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Atos do Executivo

DECRETO nº 029, de 23 de fevereiro de 2017

Institui o Comitê Executivo de Monitoramento de Processos de Licenciamento e dá outras providências.

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

DECRETA: 

Art. 1º Fica instituído o Comitê Executivo de Monitoramento de Processos de Licenciamento – COEMP, com a finalidade de monitorar o licenciamento e a implantação 
de empreendimentos de especial interesse público.

Parágrafo único. Os empreendimentos de especial interesse público serão, preferencialmente, aqueles que tenham exigência de Relatório de Impacto Urbano – RIU, e/ou 
que cumpram os requisitos previstos no art. 47 da Lei Complementar nº 82, de 11 de janeiro de 2010.

Art. 2º O COEMP será composto por um membro titular e respectivo suplente, representantes dos seguintes órgãos e entidades: 

I – Secretaria Municipal de Governo.
II – Procuradoria-Geral do Município.
III – Secretaria Municipal de Fazenda.
IV – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.
V – Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade.
VI – Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem.
VII – Fundação Cultural do Município de Contagem.
VIII – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.
IX – Secretaria Municipal de Administração.
X – Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes de Contagem.
XI – Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de Renda.
§ 1º A coordenação do COEMP será exercida pelo Prefeito. 
§ 2ºA Secretaria Executiva do COEMP será exercida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. 

§ 3º O COEMP previsto no caput deste artigo poderá convocar representantes de órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal que se fizerem necessários 
para a viabilização de suas atividades. 
§ 4º As reuniões serão convocadas pelo Gabinete do Prefeito. 
Art. 2º Compete a Secretaria Executiva do COEMP:

I – elaborar a pauta das reuniões com os assuntos que serão discutidos e enviar previamente aos membros do COEMP por meio eletrônico;

II – secretariar as reuniões da COEMP, elaborando as respectivas Atas e encaminhando-as aos membros do COEMP por meio eletrônico; 

III – convocar empreendedores, para que seja exposto e discutido o caso de seu licenciamento, quando for o caso.

Parágrafo único – Em caso de indisponibilidade técnica do sistema informatizado do órgão licenciador, a Secretaria Executiva do COEMP, poderá obter informações 
geradas manualmente, junto aos órgãos da Administração Pública Municipal, se necessárias ao licenciamento do empreendimento.

Art. 3º O art. 3o do Decreto nº454, de 20 de janeiro de 2015, passa a vigorar acrescido do seguinte §3º:

“Art. 3o - […]
[…]
§3o As Diretrizes para os empreendimentos de especial interesse público deverão ser submetidos previamente ao Comitê Executivo de Monitoramento de Processos de 
Licenciamento – COEMP.”. [NR]
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Art. 4º. Esta Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 23 de fevereiro de 2017.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS 
Prefeito de Contagem

DECRETO Nº 30, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017

Dispõe sobre as regras e procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre a Administração Pública Municipal e as organizações da sociedade civil, pre-
vistas na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014. 

O Prefeito de Contagem, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o art. 92, da Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o disposto na Lei 
Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, 

DECRETA:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção I
Disposições preliminares

Art. 1º Este decreto dispõe sobre as regras e procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre a Administração Pública Municipal e as organizações da 
sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco.
§1º As disposições deste Decreto não se aplicam:
I – aos convênios celebrados com a Administração Pública Municipal e consórcio público constituído nos termos da Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005; 
 
II -  as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos que atuam de forma complementar ao Sistema Único de Saúde – SUS – cujo objeto se enquadre nas despesas com 
ações e serviços de saúde previstas no art. 3º da Lei Complementar Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012; 
III – aos contratos de gestão celebrados com organizações sociais;
 
IV – aos termos de compromisso cultural referidos no § 1º do art. 9º da Lei Federal nº 13.018, de 22 de julho de 2014;
 
V – aos termos de parceria celebrados com organizações da sociedade civil de interesse público, nos termos da Lei nº 14.870, de 16 de dezembro de 2003, e do Decreto 
nº 46.020, de 9 de agosto de 2012; 
 
VI – à assistência financeira para complementação ao atendimento educacional especializado a pessoas portadoras de deficiência, proporcional ao número de educan-
dos portadores de deficiência, nos termos do art. 2º da Lei Federal nº 10.845, de 05 de março de 2004;
 
VII – ao repasse para contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares 
saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o período 
letivo, nos termos do art. 5º da Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009;
 
VIII – à assistência financeira, em caráter suplementar, às escolas públicas da educação básica, às escolas de educação especial qualificadas como beneficentes de 
assistência social ou de atendimento direto e gratuito ao público, às escolas mantidas por entidades de tais gêneros e aos polos presenciais do sistema Universidade 
Aberta do Brasil – UAB – que ofertem programas de formação inicial ou continuada a profissionais da educação básica, nos termos do art. 22 da Lei Federal nº 11.947, 
de 2009;
 
IX – aos pagamentos realizados a título de anuidades, contribuições ou taxas associativas em favor de organismos internacionais e entidades de que trata o inciso IX do 
art. 3º da Lei Federal nº 13.019, de 2014;
 
X – às parcerias com serviços sociais autônomos;
 
XI – aos repasses para caixas escolares da rede pública estadual de ensino nos termos do Decreto nº 936, de 16 de maio de 2008;
 
XII – às relações contraprestacionais com OSCs, que permanecem regidas pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, inclusive patrocínios realizados para apoio 
financeiro concedido a projetos de iniciativa de terceiros com o objetivo de divulgar atuação, agregar valor à marca, gerar reconhecimento ou ampliar relacionamento 
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do patrocinador com seus públicos de interesse, nos termos do Decreto nº 45.141, de 20 de julho de 2009;
 
XIII – aos atos realizados fora do regime de mútua cooperação, incluídos os de doação, comodato ou qualquer forma de compartilhamento de recurso patrimonial e os 
de disposição, cessão ou adjunção de servidor.
 
§2º Nas hipóteses previstas nos incisos III, IX, X e XIII, deverá ser observada a legislação específica.

Art. 2º Para os efeitos deste Decreto considera-se Administração Pública Municipal o Município e suas autarquias e fundações, empresas públicas e sociedades de eco-
nomia mista prestadoras de serviço público e suas subsidiárias, alcançadas pelo disposto no § 9º do artigo 37 da Constituição Federal;

Parágrafo único. As definições constantes no art. 2º da Lei Federal nº 13.019/2014 aplicam-se para os fins previstos neste Decreto. 

Art. 3º As parcerias celebradas entre a administração pública municipal e as organizações da sociedade civil terão por objeto a execução de atividade ou projeto e serão 
formalizadas por meio de:

I – termo de fomento ou termo de colaboração, quando houver transferência de recurso financeiro; ou

II – acordo de cooperação, quando a parceria não envolver a transferência de recurso financeiro.

§ 1º O termo de fomento será adotado para a consecução de planos de trabalhos propostos pelas organizações da sociedade civil, com o objetivo de incentivar projetos 
desenvolvidos ou criados por essas organizações.
§ 2º O termo de colaboração será adotado para a consecução de planos de trabalho de iniciativa da Administração Pública Municipal, com o objetivo de executar proje-
tos ou atividades parametrizados pela Administração Pública Municipal.

Art. 4º O processamento das parcerias será realizado preferencialmente por meio da plataforma eletrônica
Parágrafo único. O processamento das parcerias realizadas no âmbito de programas de proteção a pessoas ameaçadas está dispensado da aplicação do disposto neste 
artigo.

Art. 5º A administração pública municipal adotará procedimentos para orientar e facilitar a realização de parcerias e estabelecerá, sempre que possível, critérios para 
definir objetos, metas, custos e indicadores de avaliação de resultados.
Parágrafo único. Serão publicados manuais que contemplem os procedimentos a serem observados em todas as fases da parceria, para orientar os gestores públicos e 
as organizações da sociedade civil, nos termos do § 1º do art. 63 da Lei nº 13.019/2014.

Seção II
Do Acordo de Cooperação

Art. 6º O acordo de cooperação é o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias entre a administração pública municipal e as organizações da socie-
dade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros.
§1º A celebração de acordo de cooperação poderá ser proposta pela administração pública municipal ou por organização da sociedade civil.

§ 2º O acordo de cooperação será firmado pelo administrador público.
§ 3º O acordo de cooperação poderá ser prorrogado de acordo com o interesse público.

Art. 7º São aplicáveis ao acordo de cooperação as regras e os procedimentos dispostos na Seção I do Capítulo I deste Decreto e, no que couber, o disposto nos 
seguintes Capítulos:

I – Capítulo II – Do Chamamento Público;
II – Capítulo III – Da Celebração do Instrumento de Parceria, exceto quanto ao disposto no:
a) art. 26;
b) art. 27, caput, incisos V e VI, e § 1º; e
c) art. 34;
III – Capítulo VIII – Das Sanções;
IV – Capítulo IX – Do Procedimento de Manifestação de Interesse Social;
V – Capítulo X – Da Transparência e Divulgação das Ações; e
VI – Capítulo XI – Disposições finais.

§ 1º As regras e os procedimentos dispostos nos demais Capítulos são aplicáveis somente a acordo de cooperação que envolva comodato, doação de bens ou outras 
formas de compartilhamento patrimonial e poderão ser afastadas quando a exigência for desproporcional à complexidade da parceria ou ao interesse público en-
volvido, mediante justificativa prévia do administrador público.
§ 2º A Administração Direta e Indireta do Município de Contagem, para celebração de acordo de cooperação que não envolva comodato, doação de bens ou outras 
formas de compartilhamento patrimonial, poderá, mediante justificativa prévia e considerando a complexidade da parceria e o interesse público:
I – afastar as exigências previstas nos Capítulos II e III, especialmente aquelas dispostas nos artigos 8º, 25 e 28 a 31; e
II – estabelecer procedimento de prestação de contas previsto no Capítulo VII deste Decreto, ou sua dispensa.

CAPÍTULO II
DO CHAMAMENTO PÚBLICO

Seção I
Disposições Gerais

Art. 8º Exceto nas hipóteses previstas no art. 6º deste Decreto, a celebração de termo de colaboração ou de fomento será precedida de chamamento público, nos 
termos do art. 24 da Lei nº 13.019 /2014. 
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§ 1º O chamamento público poderá selecionar mais de uma proposta, se houver previsão no edital.
§ 2º O chamamento público para celebração de parcerias executadas com recursos de fundos específicos, como o da criança e do adolescente, do idoso e de defesa de 
direitos difusos, entre outros, poderá ser realizado pelos respectivos conselhos gestores, conforme legislação específica, respeitadas as exigências da Lei nº13.019, de 
2014, e deste Decreto.
§ 3º O chamamento público poderá ser dispensado ou será considerado inexigível nas hipóteses previstas nos artigos 30 e 31 da Lei nº 13.019/2014, mediante decisão 
fundamentada do administrador público municipal, nos termos do art. 32 da referida Lei.
§ 4º A dispensa e a inexigibilidade de chamamento público não afastam a aplicação dos demais dispositivos deste Decreto e da Lei 13.019/2014.

Art. 9º O edital de chamamento público especificará, no mínimo:
I – a existência de dotação orçamentária que dê suporte a celebração da parceria;
II – objeto da parceria com indicação da política, do plano, do programa ou da ação correspondente;
III – a data, o prazo, as condições, o local e a forma de apresentação das propostas;
IV – as condições para interposição de recurso administrativo;
V – o valor de referência para a realização do objeto, no termo de colaboração, ou o teto, no termo de fomento;
VI – a previsão de contrapartida em bens e serviços, se for o caso, observado o disposto no art. 12 deste Decreto;
VII – a minuta do instrumento por meio do qual será celebrada a parceria;
VIII – as medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos, de acordo com as características do objeto da parceria; e
IX – as datas e os critérios de seleção e julgamento das propostas, inclusive no que se refere à metodologia de pontuação e ao peso atribuído a cada um dos critérios 
estabelecidos, se for o caso.
§ 1º Nos casos das parcerias com vigência plurianual ou firmadas em exercício financeiro seguinte ao da seleção, o órgão e entidade da Administração Direta e Indireta 
do Município indicará a previsão dos créditos necessários para garantir a execução das parcerias nos orçamentos dos exercícios seguintes.
§ 2º Os critérios de julgamento de que trata o inciso IX deste artigo deverão abranger, no mínimo, o grau de adequação da proposta:
I – aos objetivos da política, do plano, do programa ou da ação em que se insere a parceria; e
II – ao valor de referência ou teto constante do edital.
§ 3º Os critérios de julgamento não poderão se restringir ao valor apresentado para a proposta, observado o disposto no § 5º do art. 27 da Lei nº 13.019/2014.
§ 4º Para celebração de parcerias, poderão ser privilegiados critérios de julgamento como inovação e criatividade, conforme previsão no edital.
§ 5º O edital não exigirá, como condição para a celebração da parceria, que as organizações da sociedade civil possuam certificação ou titulação concedida pelo Estado, 
exceto quando a exigência decorrer de previsão na legislação específica da política setorial.
§ 6º O edital poderá incluir cláusulas e condições específicas da execução da política, do plano, do programa ou da ação em que se insere a parceria e poderá estabel-
ecer execução por público determinado, delimitação territorial, pontuação diferenciada, cotas, entre outros, visando, especialmente, aos seguintes objetivos:
I – redução nas desigualdades sociais e regionais;
II – promoção da igualdade de gênero, racial, de direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – LGBT ou de direitos das pessoas com deficiência;
III – promoção de direitos de indígenas, de quilombolas e de povos e comunidades tradicionais; ou
IV – promoção de direitos de quaisquer populações em situação de vulnerabilidade social.
§ 7º O edital de chamamento público deverá conter dados e informações sobre a política, o plano, o programa ou a ação em que se insira a parceria para orientar a 
elaboração das metas e indicadores da proposta pela organização da sociedade civil.
§ 8º O órgão e entidade da Administração Direta e Indireta do Município deverá assegurar que o valor de referência ou o teto indicado no edital seja compatível com o 
objeto da parceria, o que pode ser realizado por qualquer meio que comprove a estimativa do valor especificado.
§ 9º A parceria poderá se efetivar por meio da atuação em rede de que trata o Capítulo V deste Decreto, desde que haja disposição expressa no edital.

Art. 10 O chamamento público será amplamente divulgado no sítio eletrônico oficial do Município.
Parágrafo único. A administração pública municipal disponibilizará, sempre que possível, meios adicionais de divulgação dos editais de chamamento público, especial-
mente nos casos de parcerias que envolvam indígenas, quilombolas, povos e comunidades tradicionais e outros grupos sociais sujeitos a restrições de acesso à informa-
ção pelos meios tradicionais de comunicação.

Art. 11 O prazo para a apresentação de propostas será de, no mínimo, trinta dias, contado da data de publicação do edital.

Art. 12 É facultada a exigência justificada de contrapartida em bens e serviços, cuja expressão monetária será identificada no termo de fomento ou de colaboração, não 
podendo ser exigido o depósito do valor correspondente.

Seção II
Da Comissão de Seleção

Art. 13 O órgão ou entidade da Administração Direta e Indireta do Município designará, em ato específico, os integrantes que comporão a comissão de seleção, a ser 
composta por pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública municipal.
§ 1º O ato de designação da comissão de seleção deverá ser publicado no Diário Oficial do Município de Contagem.
§ 2º Para subsidiar seus trabalhos, a comissão de seleção poderá solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse colegiado.
§ 3º A seleção de parceria executada com recursos de fundo específico deverá ser realizada por comissão de seleção a ser constituída pelo respectivo conselho gestor, 
conforme legislação específica, respeitadas as exigências da Lei nº 13.019/2014, e deste Decreto.

