comprovem o alegado ou que possam esclarecer o julgamento do recurso;
Cópia do auto de infração.

Atenciosamente,
SILVIO AUGUSTO DE CARVALHO
Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte
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ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
FUMEP
AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA.
A FUMEP - Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante, através da Comissão Especial de Licitação, designada pela
Portaria nº 20 de 11 de maio de 2015, torna público, para possíveis interessados, que realizará licitação, modalidade Concorrência nº
001/2015, tipo maior oferta, para permissão de uso de imóvel para a exploração de serviços de cantina na Escola Técnica Municipal
de Sete Lagoas – Unidade da FUMEP. Os envelopes contendo a Documentação e Proposta de Preços deverão ser entregues na Escola
Técnica Municipal de Sete Lagoas, no Setor de Licitação, situado a Avenida Prefeito Alberto Moura, n° 1.111, Distrito Industrial,
Sete Lagoas/MG, até às 9 horas e 30 minutos do dia 11/12/2015, sendo que a sessão pública para abertura e julgamento dos mesmos
ocorrerá às 10 horas do mesmo dia e no mesmo local de entrega dos envelopes. Retirada do edital nos endereços eletrônicos:
https://fumep.setelagoas.mg.gov.br e www.setelagoas.mg.gov.br. Os licitantes que desejarem participar poderão se representar na
sessão ou enviar os envelopes da proposta comercial e documentação via postal, com aviso de recebimento. Maiores informações
poderão ser obtidas através do telefone (31) 3773-8715 e 3773-0424, no Setor de Licitação.

EXPEDIENTE
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS
Órgão Oficial do Município de Sete Lagoas, (MG)
Criado pela Lei Municipal nº 8.233 de 21 de março de 2013.
Edição, impressão e disponibilização:
Procuradoria Geral do Município
Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE SETE LAGOAS:24996969000122

Praça Barão do Rio Branco, nº 16 – Centro
Telefone: (31) 3779.7472
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