Art. 14 Será impedida de participar da comissão de seleção pessoa que, nos últimos cinco anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, uma das entidades 
participantes do chamamento público.
§ 1º A declaração de impedimento de membro da comissão de seleção não obsta a continuidade do processo de seleção e a celebração de parceria entre a organização 
da sociedade civil e o órgão ou entidade da Administração Direta e Indireta do Município.
§ 2º O membro impedido deverá ser imediatamente substituído, a fim de viabilizar a realização ou continuidade do processo de seleção.

Seção III
Do Processo de Seleção

Art. 15 O processo de seleção abrangerá a avaliação das propostas, a divulgação e a homologação dos resultados.

Art. 16 A avaliação das propostas terá caráter eliminatório e classificatório.
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§ 1º As propostas serão classificadas de acordo com os critérios de julgamento estabelecidos no edital.
§ 2º Será eliminada a organização da sociedade civil cuja proposta esteja em desacordo com os termos do edital ou que não contenha as seguintes informações:

I – a descrição da realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o projeto proposto;
II – as ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão o cumprimento das metas;
III – os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas; e
IV – o valor global, quando for o caso.

Seção IV
Da Divulgação e da Homologação de Resultados

Art. 17 O administrador público enviará o resultado do processo de seleção para a Secretaria de Comunicação e Transparência, que o divulgará no sítio eletrônico oficial 
do Município.

Art. 18 As organizações da sociedade civil poderão apresentar recurso contra o resultado da habilitação na etapa competitiva e da classificação, no prazo de 5 (cinco) 
dias corridos, contados da publicação da decisão, à comissão de seleção.
§ 1º Os recursos que não forem reconsiderados pela comissão de seleção no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados do recebimento, deverão ser encaminhados ao 
administrador público para decisão final.
§ 2º Os recursos serão apresentados nos termos do edital.
§ 3º No caso de seleção realizada por conselho gestor de fundo, a competência para decisão final do recurso poderá observar regulamento próprio do conselho.
§ 4º Não caberá novo recurso da decisão do recurso previsto neste artigo.

Art. 19 Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo para sua interposição, o órgão ou  entidade da Administração Direta e Indireta do Município deverá 
homologar o resultado e enviar para a Secretaria de Comunicação e Transparência divulgar, no sítio eletrônico oficial do Município, as decisões recursais proferidas e o 
resultado definitivo do processo de seleção.
Art. 20 A habilitação da organização da sociedade civil na etapa competitiva e na etapa da classificação não implica relação de obrigatoriedade para formalização de 
parceria, contudo, havendo a celebração da parceria será obedecida a ordem de classificação.
Art. 21 A revogação ou anulação do processo de chamamento público não gera direito à indenização às organizações da sociedade civil participantes.

CAPÍTULO III
DA CELEBRAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PARCERIA

Seção I
Do Instrumento de Parceria

Art. 22 As parcerias serão formalizadas mediante a celebração de termo de colaboração ou de fomento ou de acordo de cooperação, que conterá as cláusulas essenci-
ais previstas no art. 42 da Lei nº 13.019/2014.

Art. 23 A cláusula de vigência de que trata o inciso VI do art. 42 da Lei nº 13.019/2014, deverá estabelecer prazo correspondente ao tempo necessário para a execução 
integral do objeto da parceria, passível de prorrogação, desde que o período total de vigência não exceda cinco anos.
Parágrafo único. Nos casos de celebração de termo de colaboração para execução de atividade, o prazo de que trata o caput deste artigo, desde que tecnicamente 
justificado, poderá ser de até dez anos.

Art. 24 Quando a execução da parceria resultar na produção de bem submetido ao regime jurídico relativo à propriedade intelectual, o termo ou acordo disporá, em 
cláusula específica, sobre sua titularidade e seu direito de uso, observado o interesse público e o disposto na Lei Federal nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, e na Lei 
Federal nº 9.279, de 14 de maio de 1996.
Parágrafo único. A cláusula de que trata este artigo deverá dispor sobre o tempo e o prazo da licença, as modalidades de utilização e a indicação quanto ao alcance da 
licença, se unicamente para o território nacional ou também para outros territórios.

Art. 25 A cláusula de definição da titularidade dos bens remanescentes adquiridos, produzidos ou transformados com recursos repassados pela administração pública 
municipal após o fim da parceria, prevista no inciso X do art. 42 da Lei nº 13.019/2014, poderá determinar a titularidade dos bens remanescentes:
I – para o órgão ou entidade da Administração Direta e Indireta do Município, quando necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado, seja por meio da 
celebração de nova parceria, seja pela execução direta do objeto pela administração pública municipal; ou
II – para a organização da sociedade civil, quando os bens forem úteis à continuidade da execução de ações de interesse social pela organização.
§ 1º Na hipótese do inciso I deste artigo, a organização da sociedade civil deverá, a partir da data da apresentação da prestação de contas, disponibilizar os bens para a 
administração pública municipal, que deverá retirá-los, no prazo de até 90 (noventa) dias, após o qual a organização da sociedade civil não mais será responsável pelos 
bens.
§ 2º A cláusula de determinação da titularidade dos bens remanescentes para o órgão ou entidade da Administração Direta e Indireta do Município formaliza a 
promessa de transferência da propriedade de que trata o art. 35, § 5º, da Lei nº 13.019/2014.
§ 3º Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, a cláusula de definição da titularidade dos bens remanescentes poderá prever que a organização da sociedade civil 
possa realizar doação a terceiros, inclusive beneficiários da política pública objeto da parceria, desde que demonstrada sua utilidade para realização ou continuidade de 
ações de interesse social.
§ 4º Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, caso a prestação de contas seja rejeitada, a titularidade dos bens remanescentes permanecerá com a organização da 
sociedade civil, observados os seguintes procedimentos:
I – não será exigido ressarcimento do valor relativo ao bem adquirido quando a motivação da rejeição não estiver relacionada ao seu uso ou aquisição; ou
II – o valor pelo qual o bem remanescente foi adquirido deverá ser computado no cálculo do dano ao erário a ser ressarcido, quando a motivação da rejeição estiver 
relacionada ao seu uso ou aquisição.
§ 5º Na hipótese de dissolução da organização da sociedade civil durante a vigência da parceria:
I – os bens remanescentes deverão ser retirados pela administração pública municipal, no prazo de até 90 (noventa) dias, contado da data de notificação da dissolução, 
quando a cláusula de que trata o caput deste artigo determinar a titularidade disposta no inciso I; ou
II – o valor pelo qual os bens remanescentes foram adquiridos deverá ser computado no cálculo do valor a ser ressarcido, quando o poder público municipal optar pela 
doação à organização da sociedade civil por melhor atender ao interesse social, quando a cláusula de que trata o caput deste artigo determinar a titularidade disposta 
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no inciso II.

Seção II
Da Celebração

Art. 26 A celebração do termo de fomento ou do termo de colaboração depende da indicação expressa de prévia dotação orçamentária para execução da parceria.
Parágrafo único. A indicação dos créditos orçamentários e empenhos necessários à cobertura de cada parcela da despesa a ser transferida em exercício futuro deverá 
ser efetivada por meio de certidão de apostilamento do instrumento da parceria no exercício em que a despesa estiver consignada, nos termos do disposto no inciso II 
do § 1º do art. 45deste Decreto.

Art. 27 Para a celebração da parceria, a administração pública municipal convocará a organização da sociedade civil selecionada para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
apresentar o seu plano de trabalho, que deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:

I – a descrição da realidade objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo com a atividade ou o projeto e com as metas a serem atingidas;
II – a forma de execução das ações, indicando, quando cabível, as que demandarão atuação em rede;
III – a descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas;
IV – a definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas;
V – a previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas na execução das ações, incluindo os encargos sociais e trabalhistas e a discriminação dos custos 
indiretos necessários à execução do objeto;
VI – os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso; e
VII – as ações que demandarão pagamento em espécie, quando for o caso.
§ 1º A previsão de receitas e despesas de que trata o inciso V deste artigo deverá incluir os elementos indicativos da mensuração da compatibilidade dos custos 
apresentados com os preços praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, tais como cotações, tabelas de preços de associações profissionais, 
publicações especializadas ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público.
§ 2º Somente será aprovado o plano de trabalho que estiver de acordo com as informações já apresentadas na proposta, observados os termos e as condições constan-
tes no edital.
§ 3º Para fins do disposto no § 2º deste artigo, a administração pública municipal poderá solicitar a realização de ajustes no plano de trabalho, observados os termos e 
as condições da proposta e do edital.
§ 4º O prazo para realização de ajustes no plano de trabalho será de 10 (dez) dias úteis, contado da data de recebimento da solicitação apresentada à organização da 
sociedade civil na forma do § 3º deste artigo.
§ 5º A aprovação do plano de trabalho não gerará direito à celebração da parceria.

Art. 28 Além da apresentação do plano de trabalho, a organização da sociedade civil selecionada, no prazo de que trata o caput do art. 27, deverá comprovar o cum-
primento dos requisitos previstos no inciso I do art. 2º, nos incisos I a V do art. 33 e nos incisos II a VII do caput do art. 34 da Lei nº 130.019/2014, e a não ocorrência 
de hipóteses que incorram nas vedações de que trata o art. 39 da referida Lei, que serão verificados por meio da apresentação dos seguintes documentos:
I – cópia do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as exigências previstas no art. 33 da Lei nº13.019/2014;
II – cópia autenticada da ata de eleição e posse da atual diretoria da organização da sociedade civil, registrada na forma da Lei;
III – comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a organização 
da sociedade civil existe há, no mínimo, um ano com cadastro ativo;
IV – comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de natureza semelhante podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros:
a) instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município, organismos internacionais, empresas ou outras orga-
nizações da sociedade civil;
b) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas;
c) publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pela organização da sociedade civil ou a respeito dela;
d) currículos profissionais de integrantes da organização da sociedade civil, sejam dirigentes, conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre outros;
e) declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semel-
hante, emitidas por órgãos públicos, instituições de ensino, redes, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos, 
comissões ou comitês de políticas públicas; ou
f) prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela organização da sociedade civil;
V – Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
VI – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – CRF/FGTS;
VII – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
VIII – Certidão de Quitação Plena dos Tributos Municipais;
IX – relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da sociedade civil, conforme o estatuto, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número 
e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF de cada um deles;
X – cópia de conta de consumo, cobrança de IPTU ou contrato de locação, comprovando que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado;
XI – declaração do representante legal da organização da sociedade civil com informação de que a organização e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das veda-
ções previstas no art. 39 da Lei nº 13.019/2014, as quais deverão estar descritas no documento;
XII – declaração do representante legal da organização da sociedade civil sobre a existência de instalações e outras condições materiais da organização ou sobre a 
previsão de contratar ou adquirir com recursos da parceria; e
§ 1º A capacidade técnica e operacional da organização da sociedade civil independe da capacidade já instalada, admitida a contratação de profissionais, a aquisição de 
bens e equipamentos ou a realização de serviços de adequação de espaço físico para o cumprimento do objeto da parceria.
§ 2º Serão consideradas regulares, para fins de cumprimento do disposto dos incisos V a VIII, as certidões positivas com efeito de negativas.
§ 3º A critério da administração pública municipal, os documentos previstos nos incisos V a VIII poderão ser substituídos pelo registro no Certificado de Registro Cadas-
tral. 
§ 4º A organização da sociedade civil deverá comunicar alterações em seus atos societários e em seu quadro de dirigentes, quando houver.
§ 5º O prazo disciplinado no inciso III deste artigo poderá ser reduzido por ato específico e excepcional do Prefeito quando nenhuma organização da sociedade civil o 
atingir.
§ 6º A critério da administração pública municipal, os documentos previstos nos incisos III e V a VIII deste artigo ficam dispensados quando se tratar da celebração de 
acordo de cooperação.

Art. 29 Além dos documentos relacionados no art. 28 deste Decreto, a organização da sociedade civil, por meio de seu representante legal, deverá apresentar, no prazo 
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de que trata o caput do art. 27 deste Decreto, declaração de que:
I – não há, em seu quadro de dirigentes:
a) membro de Poder ou do Ministério Público ou titular de órgão ou dirigente de entidade da Administração Direta e Indireta do Município; e
b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, das pessoas mencionadas na alínea “a” deste inciso;
II – não contratará, para prestação de serviços, nos termos do Decreto nº 19, de 31 de janeiro de 2017, servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça car-
go em comissão, função especial ou função de confiança, de órgão ou entidade da Administração Direta e Indireta do Município celebrante, ou seu cônjuge, compan-
heiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; e
III – não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados:
a) membro de Poder ou do Ministério Público ou titular de órgão ou dirigente de entidade da Administração Direta e Indireta do Município;
b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão, função especial ou função de confiança, de órgão ou entidade da Administração 
Direta e Indireta do Município celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóte-
ses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; e
c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine 
pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
§ 1º Para fins deste Decreto, entende-se por membro de Poder o titular de cargo estrutural à organização política do País que exerça atividade típica de governo, de 
forma remunerada, como Presidente da República, Governadores, Prefeitos, e seus respectivos vices, Ministros de Estado, Secretários Estaduais e Municipais, Senadores, 
Deputados Federais, Deputados Estaduais, Vereadores, membros do Poder Judiciário e membros do Ministério Público.
§ 2º Para fins deste Decreto, não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas públicas.

Art. 30 Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados nos termos dos artigos 28 e 29 deste Decreto ou quando as certidões referidas nos incisos 
V a VIII do art. 28 deste Decreto estiverem com prazo de vigência expirado e novas certidões não estiverem disponíveis eletronicamente, a organização da sociedade 
civil será notificada para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, regularizar a documentação, sob pena de não celebração da parceria.

Art. 31 No momento da verificação do cumprimento dos requisitos para a celebração de parcerias, a administração pública municipal deverá consultar os cadastros 
municipais, estaduais e federais para verificar se há informação sobre ocorrência impeditiva à referida celebração.
Parágrafo único. Para fins de apuração do constante no inciso IV do art. 39 da Lei nº 13.019/2014, o gestor da parceria verificará a existência de contas rejeitadas em 
âmbito federal, estadual, distrital ou municipal cujas informações preponderarão sobre aquelas constantes no documento a que se refere o inciso XI do art. 28 deste 
Decreto, se houver.

Art. 32 O parecer de órgão técnico deverá se pronunciar a respeito dos itens enumerados no inciso V do art. 35 da Lei nº 13.019/2014.
Parágrafo único. Para fins do disposto na alínea “c” do inciso V do art. 35 da lei nº 13.019/2014, o parecer analisará a compatibilidade entre os valores apresentados no 
plano de trabalho, conforme disposto no § 1º do art. 27 deste Decreto, e o valor de referência ou teto indicado no edital, conforme disposto no § 8º do art. 9º deste 
Decreto.

Art. 33 As manifestações jurídicas serão emitidas pela Procuradoria-Geral do Município, no termos do inciso III do § 3º do art. 3º da Lei Complementar nº 173, de 28 de 
agosto de 2014, ou pelo órgão jurídico da entidade da administração indireta.
§ 1º A manifestação individual em cada processo será dispensada quando já houver parecer sobre minuta-padrão e em outras hipóteses definidas no ato de que trata o 
§ 2º deste artigo.
§ 2º Ato do Procurador-Geral do Município disciplinará o disposto neste artigo.

Art. 34 Os termos de fomento e de colaboração, bem como seus aditivos, serão firmados pelo Secretário Municipal ou pelo dirigente máximo da entidade da Administ-
ração Indireta do Município, mediante prévia autorização da Câmara Orçamentária de Administração Financeira – COAF.

CAPÍTULO IV
DA EXECUÇÃO DA PARCERIA

Seção I
Da Liberação e da Contabilização dos Recursos

Art. 35 A liberação de recursos obedecerá ao cronograma de desembolso que guardará consonância com as metas da parceria.
§ 1º Os recursos serão depositados em conta-corrente específica, isenta de tarifa bancária, em instituição financeira pública.
§ 2º Os recursos serão automaticamente aplicados em cadernetas de poupança, fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada 
em títulos da dívida pública, enquanto não empregados na sua finalidade.

Art. 36 As liberações de parcelas serão retidas nas hipóteses previstas no art. 48 da Lei nº 13.019/2014.
§ 1º A verificação das hipóteses de retenção previstas no art. 48 da Lei nº 13.019/2014, ocorrerá por meio de ações de monitoramento e avaliação, incluindo:
I – a verificação da existência de denúncias aceitas;
II – a análise das prestações de contas anuais, nos termos da alínea “b” do inciso I do § 4º do art. 58  deste Decreto;

III – as medidas adotadas para atender a eventuais recomendações existentes dos órgãos de controle interno e externo;

IV – a consulta aos cadastros e sistemas que permitam aferir a regularidade da parceria.
§ 2º O atraso injustificado no cumprimento de metas pactuadas no plano de trabalho configura inadimplemento de obrigação estabelecida no termo de fomento ou de 
colaboração, conforme disposto no inciso II do art. 48 da Lei nº 13.019/2014.
§ 3º As parcerias com recursos depositados em conta-corrente específica e não utilizados no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) deverão ser rescindidas.
§ 4º O disposto no § 3º deste artigo poderá ser excepcionado quando houver execução parcial do objeto, desde que previamente justificado pelo gestor da parceria e 
autorizado pelo Secretário Municipal ou pelo dirigente máximo da entidade da Administração Indireta do Município.

Art. 37 Os recursos da parceria geridos pelas organizações da sociedade civil, inclusive pelas executantes não celebrantes na atuação em rede, estão vinculados ao plano 
de trabalho e não caracterizam receita própria e nem pagamento por prestação de serviços e devem ser alocados nos seus registros contábeis conforme as Normas 
Brasileiras de Contabilidade.
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Seção II
Das Compras e Contratações e da Realização de Despesas e Pagamentos

Art. 38 As compras e contratações de bens e serviços pela organização da sociedade civil com recursos transferidos pela administração pública municipal adotarão 
métodos usualmente utilizados pelo setor privado.
§1º A execução das despesas relacionadas à parceria observará, nos termos de que trata o art. 45 da Lei nº 13.019/2014:
I – a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que disser res-
peito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal; e
II – a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à 
execução do objeto previsto no termo de fomento ou de colaboração, o que não implica responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública municipal 
quanto à inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, aos ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou aos danos decorrentes 
de restrição à sua execução.
§2º A organização da sociedade civil deverá verificar a compatibilidade entre o valor previsto para realização da despesa, aprovado no plano de trabalho, e o valor 
efetivo da compra ou contratação.
§3º Se o valor efetivo da compra ou contratação for superior ao previsto no plano de trabalho, a organização da sociedade civil deverá assegurar a compatibilidade do 
valor efetivo com os novos preços praticados no mercado.

§4ºO valor efetivo da compra ou contratação deverá estar compatível com o valor médio de mercado e será comprovado mediante a utilização de um dos seguintes 
parâmetros:
I – Portal de Compras Governamentais – www.comprasgovernamentais.gov.br;
II – pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso;
III – contratações similares em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços; ou
IV – pesquisa com, no mínimo, três fornecedores ou prestadores de serviço. 

Art. 39 As organizações da sociedade civil deverão obter de seus fornecedores e prestadores de serviços notas, comprovantes fiscais ou recibos, com data, valor, nome e 
número de inscrição no CNPJ da organização da sociedade civil e do CNPJ ou CPF do fornecedor ou prestador de serviço, para fins de comprovação das despesas.
§ 1º A organização da sociedade civil deverá registrar os dados referentes às despesas realizadas na plataforma eletrônica.
§ 2º As organizações da sociedade civil deverão manter a guarda dos documentos originais referidos no caput, conforme o disposto no parágrafo único do art. 62 deste 
Decreto.

Art. 40 Os pagamentos deverão ser realizados mediante transferência eletrônica, cheque, por meio da Transferência Eletrônica Disponível -TED, Documento de Ordem 
de Crédito -DOC, débito em conta e boleto bancário, todos sujeitos à identificação do beneficiário final.

Art. 41 Os custos indiretos necessários à execução do objeto, de que trata o inciso III do art. 46 da Lei nº 13.019/2014, poderão incluir, entre outras despesas, aquelas 
com internet, transporte, aluguel, telefone, consumo de água e luz.

Art. 42 A organização da sociedade civil somente poderá pagar despesa em data posterior ao término da execução do termo de fomento ou de colaboração quando o 
fato gerador da despesa tiver ocorrido durante sua vigência.

Art. 43 Para os fins deste Decreto, considera-se equipe de trabalho o pessoal necessário à execução do objeto da parceria, que poderá incluir pessoas pertencentes ao 
quadro da organização da sociedade civil ou que vierem a ser contratadas, inclusive os dirigentes, desde que exerçam ação prevista no plano de trabalho aprovado, nos 
termos da legislação cível e trabalhista.

Parágrafo único. É vedado à administração pública municipal praticar atos de ingerência na seleção e na contratação de pessoal pela organização da sociedade civil ou 
que direcionem o recrutamento de pessoas para trabalhar ou prestar serviços na referida organização.

Art. 44 Poderão ser pagas com recursos vinculados à parceria as despesas com remuneração da equipe de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da 
sociedade civil, durante a vigência da parceria, podendo contemplar as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço – FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas, desde que tais valores:
I – estejam previstos no plano de trabalho e sejam proporcionais ao tempo efetivamente dedicado à parceria; e
II – sejam compatíveis com o valor de mercado e observem os acordos e as convenções coletivas de trabalho e, em seu valor bruto e individual, o teto da remuneração 
do Poder Executivo municipal.
§ 1º Nos casos em que a remuneração for paga proporcionalmente com recursos da parceria, a organização da sociedade civil deverá apresentar a memória de cálculo 
do rateio da despesa para fins de prestação de contas, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa.
§ 2º Poderão ser pagas diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação, nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exigir, para a equipe 
de trabalho e para os prestadores de serviço voluntário, nos termos da Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998.
§ 3º O pagamento das verbas rescisórias de que trata o caput, ainda que após o término da execução da parceria, será proporcional ao período de atuação do profis-
sional na execução das metas previstas no plano de trabalho.
§ 4º A organização da sociedade civil deverá dar ampla transparência, inclusive na plataforma eletrônica, aos valores pagos, de maneira individualizada, a título de 
remuneração de sua equipe de trabalho vinculada à execução do objeto e com recursos da parceria, juntamente à divulgação dos cargos e valores, na forma do art. 82 
deste Decreto.

Seção III
Das Alterações na Parceria

Art. 45 O órgão ou entidade da Administração Direta e Indireta do Município poderá autorizar ou propor a alteração do termo de fomento ou de colaboração ou do 
plano de trabalho, após, respectivamente, solicitação fundamentada da organização da sociedade civil ou sua anuência, desde que não haja alteração de seu objeto, da 
seguinte forma:
I – por termo aditivo à parceria para:
a) ampliação de até trinta por cento do valor global;
b) redução do valor global, sem limitação de montante;
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c) prorrogação da vigência, observados os limites do art. 23 deste Decreto; ou
d) alteração da destinação dos bens remanescentes; ou
II – por certidão de apostilamento, nas demais hipóteses de alteração, tais como:
a) utilização de rendimentos de aplicações financeiras ou de saldos porventura existentes antes do término da execução da parceria;
b) ajustes da execução do objeto da parceria no plano de trabalho; ou
c) remanejamento de recursos sem a alteração do valor global.
§ 1º Sem prejuízo das alterações previstas no caput deste artigo, a parceria deverá ser alterada por certidão de apostilamento, independentemente de anuência da 
organização da sociedade civil, para:
I – prorrogação da vigência, antes de seu término, quando o órgão ou entidade da Administração Direta e Indireta do Município tiver dado causa ao atraso na liberação 
de recursos financeiros, ficando a prorrogação limitada ao exato período do atraso verificado; ou
II – indicação dos créditos orçamentários de exercícios futuros.
§ 2º O órgão e entidade da Administração Direta e Indireta do Município deverá se manifestar sobre a solicitação de que trata o caput no prazo de 20 (vinte) dias úteis, 
contado da data de sua apresentação, ficando o prazo suspenso quando forem solicitados esclarecimentos à organização da sociedade civil.
§ 3º No caso de término da execução da parceria antes da manifestação sobre a solicitação de alteração da destinação dos bens remanescentes, a custódia dos bens 
permanecerá sob a responsabilidade da organização da sociedade civil até a decisão do pedido.

Art. 46 A manifestação jurídica da Procuradoria-Geral do Município ou do órgão jurídico da entidade da Administração Indireta é dispensada nas hipóteses de alteração 
da parceria por certidão de apostilamento, sem prejuízo de consulta sobre dúvida jurídica específica apresentada pelo gestor da parceria ou por outra autoridade que 
se manifeste no processo.
CAPÍTULO V
DA ATUAÇÃO EM REDE

Art. 47 A execução das parcerias pode se dar por atuação em rede de duas ou mais organizações da sociedade civil, a ser formalizada mediante assinatura de termo de 
atuação em rede.
§ 1º A atuação em rede pode se efetivar pela realização de ações coincidentes, quando há identidade de intervenções, ou de ações diferentes e complementares à 
execução do objeto da parceria.
§ 2º A rede deve ser composta por:
I – uma organização da sociedade civil celebrante da parceria com a administração pública municipal, que ficará responsável pela rede e atuará como sua supervisora, 
mobilizadora e orientadora, podendo participar diretamente ou não da execução do objeto; e
II – uma ou mais organizações da sociedade civil executantes e não celebrantes da parceria com a administração pública municipal, que deverão executar ações relacio-
nadas ao objeto da parceria definidas em comum acordo com a organização da sociedade civil celebrante.
§ 3º A atuação em rede não caracteriza subcontratação de serviços e nem descaracteriza a capacidade técnica e operacional da organização da sociedade civil cel-
ebrante. 

Art. 48 A atuação em rede será formalizada entre a organização da sociedade civil celebrante e cada uma das organizações da sociedade civil executantes e não cel-
ebrantes por meio de termo de atuação em rede.
§ 1º O termo de atuação em rede especificará direitos e obrigações recíprocas, e estabelecerá, no mínimo, as ações, as metas e os prazos que serão desenvolvidos pela 
organização da sociedade civil executante e não celebrante e o valor a ser repassado pela organização da sociedade civil celebrante.
§ 2º A organização da sociedade civil celebrante deverá comunicar à administração pública municipal a assinatura do termo de atuação em rede no prazo de até 20 
(vinte) dias úteis, contado da data de sua assinatura. 
§ 3º Na hipótese de o termo de atuação em rede ser rescindido, a organização da sociedade civil celebrante deverá comunicar o fato à administração pública municipal 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da rescisão.
§ 4º A organização da sociedade civil celebrante deverá assegurar, no momento da celebração do termo de atuação em rede, a regularidade jurídica e fiscal da orga-
nização da sociedade civil executante e não celebrante, que será verificada por meio da apresentação dos seguintes documentos:
I – comprovante de inscrição no CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II – cópia do estatuto e eventuais alterações registradas;
III – certidões previstas nos incisos V a VIII do art. 28 deste Decreto; e
IV – declaração do representante legal da organização da sociedade civil executante e não celebrante de que não possui impedimento nos cadastros municipais, estad-
uais ou federais.
§ 5º Fica vedada a participação em rede de organização da sociedade civil executante e não celebrante que tenha mantido relação jurídica com, no mínimo, um dos 
integrantes da comissão de seleção responsável pelo chamamento público que resultou na celebração da parceria.
Art. 49 A organização da sociedade civil celebrante deverá comprovar à administração pública municipal o cumprimento dos requisitos previstos no art. 35-A da Lei nº 
13.019/2014, mediante a apresentação dos documentos a seguir:
I – comprovante de inscrição no CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a organização da sociedade civil 
celebrante existe há, no mínimo, cinco anos com cadastro ativo; e
II – comprovantes de capacidade técnica e operacional para supervisionar e orientar a rede, sendo admitidos:
a) declarações de organizações da sociedade civil que componham a rede de que a celebrante participe ou tenha participado;
b) cartas de princípios, registros de reuniões ou eventos e outros documentos públicos de redes de que a celebrante participe ou tenha participado; ou
c) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas em rede de que a celebrante participe ou tenha participado.

Parágrafo único. A administração pública municipal verificará se a organização da sociedade civil celebrante cumpre os requisitos previstos no caput no momento da 
celebração da parceria.

Art. 50 A organização da sociedade civil celebrante da parceria é responsável pelos atos realizados pela rede.

§ 1º Para fins do disposto no caput deste artigo, os direitos e as obrigações da organização da sociedade civil celebrante perante a administração pública municipal não 
poderão ser sub-rogados à organização da sociedade civil executante e não celebrante.
§ 2º Na hipótese de irregularidade ou desvio de finalidade na aplicação dos recursos da parceria, as organizações da sociedade civil executantes e não celebrantes 
responderão subsidiariamente até o limite do valor dos recursos recebidos ou pelo valor devido em razão de dano ao erário.
§ 3º A administração pública municipal avaliará e monitorará a organização da sociedade civil celebrante, que prestará informações sobre prazos, metas e ações ex-
ecutadas pelas organizações da sociedade civil executantes e não celebrantes.
§ 4º As organizações da sociedade civil executantes e não celebrantes deverão apresentar informações sobre a execução das ações, dos prazos e das metas e docu-



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 24 de fevereiro de 2017 Página 10 de 28 Diário Oficial de Contagem - Edição 4057

mentos e comprovantes de despesas, inclusive com o pessoal contratado, necessários à prestação de contas pela organização da sociedade civil celebrante da parceria, 
conforme descrito no termo de atuação em rede e no inciso I do parágrafo único do art. 35-A da Lei nº 13.019/2014.
§ 5º O ressarcimento ao erário realizado pela organização da sociedade civil celebrante não afasta o seu direito de regresso contra as organizações da sociedade civil 
executantes e não celebrantes.

CAPÍTULO VI
DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO

Seção I
Da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Art. 51 A comissão de monitoramento e avaliação é a instância administrativa colegiada responsável pelo monitoramento do conjunto de parcerias, pela proposta de 
aprimoramento dos procedimentos, pela padronização de objetos, custos e indicadores e pela produção de entendimentos voltados à priorização do controle de resul-
tados, sendo de sua competência a avaliação e a homologação dos relatórios técnicos de monitoramento e avaliação.
§ 1º A Administração Direta as Entidades Públicas do Município designarão, em ato específico, os integrantes da comissão de monitoramento e avaliação, a ser consti-
tuída por pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública municipal.
§ 2º A comissão de monitoramento e avaliação poderá solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja membro deste colegiado para subsidiar seus trabal-
hos.
§ 3º A comissão de monitoramento e avaliação se reunirá periodicamente a fim de avaliar a execução das parcerias por meio da análise das ações previstas na Seção II 
deste Capítulo.
§ 4º O monitoramento e a avaliação da parceria executada com recursos de fundo serão realizados por comissão de monitoramento e avaliação a ser constituída pelo 
respectivo conselho gestor, conforme legislação específica, respeitadas as exigências da Lei nº 13.019/2014, e deste Decreto.

Art. 52 O membro da comissão de monitoramento e avaliação deverá se declarar impedido de participar do monitoramento e da avaliação da parceria quando verificar 
que:
I – tenha participado, nos últimos cinco anos, como associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado da organização da sociedade civil;
II – sua atuação no monitoramento e na avaliação configure conflito de interesse;
III – tenha participado da comissão de seleção da parceria.

Seção II
Das Ações e dos Procedimentos

Art. 53. As ações de monitoramento e avaliação terão caráter preventivo e saneador, objetivando a gestão adequada e regular das parcerias.
§ 1º As ações de que trata o caput deste artigo contemplarão a análise das informações acerca do processamento da parceria, e da documentação comprobatória 
apresentada pela organização da sociedade civil, incluída a possibilidade de consulta às movimentações da conta bancária específica da parceria, além da verificação, 
análise e manifestação sobre eventuais denúncias existentes relacionadas à parceria.
§ 2º O termo de fomento ou de colaboração deverá prever procedimentos de monitoramento e avaliação da sua execução a serem realizados pelo órgão ou entidade 
da Administração Direta e Indireta do Município.
§ 3º As ações de monitoramento e avaliação poderão utilizar ferramentas tecnológicas de verificação do alcance de resultados, incluídas as redes sociais na internet, 
aplicativos e outros mecanismos de tecnologia da informação.
Art. 54 O órgão e entidade da Administração Direta e Indireta do Município deverá realizar visita técnica in loco para subsidiar o monitoramento da parceria, nas hipó-
teses em que esta for essencial para verificação do cumprimento do objeto da parceria e do alcance das metas.
§ 1º O órgão e entidade da Administração Direta e Indireta do Município deverá notificar previamente a organização da sociedade civil, no prazo mínimo de 3 (três) 
dias úteis anteriores à realização da visita técnica in loco.
§ 2º Sempre que houver visita técnica in loco, o resultado será circunstanciado em relatório de visita técnica in loco, que será e arquivado na administração pública e 
enviado à organização da sociedade civil para conhecimento, esclarecimentos e providências que poderá ensejar a revisão do relatório, a critério do órgão ou entidade 
da Administração Direta e Indireta do Município.
§ 3º A visita técnica in loco não se confunde com as ações de fiscalização e auditoria realizadas pelo  órgão ou entidade da Administração Direta e Indireta do Mu-
nicípio, pelos órgãos de controle interno e pelo Tribunal de Contas do Estado.

Art. 55 Nas parcerias com vigência superior a um ano, o órgão ou entidade da Administração Direta e Indireta do Município realizará, sempre que possível, pesquisa de 
satisfação.
§ 1º A pesquisa de satisfação terá por base critérios objetivos de apuração da satisfação dos beneficiários e de apuração da possibilidade de melhorias das ações desen-
volvidas pela organização da sociedade civil, visando a contribuir com o cumprimento dos objetivos pactuados e com a reorientação e o ajuste das metas e das ações 
definidas.
§ 2º A pesquisa de satisfação poderá ser realizada diretamente pela administração pública municipal, com metodologia presencial ou à distância, com apoio de ter-
ceiros, por delegação de competência ou por meio de parcerias com órgãos ou entidades aptas a auxiliar na realização da pesquisa.
§ 3º Na hipótese de realização da pesquisa de satisfação, a organização da sociedade civil poderá opinar sobre o conteúdo do questionário que será aplicado.
§ 4º Sempre que houver pesquisa de satisfação, a sistematização será circunstanciada em documento que será enviado à organização da sociedade civil para conheci-
mento, esclarecimentos e eventuais providências.
CAPÍTULO VII
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Seção I
Normas Gerais

Art. 56 A prestação de contas terá o objetivo de demonstrar e verificar resultados e deverá conter elementos que permitam avaliar a execução do objeto e o alcance das 
metas.

§1º A prestação de contas deverá ser realizada tendo por base o Manual de Prestação de Contas e os modelos de anexos, conforme citado no parágrafo único do artigo 
5º deste Decreto.
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§2º A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão em plataforma eletrônica, permitindo a visualização por qualquer interessado.

§3º O administrador público, designará um servidor como gestor responsável pelo acompanhamento e fiscalização do respectivo termo de colaboração e termo de 
fomento celebrados, bem como pela elaboração de relatórios técnicos de monitoramento e de avaliação acerca do cumprimento do objeto pactuado.
§4º Na hipótese de o relatório técnico de monitoramento e avaliação evidenciar irregularidade ou inexecução parcial do objeto, o gestor da parceria notificará a orga-
nização da sociedade civil para, no prazo de 30 (trinta) dias:
I – sanar a irregularidade;
II – cumprir a obrigação; ou
III – apresentar justificativa para impossibilidade de saneamento da irregularidade ou cumprimento da obrigação.
§5º Na hipótese de atuação em rede, caberá à organização da sociedade civil celebrante apresentar a prestação de contas, inclusive no que se refere às ações executa-
das pelas organizações da sociedade civil executantes e não celebrantes.

Seção II
Prestação de Contas Parcial

Art. 57 Para fins de prestação de contas e liberação das parcelas vindouras, a organização da sociedade civil deverá apresentar relatório de execução financeira e 
relatório de execução do objeto, na plataforma eletrônica, que conterão:
I – Relatório de Execução Financeira – relação das receitas e despesas realizadas, inclusive rendimentos financeiros, que possibilitem a comprovação da observância do 
plano de trabalho:
a) o extrato da conta bancária específica;
b) a memória de cálculo, detalhamento das despesas e pagamentos;
c) a relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver; e
d) notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, inclusive holerites, com data do documento, valor, dados da organização da sociedade civil e do fornecedor e indicação 
do produto ou serviço.
II – Relatório de Execução do Objeto – demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação de contas, bem como a descrição das ações 
desenvolvidas para o cumprimento do objeto:
a) os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como listas de presença, fotos, vídeos, entre outros; e
b) os documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida, quando houver.
Parágrafo único. A prestação de contas parcial deverá ser apresentada na periodicidade definida pelo Plano de Trabalho da parceria, de forma condizente com o seu 
objeto e com o cronograma de desembolso de recursos, quando houver.
Seção III
Prestação de Contas Anual 

Art. 58 Nas parcerias com vigência superior a um ano, a organização da sociedade civil deverá apresentar prestação de contas anual, exclusivamente com relação ao 
desenvolvimento de seu objeto, para fins de monitoramento do cumprimento das metas previstas no plano de trabalho.
§ 1º A prestação de contas anual deverá ser apresentada no prazo de até 20 (vinte) dias úteis após o fim de cada exercício, conforme estabelecido no instrumento da 
parceria.
§ 2º Para fins do disposto no § 1º deste artigo, considera-se exercício cada período de doze meses de duração da parceria, contado da primeira liberação de recursos 
para sua execução.
§ 3º A prestação de contas anual consistirá na apresentação do Relatório Anual de Execução do Objeto que conterá:
I – a demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação de contas;
II – a descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto;
III – os documentos de comprovação do cumprimento do objeto; e
IV – os documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida, quando houver.
§ 4º O relatório de que trata o caput deverá, ainda, fornecer elementos para avaliação:

I – dos impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas;

II – do grau de satisfação do público-alvo, que poderá ser indicado por meio de pesquisa de satisfação, declaração de entidade pública ou privada local e declaração do 
conselho de política pública, entre outros; e

III – da possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto.

§ 5º O órgão ou entidade da Administração Direta e Indireta do Município poderá dispensar a observância do § 1º deste artigo quando a exigência for desproporcional 
à complexidade da parceria ou ao interesse público, mediante justificativa prévia do administrador público.

§ 6º A organização da sociedade civil deverá apresentar justificativa na hipótese de não cumprimento do alcance das metas, sendo que serão glosados valores relacio-
nados a metas descumpridas sem justificativa suficiente.
§ 7º Na hipótese de omissão no dever de prestação de contas anual, o gestor da parceria notificará a organização da sociedade civil para, no prazo de 10 (dez) dias 
úteis, apresentar a prestação de contas.
§ 8º Se persistir a omissão de que trata o § 4º deste artigo, aplica-se o disposto no § 2º do art. 70 da Lei nº 13.019/2014.
§ 9º Constatada a irregularidade ou inexecução parcial do objeto, o relatório técnico de monitoramento e avaliação:
I – caso conclua pela continuidade da parceria, deverá determinar:
a) a devolução dos recursos financeiros relacionados à irregularidade ou inexecução apurada ou à prestação de contas não apresentada; e
b) a retenção das parcelas dos recursos, nos termos do art. 36 deste Decreto; ou
II – caso conclua pela rescisão unilateral da parceria, deverá determinar:
a) a devolução dos valores repassados relacionados à irregularidade ou inexecução apurada ou à prestação de contas não apresentada; e
b) a instauração de tomada de contas especial, se não houver a devolução de que trata a alínea “a” no prazo determinado.
§10º O relatório técnico de monitoramento e avaliação será submetido à comissão de monitoramento e avaliação designada, na forma do art. 51 deste Decreto, que o 
homologará, no prazo de até quarenta dias úteis, contado de seu recebimento.
§ 11º As sanções previstas no Capítulo VIII poderão ser aplicadas independentemente da adoção de providências recomendadas no relatório descrito no §10º deste 
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artigo.

Seção IV
Da Prestação de Contas Final

Art. 59 As organizações da sociedade civil deverão apresentar a prestação de contas final por meio de Relatório Final de Execução do Objeto e Relatório Final de Ex-
ecução Financeira, que deverá conter os elementos previstos no art. 57 deste Decreto e o comprovante de devolução de eventual saldo remanescente de que trata o art. 
52 da Lei nº 13.019/2014.
Art. 60 Para fins do disposto no art. 69 da Lei nº 13.019/2014, a organização da sociedade civil deverá apresentar:
I – o Relatório Final de Execução do Objeto, no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, contado do término da execução da parceria, conforme estabelecido no instrumento 
de parceria, prorrogável por até 10 (dez) dias úteis, mediante justificativa e solicitação prévia da organização da sociedade civil; e
II – o Relatório Final de Execução Financeira, no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, contado de sua notificação, conforme estabelecido no instrumento de parceria, pror-
rogável por até 10 (dez) dias úteis, mediante justificativa e solicitação prévia da organização da sociedade civil.

Art. 61 A análise da prestação de contas final pela pasta ou entidade da Administração Indireta ordenadora que assinou o termo será formalizada por meio de parecer 
técnico conclusivo, a ser inserido na plataforma eletrônica, que deverá verificar o cumprimento do objeto e o alcance das metas previstas no plano de trabalho e consid-
erará:
I – o Relatório Final de Execução do Objeto e de Execução Financeira;
II – os Relatórios Parciais de Execução do Objeto e de Execução Financeira, para parcerias com duração superior a um ano;
III – relatório de visita técnica in loco, quando houver; e
IV – relatório técnico de monitoramento e avaliação, quando houver.

Art. 62 A análise do relatório de execução financeira e do objeto de que trata o art. 60 deste Decreto será feita pelo gestor do termo de fomento ou termo de colabora-
ção e contemplará:

I – o exame da conformidade das despesas, realizado pela verificação das despesas previstas e das despesas efetivamente realizadas, por item ou agrupamento de itens, 
conforme aprovado no plano de trabalho; e

II – a verificação da conciliação bancária, por meio da aferição da correlação entre as despesas constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta-
corrente específica da parceria.

Parágrafo único: As organizações da sociedade civil deverão manter a guarda dos documentos originais relativos à execução das parcerias pelo prazo de dez anos, 
contado do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação de contas ou do decurso do prazo para a apresentação da prestação de contas.

Art. 63 O parecer técnico conclusivo da prestação de contas final embasará a decisão da autoridade competente e deverá concluir pela:
I – aprovação das contas;
II – aprovação das contas com ressalvas; ou
III – rejeição das contas.
§ 1º A aprovação das contas ocorrerá quando constatado o cumprimento do objeto e das metas, bem como da regularidade na execução financeira da parceria, con-
forme disposto neste Decreto.
§ 2º A aprovação das contas com ressalvas ocorrerá quando, apesar de cumpridos o objeto e as metas da parceria, for constatada impropriedade ou qualquer outra 
falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário.
§ 3º A rejeição das contas ocorrerá nas seguintes hipóteses:
I – omissão no dever de prestar contas;
II – descumprimento injustificado do objeto e das metas estabelecidos no plano de trabalho;
III – dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; ou
IV – desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

Art. 64 A decisão sobre a prestação de contas final caberá ao administrador público, responsável por celebrar a parceria.
Parágrafo único. A organização da sociedade civil será notificada da decisão de que trata o caput deste artigo e poderá:
I – apresentar recurso, no prazo de 10 (dez) dias úteis, à autoridade que a proferiu ou
II – sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, prorrogável, no máximo, por igual período.
Art. 65 Exaurida a fase recursal, o órgão ou entidade da Administração Direta e Indireta do Município deverá:
I – no caso de aprovação com ressalvas da prestação de contas, registrar na plataforma eletrônica as causas das ressalvas; e
II – no caso de rejeição da prestação de contas, notificar a organização da sociedade civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis:
a) devolva os recursos financeiros relacionados com a irregularidade ou inexecução do objeto apurada ou com a prestação de contas não apresentada; ou
b) solicite o ressarcimento ao erário por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, nos termos do§ 2º do 
art. 72 da Lei nº 13.019, de 2014.
§ 1º A administração pública municipal deverá se pronunciar sobre a solicitação de que trata a alínea “b” do inciso II deste artigo no prazo de 15 (quinze) dias úteis.
§ 2º Compete exclusivamente ao administrador público autorizar o ressarcimento de que trata a alínea “b” do inciso II do art. 65 deste Decreto.
§ 3º Caso não ocorra o ressarcimento, porquanto subsistindo dano ao erário ensejará:
I – a instauração da tomada de contas especial, nos termos da legislação vigente; e
II – o registro da rejeição da prestação de contas e de suas causas na plataforma eletrônica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da rejeição.

Art. 66 O prazo de análise da prestação de contas final pela administração pública municipal deverá ser fixado no instrumento da parceria e será de até cento e 
cinquenta dias corridos, contado da data de recebimento do Relatório Final de Execução do Objeto.
§ 1º O prazo de que trata o caput poderá ser prorrogado, justificadamente, por igual período, não podendo exceder o limite de trezentos dias corridos.
§ 2º O transcurso do prazo definido no caput deste artigo, e de sua eventual prorrogação, nos termos do § 1º, sem que as contas tenham sido apreciadas:
I – não impede que a organização da sociedade civil participe de outros chamamentos públicos e celebre novas parcerias; e
II – não implica impossibilidade de sua apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que 
possam ter sido causados aos cofres públicos.
§ 3º Se o transcurso do prazo definido no caput deste artigo, e de sua eventual prorrogação, nos termos do § 1º, se der por culpa exclusiva da administração pública 
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municipal, sem que se constate dolo da organização da sociedade civil ou de seus prepostos, não incidirão juros de mora sobre os débitos apurados no período entre 
o final do prazo e a data em que foi emitida a manifestação conclusiva pela administração pública municipal, sem prejuízo da atualização monetária, que observará a 
variação anual do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

Art. 67 Os débitos a serem restituídos pela organização da sociedade civil serão apurados mediante atualização monetária, acrescido de juros calculados da seguinte 
forma:
I – nos casos em que for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus prepostos, os juros serão calculados a partir das datas de liberação dos recursos, 
sem subtração de eventual período de inércia da administração pública municipal quanto ao prazo de que trata o § 3º do art. 66 deste Decreto; e
II – nos demais casos, os juros serão calculados a partir:
a) do decurso do prazo estabelecido no ato de notificação da organização da sociedade civil ou de seus prepostos para restituição dos valores ocorrida no curso da 
execução da parceria; ou
b) do término da execução da parceria, caso não tenha havido a notificação de que trata a alínea “a” deste inciso, com subtração de eventual período de inércia da 
administração pública municipal quanto ao prazo de que trata o § 3º do 66 deste Decreto.
Parágrafo único. Os débitos de que trata o caput observarão juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic, acumulada 
mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês de pagamento.

CAPÍTULO VIII
DAS SANÇÕES

Art. 68 Quando a execução da parceria estiver em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei nº 13.019/2014, e da legislação específica, a administra-
ção pública municipal poderá aplicar à organização da sociedade civil as seguintes sanções:
I – advertência;
II – suspensão temporária nos termos do inciso II do art. 73 da Lei Federal nº 13.019/2014; e
III – declaração de inidoneidade nos termos do inciso III do art. 73 da Lei Federal nº 13.019/2014.

§ 1º É facultada a defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias corridos, contado da data de abertura de vista dos autos processuais.
§ 2º A sanção de advertência tem caráter preventivo e será aplicada quando verificadas impropriedades praticadas pela organização da sociedade civil no âmbito da 
parceria que não justifiquem a aplicação de penalidade mais grave.
§ 3º A sanção de suspensão temporária será aplicada nos casos em que forem verificadas irregularidades na celebração, execução ou prestação de contas da parceria e 
não se justificar a imposição da penalidade mais grave, considerando-se a natureza e a gravidade da infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circun-
stâncias agravantes ou atenuantes e os danos que dela provieram para a administração pública municipal.
§ 4º A sanção de suspensão temporária impede a organização da sociedade civil de participar de chamamento público e celebrar parcerias ou contratos com órgãos e 
entidades da Administração Direta e Indireta do Município por prazo não superior a dois anos.
§ 5º A sanção de declaração de inidoneidade impede a organização da sociedade civil de participar de chamamento público e celebrar parcerias ou contratos com 
órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
autoridade que aplicou a penalidade, que ocorrerá quando a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública municipal pelos prejuízos resultantes, e 
após decorrido o prazo de dois anos da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade.
§ 6º A aplicação das sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade é de competência exclusiva de Secretário Municipal ou dirigente máximo da 
entidade da Administração Indireta.

Art. 69 Da decisão administrativa que aplicar as sanções previstas nos incisos I a III do art. 68 deste Decreto caberá recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias 
corridos, contado da data de ciência da decisão.
Parágrafo único No caso da competência exclusiva do Secretário Municipal ou dirigente máximo da entidade da Administração Indireta, prevista no § 6º do art. 68 
deste Decreto, o recurso cabível é o pedido de reconsideração.

Art. 70 Na hipótese de aplicação de sanção de suspensão temporária ou de declaração de inidoneidade, a organização da sociedade civil deverá ser inscrita, como 
inadimplente no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Municipal – CADIMP, nos termos do Decreto nº 1870, de 21 
de junho de 2012, enquanto perdurarem os efeitos da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

Art. 71 Prescrevem no prazo de cinco anos as ações punitivas da administração pública municipal destinadas a aplicar as sanções previstas neste Decreto, contado da 
data de apresentação da prestação de contas ou do fim do prazo de 90 (noventa) dias a partir do término da vigência da parceria, no caso de omissão no dever de 
prestar contas.
Parágrafo único A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo destinado à apuração da infração.

CAPÍTULO IX
DO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Art. 72 As organizações da sociedade civil, os movimentos sociais e os cidadãos poderão apresentar proposta de abertura de Procedimento de Manifestação de Inter-
esse Social – PMIS aos órgãos ou às entidades da Administração Direta e Indireta do Município para que seja avaliada a possibilidade de realização de chamamento 
público com objetivo de celebração de parceria.
§ 1º O Procedimento de Manifestação de Interesse Social – PMIS tem por objetivo permitir a oitiva da sociedade sobre ações de interesse público e recíproco que não 
coincidam com projetos ou atividades que sejam objeto de chamamento público ou parceria em curso no âmbito do órgão ou entidade da Administração Direta e 
Indireta do Município responsável pela política pública.
§ 2º A realização de chamamento público ou a celebração de parceria não depende da realização do Procedimento de Manifestação de Interesse Social – PMIS.

Art. 73 A administração pública municipal disponibilizará modelo de formulário para que as organizações da sociedade civil, os movimentos sociais e os cidadãos pos-
sam apresentar proposta de abertura de Procedimento de Manifestação de Interesse Social – PMIS, que deverá atender aos seguintes requisitos:

I – identificação do subscritor da proposta;
II – indicação do interesse público envolvido; e
III – diagnóstico da realidade a ser modificada, aprimorada ou desenvolvida e, quando possível, indicação da viabilidade, dos custos, dos benefícios e dos prazos de 
execução da ação pretendida.
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§ 1º A proposta de que trata o caput deste artigo será encaminhada ao órgão ou à entidade da  Administração Direta e Indireta do Município responsável pela política 
pública a que se referir.
§ 2º Os órgãos e as entidades da Administração Direta e Indireta do Município estabelecerão período para o recebimento de propostas que visem à instauração de 
PMIS, observado o mínimo de 60 (sessenta) dias por ano.

Art. 74 A avaliação da proposta de instauração de Procedimento de Manifestação de Interesse Social – PMIS observará, no mínimo, as seguintes etapas:

I – análise de admissibilidade da proposta, com base nos requisitos previstos no art. 73 deste Decreto;
II – decisão sobre a instauração ou não do Procedimento de Manifestação de Interesse Social – PMIS, após verificada a conveniência e a oportunidade pelo órgão ou 
pela entidade da  Administração Direta e Indireta do Município responsável;
III – se instaurado o Procedimento de Manifestação de Interesse Social – PMIS, oitiva da sociedade sobre o tema;
IV – manifestação do órgão ou da entidade da Administração Direta e Indireta do Município responsável sobre a realização ou não do chamamento público proposto 
no Procedimento de Manifestação de Interesse Social – PMIS.

§ 1º A partir do recebimento da proposta de abertura do Procedimento de Manifestação de Interesse Social – PMIS, apresentada de acordo com o art. 73 deste Decreto, 
a administração pública municipal terá o prazo de até seis meses para cumprir as etapas previstas no caput deste artigo.
§ 2º As propostas de instauração de Procedimento de Manifestação de Interesse Social – PMIS serão divulgadas no sítio eletrônico oficial do Município.

CAPÍTULO X
DA TRANSPARÊNCIA E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES

Art. 75 A administração pública municipal e as organizações da sociedade civil deverão dar publicidade e promover a transparência das informações referentes à 
seleção e à execução das parcerias.
Parágrafo único São dispensadas do cumprimento do disposto no caput deste artigo as parcerias realizadas no âmbito de programas de proteção a pessoas ameaçadas.

Art. 76 O administrador público encaminhará as informações referentes às parcerias celebradas com organizações da sociedade civil para a Secretaria Municipal de Co-
municação e Transparência – SECOM, que a divulgará em dados abertos e acessíveis e deverá manter, no sítio eletrônico oficial do Município a relação dos instrumentos 
de parcerias celebrados com seus planos de trabalho.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Governo e a Controladoria-Geral do Município adotarão medidas complementares, necessárias para a efetivação das ações 
de transparência ativa e aumento do controle social.

Art. 77 As organizações da sociedade civil divulgarão nos seus sítios eletrônicos oficiais, quando houver, e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos 
em que exerçam suas ações, desde a celebração das parcerias até 180 (cento e oitenta) dias após a apresentação da prestação de contas final, as informações de que 
trata o art. 11 da Lei nº 13.019/2014.
Parágrafo único. No caso de atuação em rede, caberá à organização da sociedade civil celebrante divulgar as informações de que trata o caput deste artigo, inclusive 
quanto às organizações da sociedade civil não celebrantes e executantes em rede.

Art. 78 A divulgação de campanhas publicitárias e programações desenvolvidas por organizações da sociedade civil nos termos do art. 14 da Lei nº 13.019/2014, obser-
vará orientações e normas estabelecidas pela Assessoria de Comunicação do Município.
§ 1º Os meios de comunicação pública municipal de radiodifusão de sons e imagens e de sons poderão reservar em suas grades de programação espaço para veiculação 
de campanhas informativas e programações que promovam o acesso à informação das ações desenvolvidas pelas organizações da sociedade civil no âmbito das parce-
rias.
§ 2º Os recursos tecnológicos e a linguagem utilizados na divulgação das campanhas e programas deverão garantir acessibilidade às pessoas com deficiência.

CAPÍTULO XI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 79 Não constituem parceria, para fins do disposto neste Decreto, os patrocínios realizados para apoio financeiro concedido a projetos de iniciativa de terceiros com 
o objetivo de divulgar atuação, agregar valor à marca, gerar reconhecimento ou ampliar relacionamento do patrocinador com seus públicos de interesse.

Art. 80 Os convênios e instrumentos congêneres existentes na data de entrada em vigor da Lei nº 13.019/2014, permanecerão regidos pela legislação em vigor ao 
tempo de sua celebração, sem prejuízo da aplicação subsidiária da Lei nº 13.019/2014, e deste Decreto, naquilo em que for cabível, desde que em benefício do alcance 
do objeto da parceria.
§ 1º Os convênios e instrumentos congêneres de que trata o caput deste artigo poderão ser prorrogados de ofício em caso de atraso na liberação dos recursos por 
parte da administração pública municipal, hipótese em que a prorrogação corresponderá ao período equivalente ao atraso e será regida pela legislação em vigor ao 
tempo da celebração da parceria.
§ 2º Nos termos do § 2º do art. 83 da Lei nº 13.019/2014, os convênios e instrumentos congêneres com prazo indeterminado ou prorrogáveis por período superior ao 
inicialmente estabelecido serão, no prazo de um ano, contado da data de entrada em vigor da referida Lei, alternativamente:
I – substituídos por termo de fomento, de colaboração ou por acordo de cooperação, para adaptação ao disposto na referida Lei e neste Decreto, no caso de decisão do 
gestor pela continuidade da parceria; ou
II – rescindidos, justificada e unilateralmente, pela administração pública municipal, com notificação à organização da sociedade civil parceria para as providências 
necessárias.
§ 3º A administração pública municipal poderá firmar termos aditivos de convênios e instrumentos congêneres prorrogáveis por período igual ou inferior ao inicial-
mente estabelecido, observada a legislação vigente ao tempo da sua celebração original e a aplicação subsidiária da Lei nº 13.019/2014.
§ 4º Para a substituição de que trata o inciso I do § 2º deste artigo, a organização da sociedade civil deverá apresentar os documentos previstos nos artigos 28 e 29 
deste Decreto, para fins de cumprimento dos artigos 34 e 35 da Lei nº 13.019/2014.
§ 5º A prestação de contas das parcerias substituídas na forma do inciso I do § 2º deste artigo observará o disposto na Lei nº 13.019/2014, e neste Decreto.
§ 6º Excepcionalmente, a administração pública municipal poderá firmar termo aditivo da parceria de que trata o § 2º deste artigo, a ser regida pela legislação em vigor 
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ao tempo de sua celebração, desde que seja limitada sua vigência até 31 de dezembro de 2017.
§ 7º Para atender ao disposto no caput deste artigo, poderá haver aplicação da Secção III do Capítulo VII deste Decreto para os convênios e instrumentos congêneres 
existentes na data da entrada em vigor da Lei nº 13.019/2014, que estejam em fase de execução de seu objeto ou que estejam em fase de análise de prestação de 
contas.

Art. 81 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 82 Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 788, de 09 de outubro de 2007.

Palácio do Registro, em Contagem, 23 de fevereiro de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

Gabinete do Prefeito

PORTARIA nº 004, de 23 de fevereiro de 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Decreto Municipal nº 029, de 23 de fevereiro de 2017,

RESOLVE: 

Art. 1º Designar, para integrar o Comitê Executivo de Monitoramento de Processos de Licenciamento – COEMP, os seguintes membros:

I – Marius Fernando Cunha de Carvalho, membro titular, e Beatriz de Oliveira Góes, membro suplente, representantes da Secretaria Municipal de Governo;

II – Afonso José de Andrade, membro titular, e Rafael Braga de Moura, membro suplente, representantes da Procuradoria-Geral do Município;

III – Gilberto Silva Ramos, membro titular, e Camilo Cândido de Araújo Júnior, membro suplente, representantes da Secretaria Municipal de Fazenda;

IV – José Roberto Garbazza Santos, membro titular, e Eduardo Eustáquio de Morais, membro suplente, representantes da Secretária Municipal de Desenvolvimento 
Urbano;

V – Wagner Donato Rodrigues, membro titular, e Marcos Antônio Botelho Niemann, membro suplente, representantes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 
Sustentabilidade;

VI – Gustavo Gomes Peixoto, membro titular, e Cláudio Vanderly de Souza, membro suplente, representantes da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Conta-
gem;

VII – Paulo Antônio da Costa Prado, membro titular, e Luiza Bruna Gonçalves Ferreira, membro suplente, representantes da Fundação Cultural do Município de Conta-
gem;

VIII – Renê Mendes Vilela, membro titular, e Admilson Ângelo de Moura, membro suplente, representantes da Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico;

IX – Hugo Otávio Costa Vilaça, membro titular, e Wanderley Araújo Porto filho, membro suplente, representantes da Secretária Municipal de Administração;

X – Reinaldo Alves Costa Neto, membro titular, e Irineu Inácio da Silva, membro suplente, representantes da Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes de Conta-
gem;
XI – Frederico Ricardo Fonseca Carneiro, representante da Secretária Municipal de Trabalho e Geração de Renda.

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

Palácio do Registro, em Contagem, 23 de fevereiro de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS 
Prefeito de Contagem

Secretaria de 
Governo

PORTARIA CONJUNTA SMGO/SEPLAN/SEAD
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Nº. 001, de 21 de fevereiro de 2017

Dispõe sobre a impressão frente e verso nos documentos emitidos pela Administração direta do Poder Executivo Municipal.

O Secretário Municipal de Governo, a Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão e o Secretário Municipal de Administração, no exercício de suas atri-
buições legais, e considerando:
- que é dever do Poder Executivo Municipal exercer a conscientização dos próprios agentes públicos sobre a necessidade de efetiva proteção do meio ambiente;
- que a economia de papel gera não somente economia de recursos ambientais, mas também de recursos públicos e de espaços de armazenamento;
- que não há impedimento legal à utilização do verso dos documentos oficiais;
- que diversos órgãos públicos já adotaram medidas similares, especialmente o Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desde 
2013;

RESOLVEM:
Art. 1º Fica adotada, como padrão, a impressão frente e verso dos documentos e expedientes em todos os órgãos da Administração direta do Poder Executivo Munici-
pal.

§1º Fica a critério do responsável pela unidade administrativa dos órgãos da Administração direta do Poder Executivo Municipal optar pelo modo “apenas em um dos 
lados do papel” para impressão do documento quando as necessidades da atividade assim o exigirem.
§2º Para assegurar a leitura dos documentos anexados em pastas, as margens laterais dos documentos devem ser configuradas com 3 (três) centímetros.
§3º A referência às informações constantes nos versos das páginas deverá ser feita acrescendo a palavra verso ou simplesmente a letra v, após o número da página ou 
folha citada. 

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

Palácio do Registro, em Contagem, 21 de fevereiro de 2017.
MARIUS CARVALHO
Secretário Municipal de Governo

MARILENA CHAVES
Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

HUGO VILAÇA
Secretaria Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 23/02/2017

1. EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2015 PAC. 011/2015 INEX. 002/2015
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATADA: CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM EMETRÔNICA – CARTÃO ÓTIMO – CONSÓRCIO ÓTIMO
OBJETO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES
DOTAÇÕES ORÇAMETÁRIAS: SEAD: 1071.04.122.0045.2035 – 33903956 – 010000; SEDUC: 1121.12.122.0045.2053 – 33903956 – 010100 / 1121.12.361.0045.2054 – 
33903956 – 010100 / 1121.12.365.0045.2055 – 33903956 – 010100; SAÚDE: 1131.10.122.0045.2244 – 33903956 - 010200
VALOR GLOBAL: R$ 94.999,92
VIGÊNCIA: DE 02/02/2017 ATÉ 01/02/2018
ASSINADO: 02/02/2017

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 046/2016 
PROCESSO N.º 169/2016 
ÓRGÃO GESTOR E GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
ÓRGÃO PARTICIPANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
VIGÊNCIA DA ATA: 22 DE FEVEREIRO DE 2017 À 21 DE FEVEREIRO DE 2018 
 
AOS 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2017, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, REGISTRAM-SE OS PREÇOS POR ITEM, PARA 
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNES QUE SERÃO UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS 
ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG, CONFORME DESCRIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL 
DE LICITAÇÃO QUE ORIGINOU O REGISTRO, PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DESTE INSTRUMENTO, BEM COMO A PROPOSTA DA EMPRESA CLASSIFICADA, COMO 
DESCRITO NA PLANILHA DE ITENS COM PREÇOS REGISTRADOS ABAIXO:
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EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO: C3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA- ME

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN
QUANTIDADE ESTI-
MADA SEDUC MARCA

VALOR UNITÁRIO REGIS-
TRADO R$ VALOR TOTAL R$ 

01

Carne Bovina em Cubos Congelada 
Carne bovina proveniente de machos de espécie bovina, manipulada 
sob rígidas condições de higiene, congelada, aparada e apresentada no 
corte patinho, em cubos. Aspecto próprio, não amolecida e nem pe-
gajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, 
com ausência de sujidades, parasitos e larvas. O produto deverá ser 
isento de tecidos inferiores como ossos, cartilagens, aponevroses, ten-
dões, etc. A carne deverá apresentar máximo de 5% de gordura animal. 
Produto com registro obrigatório no MAPA (SIF). 
Embalagem primária (1kg): embalagem a vácuo, atóxica, transparente, 
resistente e termossoldada. 
Embalagem secundária: embalagem de mercado que preserve a integri-
dade e qualidade do produto.  
Rotulagem: deve atender a legislação vigente  kg 30.000 FRIOLI R$ 18,00 R$ 540.000,00

02

Carne Bovina em Iscas Congelada 
Carne bovina proveniente de machos de espécie bovina, manipulada 
sob rígidas condições de higiene, congelada, aparada e apresentada no 
corte patinho, em iscas. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajo-
sa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas. O produto deverá ser isento 
de tecidos inferiores como ossos, cartilagens, aponevroses, tendões, 
etc. A carne deverá apresentar máximo de 5% de gordura animal. 
Produto com registro obrigatório no MAPA (SIF). 
Embalagem primária (1Kg): embalagem a vácuo, atóxica, transparente, 
resistente e termossoldada. 
Embalagem secundária: embalagem de mercado que preserve a integri-
dade e qualidade do produto.  
Rotulagem: deve atender a legislação vigente.  kg 62.000 FRIOLI R$ 18,00 R$ 1.116.000,00

03

Carne Bovina Moída Congelada 
Carne bovina proveniente de machos de espécie bovina, manipulada 
sob rígidas condições de higiene, procedente de quarto traseiro (Coxão 
mole, Coxão e Patinho). Aspecto próprio, não amolecida e nem pega-
josa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, 
com ausência de sujidades, parasitos e larvas. O produto deverá ser 
isento de tecidos inferiores como ossos, cartilagens, tendões, etc. Não 
será permitida a obtenção do produto a partir de moagem de carnes 
oriundas da raspa de ossos e carne mecanicamente separada. A carne 
deverá apresentar máximo de 5% de gordura animal e de 3% de água, 
deverá apresentar registro no SIF e ser embalada imediatamente após a 
moagem e submetida ao congelamento rápido ou ultrarrápido.  
Embalagem primária (1Kg): embalagem a vácuo, atóxica, transparente, 
resistente e termossoldada. 
Embalagem secundária: embalagem de mercado que preserve a integri-
dade e qualidade do produto.  
Rotulagem: deve atender a legislação vigente.  kg 58.000 FRIOLI R$ 17,10 R$ 991.800,00

04

Carne de Frango Congelada 
Carne de frango nos cortes peito ou filé de peito O corte peito deverá 
ser apresentado desossado. A carne de frango deve ser proveniente de 
aves sadias, abatidas sob inspeção veterinária, manipulada sob rígidas 
condições de higiene, ter tamanho uniforme, sendo que na alimentação 
e produção das aves, não é permitida a administração de substâncias 
com efeitos tireostáticos, androgênicos, estrogênicos ou gestagênicos, 
bem como de substâncias ß-agonistas, com a finalidade de estimular 
seu crescimento e eficiência alimentar. A carne de frango deve ser 
congelada de forma a garantir a temperatura -12ºC (doze graus centí-
grados negativos) ou inferior no centro da carne. É obrigatório que o 
produto tenha registro no SIF.  
Embalagem primária (1Kg): saco de polietileno atóxico e resistente, 
grampeado mecanicamente ou termossoldado. 
Embalagem secundária: embalagem de mercado que preserve a integri-
dade e qualidade do produto.  
Rotulagem: Deve atender a legislação vigente.  kg 186.000 RIVELLI R$ 14,00 R$ 2.604.000,00
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05

Carne Suína Congelada 
Carne suína congelada  em iscas de pernil. Aspecto próprio, cor, cheiro 
e sabor próprios, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. O 
produto deverá ser produzido dentro dos padrões estabelecidos pelo 
regulamento de inspeção industrial e sanitária de origem. É obrigatório 
que o produto tenha registro no MAPA (SIF). 
Embalagem primária (1Kg): saco de polietileno atóxico e resistente, 
grampeado mecanicamente ou termossoldado. 
Embalagem secundária: embalagem de mercado que preserve a integri-
dade e qualidade do produto.  
Rotulagem: deve atender a legislação vigente.  kg 45.000 FRIOLI R$ 8,00 R$ 360.000,00

06

Fígado 
Fígado bovino congelado em iscas com registro no MAPA (SIF). Aspecto 
próprio, não amolecido e nem pegajoso, cor própria sem manchas es-
verdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos 
e larvas.  
Embalagem primária (1Kg): embalagem a vácuo, atóxica, transparente, 
resistente e termossoldada. 
Embalagem secundária: embalagem de mercado que preserve a integri-
dade e qualidade do produto. 
Rotulagem: deve atender a legislação vigente. kg 14.000 FRIOLI R$ 8,00 R$ 112.000,00

07

Salsicha Congelada 
Salsicha tipo Hot-dog. Emulsão de carne de uma ou mais espécies de 
animais de açougue (como bovina, suína e de aves), adicionado de 
ingredientes e condimentos (sem pimenta) embutido em envoltório 
natural ou artificial ou por processo de extrusão e submetido a um pro-
cesso térmico adequado. Deverá conter no máximo 2% de cloreto de 
sódio e no máximo 20% de gordura. Poderá ser de frango ou peru. O 
produto deverá ser isento de gordura vegetal, corantes artificiais, gor-
duras bovinas substituindo o toucinho; carnes e gorduras provenientes 
de animais equinos, caninos e felinos. Deve ser preparada com carnes 
e toucinhos em perfeito estado de conservação e ser congelada de 
forma a garantir que apresente a temperatura de -18ºC (dezoito graus 
centígrados negativos) ou inferior enquanto congelada, temperatura 
esta que também deve ser empregada no seu armazenamento (-18ºC 
ou inferior). Poderá ser avaliado pela CONTRATANTE, o fornecimento de 
salsicha refrigerada.  
Produto com registro obrigatório no MAPA (SIF). Peso Líquido Unitário 
= 50g, sendo que no caso de peso inferior, será tolerada uma variação 
de até 5%. Observação: Deve apresentar porcentagem de água ou gelo 
não superior a 10% em peso.  
Embalagem primária: sacos de polietileno transparente, resistente, 
termossoldado.  
Embalagem Secundária: embalagem de mercado que preserve a integri-
dade e qualidade do produto.  
Rotulagem: deve atender a legislação vigente. kg 8.000 PERDIGÃO R$ 9,02 R$ 72.160,00

08

Lingüiça 
Lingüiça tipo toscana congelada, feita com carne suína, adicionada de 
gordura suína e demais ingredientes. É cilíndrica, curta e grossa, embu-
tida em tripas suínas que são amarradas para formar os gomos. Deverá 
conter o máximo de 8,5g de gorduras totais na porção de 50g. Produto 
com registro obrigatório no MAPA (SIF). 
Embalagem primária: embalagem a vácuo ou saco de polietileno atóxi-
co e resistente 
Embalagem secundária: embalagem de mercado que preserve a integri-
dade e qualidade do produto. 
Rotulagem: deve atender a legislação vigente. kg 20.000 RIVELLI R$ 10,20 R$ 204.000,00

VALOR GERAL: R$ 5.999.960,00 (Cinco milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e sessenta reais)

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.464
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a delega-
ção de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; RESOLVE:
 Art.1º RETIFICAR o Ato Administrativo nº 19.401, datado de 21 de fevereiro de 2017, no tocante ao nome da servidora nomeada para o cargo de provimento em 
comissão de Gerente de Perícias Previdenciárias, Nível III, CPC-209, lotada na Secretaria Municipal de Administração, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] JUNIA CRISTINA MARAZZI DE OLIVEIRA SOUZA [...]”.
Leia-se: “[...] JUNIA CRISTINA MAREZZE DE OLIVEIRA SOUZA [...]”.
Art.2º RETIFICAR o Ato Administrativo nº 19.416, datado de 21 de fevereiro de 2017, no tocante ao nome do servidor nomeado para o cargo de provimento em comis-
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são de Gestor III, Nível X, CPC-803, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] JOAO BATISTA LIMA FILHO [...]”.
Leia-se: “[...] JOAO BATISTA DE LIMA FILHO [...]”.
Art.3º RETIFICAR o Ato Administrativo nº 19.417, datado de 21 de fevereiro de 2017, no tocante ao nome da servidora nomeada para o cargo de provimento em comis-
são de Secretária de Gabinete, Nível V, CPC-406, lotada no Gabinete do Prefeito, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] ALINE ANTONIA DE SOUSA INACIO [...]”.
Leia-se: “[...] ALINE ANTONIA DE SOUSA NICACIO [...]”.
Art.4º RETIFICAR o Ato Administrativo nº 19.437, datado de 23 de fevereiro de 2017, no tocante ao nome do servidor nomeado para o cargo de provimento em comis-
são de Diretor Geral do Núcleo Regional de Educação Sede, Nível VIII, CPC-738, lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] LUCAS GABRIEL DE ARAUJO [...]”.
Leia-se: “[...] LUCAS GABRIEL DOS SANTOS ARAUJO [...]”.
Art.4º RETIFICAR o Ato Administrativo nº 19.448, datado de 23 de fevereiro de 2017, no tocante ao nome do servidor nomeado para o cargo de provimento em comis-
são de Diretor de Atos do Governo, Nível VI, CPC-445, lotado na Secretaria Municipal de Governo, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] MAURICIO NORONHA [...]”.
Leia-se: “[...] MAURICIO NORONHA CORTEZ [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 24 de fevereiro de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.466
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a delega-
ção de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; RESOLVE:
 Art.1º RETIFICAR o Ato Administrativo nº 19.413, datado de 21 de fevereiro de 2017, no tocante ao nome da servidora nomeada para o cargo de provimento em 
comissão de Gestor III, Nível X, CPC-802, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] LUDMILA MIDORI KAI [...]”.
Leia-se: “[...] LUDIMILA MIDORI KAI [...]”.
Art.2º RETIFICAR o Ato Administrativo nº 19.407, datado de 21 de fevereiro de 2017, no tocante ao nome do servidor nomeado para o cargo de provimento em comis-
são de Diretor de Novos Negócios, Nível VI, CPC-532, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] JOAO PAULO OLIVEIRA [...]”.
Leia-se: “[...] JOAO PAULO DE OLIVEIRA [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 24 de fevereiro de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.468
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a Orga-
nização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro  de  1990; NO-
MEIA para os respectivos cargos de provimento em comissão os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 1º(primeiro) de 
fevereiro de 2017, conforme descrito:

SERVIDOR CARGO NÍVEL CPC

RENATO CUNHA MOREIRA Diretor de Educação Infantil 517 VI

FERNANDA XAVIER SOCORRO Diretor de Diversidade, Inclusão e Ações Alternativas 519 VI

GHISENE SANTOS ALECRIM GONÇALVES Diretor Geral do Departamento de Administração Financeira 728 VIII
Palácio do Registro, em Contagem, aos 24 de fevereiro de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.469
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro  de  1990; 
RESOLVE:
Art.1º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Gestor III, Nível X, CPC-807, o servidor MARCEL FARIA SCARPELLI, lotado na Secretaria Municipal de Fazen-
da, a partir de 1º(primeiro) de fevereiro de 2017.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão Gestor III, Nível X, CPC-808, o servidor LUIZ ADOLFO BELEM, lotado na Secretaria Municipal de Administra-
ção, a partir de 1º(primeiro) de fevereiro de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 24 de fevereiro de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
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Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 19.470
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto no Artigo 32, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; e o 
disposto na Lei Complementar nº 150, de 28 de agosto de 2013; combinado com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de  1990; NOMEIA 
para os respectivos cargo de provimento em comissão os servidores abaixo relacionados, lotado no Instituto de Planejamento Urbano do Município de Contagem – 
IPUCON, a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2017, conforme descrito:

SERVIDOR CARGO NÍVEL CPC

LAURA MUNAIERTEIXEIRA
CHEFE DE DIVISAO DE PLANOS E PROGRAMAS I 1

BRENDA PAULA SILVA DE OLIVEIRA
SECRETARIA DE GABINETE II 3

Palácio do Registro, em Contagem, aos 24 de fevereiro de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Urbano 

TERMO DE  FISCALIZAÇÃO   07511/2016          

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano NOTIFICA a empresa TIM MASTER MANSO DE LEMOS ME, localizada à Rua Campestre,  nº 461, Bairro Xangri-lá, 
Contagem/MG, pelo não cumprimento do Termo de Fiscalização nº. 07511 de 19/12/2016, por funcionar atividade econômica sem Alvará de Licença de Localização e 
Funcionamento, conforme legislação vigente.

Fiscal: Ronan Resende Sobrinho – Matrícula 34367-6
Contagem, 20 de fevereiro de 2017

TERMO DE FISCALIZAÇÃO 007311/2016

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano NOTIFICA a empresa ELETROCOATING MINAS PINTURAS TÉCNICAS EIRELI, localizada à Rua Gardênia nº 165, Chacá-
ras Boa Vista, Contagem/MG, pelo não cumprimento do Termo de Fiscalização nº. 0007311 de 01/12/2016, por funcionar atividade econômica sem Alvará de Licença de 
Localização e Funcionamento, conforme legislação vigente.

Fiscal: Jaime Honorio de Oliveira Neto – Matrícula 33390-5
Contagem, 20 de fevereiro de 2017

TERMO DE FISCALIZAÇÃO 006243/2016

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano NOTIFICA a empresa MARIA AUXILIADORA MARQUES, localizada à Rua Ibaté, 358, Bairro Vila Peróla, Contagem/ 
MG, pelo não cumprimento do Termo de Fiscalização nº 006243 de 31/10/2016, por funcionar atividade econômica sem Alvará de Licença de Localização e Funciona-
mento, conforme legislação vigente.

Fiscal: Fábio Oliveira Macedo - Matrícula 20091-3
Contagem, 20 de fevereiro de 2017

TERMO DE FISCALIZAÇÃO  007512/2016

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano NOTIFICA a empresa MIGUEL MORBEK DE SOUZA  - ME, localizada à  Rua Bom Jesus, nº. 80, Bairro  Chácaras Bom 
Jesus, Contagem/MG, pelo não cumprimento do Termo de Fiscalização nº 007512 de 19/12/2016, por funcionar atividade econômica sem Alvará de Licença de Localiza-
ção, conforme legislação vigente.

Fiscal: Ronan Resende Sobrinho – Matrícula 34367-6 
Contagem, 20 de fevereiro de 2017

TERMO DE FISCALIZAÇÃO 004216//2017

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano NOTIFICA a empresa LL SERVIÇOS E VISTORIAS LTDA – ME, Localizada à Avenida João Cesar de Oliveira, 3228, Bairro 
Eldorado, Contagem/MG, pelo não cumprimento do Termo de Fiscalização nº 004216 de 20/01/2017, por funcionar atividade econômica sem Alvará de Licença de 
Localização, conforme Legislação vigente.

Fiscal: Filipe Lara Rocha – Matrícula 33554-1
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Contagem, 20 de fevereiro de 2017

AUTO DE INFRAÇÃO 002060/2016

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano NOTIFICA a empresa DANIEL HENRIQUE MOTA - ME, localizada à  Rua Getúlio Oliveira Souza, nº. 565, Aptº. 101 , 
Bairro Xangri-lá, Contagem/MG, pelo não cumprimento do Termo de Fiscalização nº. 00750115 de 04/10/2016, por funcionar atividade econômica sem Alvará de Licen-
ça de Localização, conforme legislação vigente.

Fiscal: Ronan Resende Sobrinho – Matrícula 34367-6
Contagem, 20 de fevereiro de 2017 

AUTO DE INFRAÇÃO  002068/2016

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano NOTIFICA a empresa PATRICK MORAES DE FREITAS, localizada à  Rua Seis, nº 329, Bairro Novo Recanto, Contagem/
MG, pelo não cumprimento do Termo de Fiscalização nº. 003326 de 30/07/2015, por funcionar atividade econômica sem Alvará de Licença de localização, conforme 
legislação vigente.

Fiscal: Ronan Resende Sobrinho – Matrícula 34367-6
Contagem,13 de dezembro de 2016

Secretaria Municipal 
de Fazenda

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DA RECEITA
DEPARTAMENTO DE LANÇAMENTO E ARRECADAÇÃO
DIRETORIA DE RECEITA IMOBILIÁRIA

NOTIFICAÇÃO DE PENDÊNCIAS

O Departamento de Lançamento e Arrecadação vem, por meio de seu Diretor, no uso de suas atribuições, e como forma de dar publicidade aos atos administrativos 
emanados, e nos termos nos artigos 18, 20 e 22 da Lei n° 1611/83 - Código Tributário do Município de Contagem – CTMC, bem como em conformidade com o disposto 
na Lei Complementar 177/2014, NOTIFICAR os contribuintes abaixo mencionados, para que compareçam junto a Secretaria Adjunta de Receita / SAREC, para apresen-
tação dos documentos necessários para a análise e prosseguimento dos processos protocolizados. Ficam estes contribuintes cientificados do prazo de 30 (trinta) dias 
para o atendimento a esta notificação, sob pena de indeferimento do pleito e o consequente arquivamento do processo. Devendo tratar pessoalmente nos guichês de 
atendimento sobre as pendências, na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, nº 1.887 – Bairro Cidade Industrial, nos dias úteis, das 08:30hs às 16:30hs. 

Nº PROCESSO NOME DO CONTRIBUINTE

18691/2016-02A ELIANE LOURDES REIS DE OLIVEIRA

00251/2017-02A OSCAR KELTKE GUIMARÃES

02684/2017-02A ANGELA LUCIA DINIZ

02750/2017-02A CARLOS ALBERTO ANTUNES

03149/2017-02A JOSE BARBARA RODRIGUES

02598/2017-02A VANUZA BENTA CALACA SANTANA

02600/2017-02A VANUZA BENTA CALACA SANTANA

03134/2017-02A REGINA CLEMENTINA BENTO

02751/2017-02A CARLOS ALBERTO ANTUNES

02701/2017-02A ESPOLIO DE MARIA APARECIDA

02747/2017-02A RICARDO ANTÔNIO TELES

02626/2017-02A MARLIO MANGO MIRANDA DE MATOS

02743/2017-02A HAMILTON PORTELA
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02800/2017-02A VERA LÚCIA MACHADO

02830/2017-02A ANTONIO REGINALDO DE OLIVEIRA

02787/2017-02A MARIA IVANILDE DE SOUZA

LEANDRO J. M. B. GOMES
Matrícula: 13.440-01

Secretaria Municipal 
de Saúde

Extrato Publicações dia  23.02.17

EXTRATO DA Ata de Registro de Preço nº 010/PP. N.º 106/2016 PAC N.º 253/2015
ORGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde
FORNECEDOR REGISTRADO: HOSPFAR INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
OBJETO: O PRESENTE OBJETO DA PRESENTE ATA É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATEN-
DER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM/MG. 
VIGÊNCIA 12 MESES  EM 27/06/2016.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 047/2016   PAC N.º 022/2016 
CONTRATANTE: Município de Contagem por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde
CONTRATADA: JN DIAGNÓSTICA LTDA – EPP
 OBJETO:  O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO  A AQUISIÇÃO DE TUBOS NECESSÁRIOS AO ACONDICIONAMENTO DE SANGUE EM COLETA DE CÃES PARA EXAME 
NO LABORATÓRIO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS CONSIGNADOS NO ANEXO I DO EDITAL QUE, 
JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
VALOR TOTAL: R$ 17.100,00 (DEZESSETE MIL E CEM REAIS)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1131.10.302.0056.2326 – Nat.: 339030-34 CR. 784 – Fonte: 215001 
 ASSINADO: 18/072016  - VIGÊNCIA: 17/07/2017 - MESES
Os efeitos desta publicação retroagem a data do contrato.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 081/2016  PAC N.º 067/2016 
CONTRATANTE: Município de Contagem por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde
CONTRATADA: AVM AVALIAÇÕES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA  
OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO, PELA CONTRATADA, DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO DE 
IMÓVEIS URBANOS DESTINADOS À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, VISANDO À AVALIAÇÃO DO ALUGUEL, A PRORROGAÇÃO E ENCERRAMENTO DE CONTRATOS DE LOCAÇÃO, 
NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS  NO ANEXO I E ANEXO II NO  EDITAL QUE, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMEN-
TO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
VALOR TOTAL: R$ 46.956,70  (Quarenta e seis mil, novecentos e cinqüenta e seis reais e setenta centavos) 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1113.1.10.302.0056.2326 Elemento da Despesa 339039 62 CR 799/800/801 Fonte de Recurso 214801/214901/215001
 ASSINADO: 26/082016 - VIGÊNCIA: 25/08/2017 -  12 MESES
Os efeitos desta publicação retroagem a data do contrato.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 088/2016  PAC N.º 076/2016 
CONTRATANTE: Município de Contagem por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde
CONTRATADA: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA
OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO, PELA CONTRATADA, DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, NAS CONDIÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABE-
LECIDOS NO ANEXO I E ANEXO II DO EDITAL QUE, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE 
DE TRANSCRIÇÃO..
VALOR TOTAL: R$ 37.080,70 (Trinta e sete mil oitenta reais e setenta centavos) 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1113.1 10-126-0049-2327 / 10-302-0056-2326 - 339030 17 CR 717/718/719 339030 17 CR 782/783/784 - 214801 / 214901 / 215001 - 
ASSINADO: 26/082016 - VIGÊNCIA: 25/08/2017. – 12 MESES
Os efeitos desta publicação retroagem a data do contrato.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 091/2016  PAC N.º 118/2016 
CONTRATANTE: Município de Contagem por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde
CONTRATADA: COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA- COOPERTUR
OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, MEDIOS, PESADOS, INCLUINDO CONDUTOR, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, HIGIENIZAÇÃO, IMPOSTOS, TAXAS, ENCARGOS SOCIAIS, SEGURO TOTAL E RASTREADOR VEICULAR 
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COM GERENCIAMENTO 24 (vinte e quatro) HORAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO EDITAL, NA ATA 
E NA PROPOSTA DA CONTRATADA.

VALOR TOTAL: R$ 2.562.326,40 (Dois milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, trezentos e vinte e seis reais e quarenta centavos) 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1113.1.10.302.0056.2326 Elemento da Despesa: 339039 13 CR 799/800/801/1232 Fonte de Recurso: 214801/214901/215001/212317 
ASSINADO: 02/092016 - VIGÊNCIA: 01/09/2017 . 
Os efeitos desta publicação retroagem a data do contrato.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 092/2016  PAC N.º 120/2016 
CONTRATANTE: Município de Contagem por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde
CONTRATADA: ORMILOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA EVENTOS EIRELI - ME
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 500 LITROS, VOLTAGEM 110 VOLTS PARA 
SER UTILIZADOS NA CONSERVAÇÃO DA TEMPERATURA DOS GELAX NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA E NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DA SUPERINTEN-
DÊNCIA DE ATENÇÃO A SAÚDE (GERÊNCIA DE CONTROLE DE ZOONOSES), PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DESTE CONTRATO.
VALOR TOTAL: R$ 1.150,00  ( Hum mil cento e cinqüenta reais)  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1113.1.10.302.0056.2326  –   Nat.: 339039-12 – Fonte: 215001 (CR. 801)
 ASSINADO: 12/092016 - VIGÊNCIA: 11/03/2017
Os efeitos desta publicação retroagem a data do contrato

 EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 095/2016 PAC N.º 111/2016 
CONTRATANTE: Município de Contagem por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde
CONTRATADA: ON LINE TELECOMUNICAÇÕES INFORMATICA & INTERNET LTDA 
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a prestação, pela CONTRATADA, de serviços de  acesso a internet através de IP – Internet protocol, dedicado, e exclusivo 
em bandas simétricas de downstream, com velocidade de 50 Mbps por link, compreendendo instalação, configuração, ativação, suporte técnico e gerenciamento, 
através de infraestrutura de transmissão Fibra Óptica, por meio de equipamentos roteadores de propriedade da empresa contratada, nas condições e quantitativos 
estabelecidos no Anexo I do EDITAL que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição
VALOR TOTAL: R$  24.900,00 (Vinte quatro mil novecentos reais)  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1113.110.126.0049.2327 – 339039-43 – CR – 725/726/727/729/730/732- fonte: 214.801/214.901/215.001/215.201/215.202/215.504
 ASSINADO: 11/10/2016 - VIGÊNCIA: 10/10/2017 
Os efeitos desta publicação retroagem a data do contrato.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 097/2016 PAC N.º 138/2016 
CONTRATANTE: Município de Contagem por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde
CONTRATADA: ALPI MEDIC ELETROMEDICINA LTDA
OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE PRONTO 
ATENDIMENTO (UPA24H) DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, PARTE INTEGRANTE E 
INSEPARÁVEL DESTE CONTRATO.
VALOR TOTAL: R$  R$ 146.520,00 ( Cento e Quarenta e Seis mil Quinhentos e Vinte reais))  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1131.10.302.0056.2326 – Nat.: 339039-12 – Fonte: 214901 (CR. 800
ASSINADO: 18/10/2016 - VIGÊNCIA: 180 DIAS 
Os efeitos desta publicação retroagem a data do contrato.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 098/2016 PAC N.º 154/2016 
CONTRATANTE: Município de Contagem por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde
CONTRATADA: EXTRA COMUNICAÇÃO LTDA.-ME
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a realização de capacitação visando à efetivação de trabalho nas Redes de Atenção Psicossocial (RAPS): Equipes da Saúde 
da Família e equipes do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde Familiar) na construção de diretrizes e instrumentos para o aprimoramento das práticas de trabalho na for-
mulação, implementação, monitoramento, mediação de conflito e avaliação de políticas pública
VALOR TOTAL: R$ 60.192,00 (Sessenta mil, cento e noventa e dois reais)  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  1131.10.301.0056.2333 – Nat.: 339039-34 – Fonte: 215201 (CR. 766)
ASSINADO: 20/10/2016 - VIGÊNCIA: 05 MESES
Os efeitos desta publicação retroagem a data do contrato.
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 099/2016 PAC N.º 155/2016 
CONTRATANTE: Município de Contagem por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde
CONTRATADA: WALDIMIR RODRIGUES VIANA ME,
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto o supervisionar produção artístico-cultural (produção teatral e musical), bem como para o ensino de arte e cultura, gera-
ção de renda e outras atividades com enfoque na reabilitação psicossocial, para o fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial RAPS/Saúde Mental – Projeto TEIA/
Contagem, MG.
VALOR TOTAL: R$ 13.912,00 (treze mil, novecentos e doze reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  1131.10.301.0056.2333 – Nat.: 339039-34 – Fonte: 215201 (CR. 766)
ASSINADO: 20/10/2016 - VIGÊNCIA: 03 MESES
Os efeitos desta publicação retroagem a data do contrato.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 103/2016 PAC N.º 216/2016 
CONTRATANTE: Município de Contagem por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde
CONTRATADA: ENGELIFE CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E COLETA EIRELI - EPP
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OBJETO: É objeto deste contrato a contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços, de natureza continuada, mediante fornecimento de mão de obra 
e materiais necessários, para reforma/ampliação, apoio, conservação e manutenção (preventiva e corretiva) das instalações físicas internas e externas das Unidades de 
Saúde da Rede Municipal de Contagem, conforme especificações técnicas e condições gerais de fornecimento e execução contidas no ANEXO I do Edital, nos termos da 
solicitação do CONTRATANTE, que passa a integrar este instrumento, independentemente de transcrição. 
VALOR TOTAL: R$  $ 1.400.000,00 (Hum milhão e quatrocentos reais ). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1131.10.122.0008.1129 e 1131.10.302.0056.2326 – Natureza: 44905102 CR 669, 671, 673, 674, 819, 820 e 821; Fontes: 010200, 212317, 
212322, 310001, 214801, 214901 e 215001.
ASSINADO: 03/11/2016 - VIGÊNCIA: 06 MESES
Os efeitos desta publicação retroagem a data do contrato.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 103/2016 PAC N.º 216/2016 
CONTRATANTE: Município de Contagem por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde
CONTRATADA: ENGELIFE CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E COLETA EIRELI - EPP
OBJETO: É objeto deste contrato a contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços, de natureza continuada, mediante fornecimento de mão de obra 
e materiais necessários, para reforma/ampliação, apoio, conservação e manutenção (preventiva e corretiva) das instalações físicas internas e externas das Unidades de 
Saúde da Rede Municipal de Contagem, conforme especificações técnicas e condições gerais de fornecimento e execução contidas no ANEXO I do Edital, nos termos da 
solicitação do CONTRATANTE, que passa a integrar este instrumento, independentemente de transcrição. 
VALOR TOTAL: R$ 1.400.000,00 (Hum milhão e quatrocentos reais ). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1131.10.122.0008.1129 e 1131.10.302.0056.2326 – Natureza: 44905102 CR 669, 671, 673, 674, 819, 820 e 821; Fontes: 010200, 212317, 
212322, 310001, 214801, 214901 e 215001.
ASSINADO: 03/11/2016 - VIGÊNCIA: 06 MESES
Os efeitos desta publicação retroagem a data do contrato.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 106/2016 PAC N.º 216/2016 
CONTRATANTE: Município de Contagem por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde
CONTRATADA: DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A  
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, de locação de equipamentos de impressão, incluindo software de bilhetagem e monitoramento dos dispositivos da 
Prefeitura Municipal do Município de Timóteo, conforme especificações constantes nos anexos do edital do PREGÃO PRESENCIAL No 050/2016, REGISTRO DE PREÇOS 
No 009/2016.
VALOR TOTAL: R$ 200.100,00  (Duzentos mil e cem reais ). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 11131.10.301.0056.2333 – 339039 65 CR 766/767 – 215201/215202
11131.10.302.0056.2326 – 339030 65 CR 799/800/801 – 214801/214901/215001
ASSINADO: 21/12/2016 - VIGÊNCIA: 12 MESES
Os efeitos desta publicação retroagem a data do contrato.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 098/2016 PAC. 154/2016 – INEX. 010/2016
CONTRATANTE: Município de Contagem por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde
CONTRATADA: EXTRA COMUNICAÇÃO LTDA.-ME
OBJETO: . Constitui objeto do presente Termo Aditivo a retificação do prazo de vigência do contrato 098/2016, de 40 (quarenta) dias  com vigência em 21/03/2017 à 
30/04/2017. 
A retificação dos valores, considerando a vigência de 40 (quarenta) dias, conforme solicitação de compras constante no processo.
  ASSINADO:  06 de Janeiro de 2017          VIGENCIA: 03 meses
   Os efeitos retroagem a data do Contrato

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 099/2016 PAC. 155/2016 – INEX. 011/2016
CONTRATANTE: Município de Contagem por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde
CONTRATADA: WALDIMIR RODRIGUES VIANA ME
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a retificação do prazo de vigência do contrato 099/2016, de 60 (sessenta) dias  com vigência em 21/01/2017 à 
20/03/2017. 
A retificação dos valores, considerando a vigência de 60 (sessenta) dias, constantes no processo.  
  ASSINADO:  19 de Janeiro de 2017          VIGENCIA: 03 meses
Os efeitos retroagem a data do Contrato

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 207/2014 PAC. 270/2014 DL. 129/2014
CONTRATANTE: Município de Contagem por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde
CONTRATADA: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo: renovação do prazo de vigência do contrato nº 207/2014, pelo período de 12 (doze) meses, vigorando de 19 de 
dezembro de 2016 a 18 de dezembro de 2017, cujo objeto é a contratação da instituição de cooperação intermunicipal do médio paraopeba, para a prestação de servi-
ços especializados por profissionais de nível superior, na área de assistência à saúde, em nível ambulatorial e hospitalar, de média e alta complexidade.
ASSINADO:  19 de Dezembro  de 2016          VIGENCIA: 12meses
Os efeitos retroagem a data do Contrato

O Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, vem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 Tornar Público 
a RATIFICAÇÃO da Dispensa Emergencial nº 013/2017, Processo nº 018/2017, cujo objeto Aquisição de medicamento padronizado, em CARÁTER EMERGENCIAL, para 
atendimento a pacientes do Hospital Municipal e Maternidade da Secretaria de Saúde de Contagem conforme descrito abaixo, no valor total de R$ R$ 38.610,00 (Trinta 
e Oito Mil Seiscentos e Dez Reais).  Dotação Orçamentária: 1113.110.302.0056.2326; Natureza de Despesa: 339030-09 – CR 816; Fonte de Recurso: 215.101. O Secreta-
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rio Municipal de Saúde, Bruno Diniz Pinto. Em 23 de Fevereiro  de 2017.

Famuc

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 01/2015

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 039

O Presidente da Fundação de Assistência Médica de Urgência de Contagem, o Secretário Municipal de Saúde, convoca o(s) aprovado(s) no Processo Seletivo Simpli-
ficado – PSS 001/2015 do(s) cargo(s) e classificação (es) abaixo relacionado(s), a comparecer(em) ao setor de Admissão da FAMUC, de 08h30min às 11h30min ou de 
13h30min às 16h30min, localizada à Avenida General David Sarnoff, 3113 – Bairro Amazonas, Contagem/ MG, no período de 24/02/2017 a 06/03/2017 para contrata-
ção temporária, portando laudo médico pré-admissional, expedido pela medicina do trabalho credenciada pelo Município de Contagem, e toda documentação necessá-
ria para admissão e início de exercício imediato.

Técnico em Enfermagem 30 horas –7º  ao 25º Classificado
Técnico em Enfermagem 40 horas –12º ao 26º Classificado
Técnico em Enfermagem 40 horas –1º  Classificado ( Deficiente)

Contagem, 22 de fevereiro de 2017.
Bruno Diniz Pinto
Presidente da Fundação de Assistência Médica de Urgência de Contagem

 Portaria nº 7.911, de 08 de fevereiro de 2017.

 Dispõe sobre concessão de licença sem vencimento de servidor público.

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 197 
de 22 de dezembro de 2015, e especialmente a prevista no Artigo 90, caput da Lei Municipal n° 2.160, de 20 de Dezembro de 1990.                                      

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Licença sem Vencimentos, no período de 01/06/2015 a 31/05/2017, à servidora Valéria Castro da Silva, matrícula de nº 132072, titular do cargo de 
provimento efetivo de Auxiliar de Enfermagem. 

Art. 2º - A servidora deverá recolher a contribuição previdenciária nos termos do Artigo 16 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005, através de documento 
de arrecadação de contribuição previdenciária, a ser disponibilizado pelo Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Contagem.

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de junho de 2015.

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 08 de fevereiro de 2017.
BRUNO DINIZ PINTO
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem

PORTARIA Nº 7.917, de 24 de fevereiro de 2017.

Dispõe sobre prorrogação do prazo de validade do     Processo Seletivo Público que menciona.

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
197, de 22 de dezembro de 2015; considerando a homologação do Processo Seletivo Público nº 01/2014, publicada no DOC.e 3575, de 02, de março de 2015, e consi-
derando ainda o item 1.5 do Edital do Processo Seletivo Público nº 01/2014;

RESOLVE:

Art.1º - Prorrogar por 02 (dois) anos o prazo de validade do Edital do Processo Seletivo Público da FAMUC nº 01/2014, para os empregos públicos de Agente Comunitá-
rio de Saúde e Agente de Combate às Endemias. 

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

Contagem, 24 de fevereiro de 2017.
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BRUNO DINIZ PINTO
Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem

Transcon

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRANSPORTE
JARIT/ CONTAGEM-MG 

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 

Em conformidade com os dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Junta  Administrativa de Recursos de Infra-
ções de Transportes de  Contagem – JARIT, quando da sessão realizada no dia 10/02/2017, julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

SESSÃO ORDINÁRIA N° 02/2017

Data Julgamento N° Protocolo N° AIT Resultado Recorrente

10/02/2017 312/2014 5917 DEFERIDO Consórcio Norte

10/02/2017 797/2015 7165 DEFERIDO Consórcio Norte

10/02/2017 820/2015 7171 DEFERIDO Consórcio Norte

10/02/2017 1068/2016 5696 DEFERIDO Consórcio Sul

10/02/2017 1154/2016 7941 DEFERIDO Consórcio Sul

10/02/2017 1155/2016 7939  DEFERIDO Consórcio Sul

10/02/2017 1156/2016 7938 DEFERIDO Consórcio Sul

10/02/2017 1157/2016 7937 DEFERIDO Consórcio Sul

10/02/2017 1158/2016 7934 DEFERIDO Consórcio Sul

10/02/2017 1159/2016 7933 DEFERIDO Consórcio Sul

10/02/2017 1149/2016 7603 NÃO CONHECIDO Consórcio Sul

10/02/2017 1150/2016 7592 NÃO CONHECIDO Consórcio Sul

10/02/2017 1151/2016 7604 NÃO CONHECIDO Consórcio Sul

10/02/2017 1152/2016 7951 NÃO CONHECIDO Consórcio Sul

10/02/2017 1081/2016 6618 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

Das decisões da JARIT cabe recurso, no prazo de 15 (Quinze) dias, de acordo com o regulamento operacional do serviço de transporte coletivo vigente. O recurso deverá 
ser protocolado na TRANSCON, Av. João César de Oliveira, nº 6155, B. Beatriz, Contagem/MG.

Secretaria Geral da JARIT, Contagem, 10 de Fevereiro 2017.

Mário Baptista de Oliveira
Presidente JARIT - Contagem

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRANSPORTE
JARIT/ CONTAGEM-MG 

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 

Em conformidade com os dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Junta  Administrativa de Recursos de Infra-
ções de Transportes de  Contagem – JARIT, quando da sessão realizada no dia 14/02/2017, julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

SESSÃO ORDINÁRIA N° 03/2017

Data Julgamento N° Protocolo N° AIT Resultado Recorrente

14/02/2017 940/2016 7633 DEFERIDO Consórcio Norte

14/02/2017 1137/2016 7809 DEFERIDO Consórcio Norte
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14/02/2017 1138/2016 7862 DEFERIDO Consórcio Norte

14/02/2017 1153/2016 7932 DEFERIDO Consórcio Norte

14/02/2017 1004/2016 7672 INDEFERIDO Consórcio Norte

Das decisões da JARIT cabe recurso, no prazo de 15 (Quinze) dias, de acordo com o regulamento operacional do serviço de transporte coletivo vigente. O recurso deverá 
ser protocolado na TRANSCON, Av. João César de Oliveira, nº 6155, B. Beatriz, Contagem/MG.

Secretaria Geral da JARIT, Contagem, 14 de Fevereiro 2017.

Mário Baptista de Oliveira
Presidente JARIT - Contagem

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRANSPORTE
JARIT/ CONTAGEM-MG 

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 

Em conformidade com os dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Junta  Administrativa de Recursos de Infra-
ções de Transportes de  Contagem – JARIT, quando da sessão realizada no dia 22/02/2017, julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

SESSÃO ORDINÁRIA N° 04/2017

Data Julgamento N° Protocolo N° AIT Resultado Recorrente

22/02/2017 939/2016 7635 DEFERIDO Consórcio Norte

22/02/2017 1121/2016 7773 DEFERIDO Consórcio Norte

22/02/2017 1160/2016 7967 INDEFERIDO Consórcio Norte

22/02/2017 1161/2016 7971 INDEFERIDO Consórcio Norte

22/02/2017 1165/2016 7968 INDEFERIDO Consórcio Norte

22/02/2017 1166/2016 7972 INDEFERIDO  Consórcio Sul

Das decisões da JARIT cabe recurso, no prazo de 15 (Quinze) dias, de acordo com o regulamento operacional do serviço de transporte coletivo vigente. O recurso deverá 
ser protocolado na TRANSCON, Av. João César de Oliveira, nº 6155, B. Beatriz, Contagem/MG.

Secretaria Geral da JARIT, Contagem, 22 de Fevereiro 2017.
Mário Baptista de Oliveira
Presidente JARIT - Contagem

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE CONTAGEM / TransCon

O Departamento de Transporte leva ao conhecimento público que qualquer interessado poderá apresentar impugnação, por escrito e fundamentada contra o(s) 
assunto(s) constante(s) do(s) presente(s) Aviso(s), no prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data desta publicação.

AVISO Nº: 001/2017
Processo: Linha 350 – Nova Contagem / Ceasa 
Interessado: Autarquia

Conforme determinação do DT procede a unificação das linhas S310 – Nova Contagem / Parque Renascer e 510 – São Joaquim / Parque Renascer com a criação da linha 
350 – Nova Contagem / Ceasa com o seguinte itinerário: Ida: PC – Rua VC3, Rua Ápio Cardoso, Rua VC2, Av. VP2, Rua VC5, Rua Principal, Rua dos Jequitibás, Rua dos 
Coqueiros, Rua dos Ipês, Rua Principal, Rua VC5, Rua VP1, Av. Retiro dos Imigrantes, Rua Retiro dos Esportistas, Rua Retiro das Esmeraldas, Rua Estância do Retiro, Rua 
Rio Retiro, Trevo, Rod. Vereador José Ferreira (MG 432 - LMG 808), Rua do Registro, Rua Felisbino Pinto Monteiro, Rua João da Mata, Rua Levi Diniz Costa (Rua 2), Rua 
Manoel Jacinto Coelho Junior, Cemitério Parque Renascer, Rod. Vereador José Ferreira (MG 432 – LMG 808), Rod. Vereador Joaquim Costa (MG 432 – LMG 808), Av. 
das Américas, Rua Marcelino Teonilo Gomes (Rua 4), CEASA.  Volta: ... Rod. BR 040, Rua Getúlio Vargas, Rua Helena Rodrigues Barbosa (Rua 5), Av. das Américas, Rod. 
Vereador Joaquim Costa (MG 432 – LMG 808), Rod. Vereador José Ferreira (MG 432 – LMG 808), Cemitério Parque Renascer, Rua Manoel Jacinto Coelho Junior, Rua Levi 
Diniz Costa (Rua 2), Rua Maria de Lourdes Frias (Rua 1), Rua João da Mata, Rua Felisbino Pinto Monteiro, Rua do Registro, Rod. Vereador José Ferreira (MG 432 - LMG 
808), Trevo, Rua Rio Retiro, Rua Ilha do Retiro, Rua Retiro das Esmeraldas, Rua Retiro dos Esportistas, Av. Retiro dos Imigrantes, Rua VP1, Rua VC5, Rua Principal, Rua 
dos Jequitibás, Rua dos Coqueiros, Rua dos Ipês, Rua Principal, Rua VP2, Rua VC3 – PC.

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - TRANSCON, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei nº. 4.043, de 1º de novembro de 
2006, bem como pela Lei Complementar nº. 068/2009, edita o seguinte Ato:

Ato nº. 03/02/2017 – Defere o gozo de 1 (um) ano de licença sem vencimentos para o servidor MARCO ANTÔNIO SILVEIRA, matriculado sob o nº. 19.701-7, no período 
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de 1º/01/2017 a 31/12/2017.

Gustavo Gomes Peixoto
Presidente da Autarquia Municipal de Transito e Transportes

Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE CONTAGEM - TRANSCON, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei nº. 4.043, de 1º 
de novembro de 2006, bem como pela Lei Complementar nº. 068/2009, edita o seguinte Ato:
Ato nº. 04-02-2017 – CONCEDE o gozo de um mês de férias prêmio ao servidor WÊMIO GOMES MOREIRA, matrícula nº. 23206-8, no período de 01/03/2017 a 
31/03/2017, conforme Processo Administrativo nº. 27/10/2016. 
Contagem, 22 de fevereiro de 2017.

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

Portaria TransCon nº. 10, de 24 de fevereiro de 2017.

Prorroga os Contratos Administrativos nº. 084 e 085/2006 e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - TRANSCON, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a impossibilidade de prorrogação dos Contratos Administrativos nº. 084 e 085/2006 pelo prazo previsto art. 18, §2º da Lei Municipal nº. 3.548/02;

Considerando a necessidade de manutenção da continuidade da prestação dos serviços de transporte coletivo;

Considerando a necessidade de participação das concessionárias no processo de apuração da eficiência dos serviços;

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar, excepcionalmente, os Contratos Administrativos nº. 084 e 085/2006 até o dia 30 de setembro de 2017.

Art. 2º. Durante o prazo de prorrogação devem as empresas concessionárias manter todos os requisitos contratuais e regulamentares para a adequada prestação dos 
serviços. 

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor no dia 28 de fevereiro de 2017.

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