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EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 011/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2019 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 009/2019.
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
Extrato do Termo de Fomento nº 011/2019 fi rmado entre o MUNICÍPIO DE CONTAGEM, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, e a Organi-
zação da Sociedade Civil, Associação de Diaconia da Pessoa Idosa – ADPI (Lar Dom Paulo), inscrita no CNPJ sob o nº 22.843.380/0001-69, representada, neste ato, por 
seu Presidente, Sr. Márcio Luciano de Paula.
Fundamento legal: Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, da Lei Municipal nº 4.910, de 06 de dezembro de 2017, e do Decreto Municipal nº 30/2017
Objeto: Execução do Projeto Cuidar que visa garantir a manutenção dos serviços de acolhimento em ILPI, para pessoa idosa em situação de vulnerabilidade social e/ou 
violação de direitos, consoante o plano de trabalho e projeto básico, partes integrantes do ajuste.
Valor global: R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais).
Dotação Orçamentária: 1101.08.244.0072.2234 - 33504300 - Fonte 5100
Vigência: O prazo de vigência desta parceria é de 12 (dez) meses, contados a partir de 01/07/2019.
Gestor responsável: Mariana Pereira Dantas – matrícula: 01425265
Data assinatura: 28/06/2019.
Secretária Municipal Desenvolvimento Social/ Ordenadora de Despesas: Luzia Maria Ferreira
Presidente da OSC: Márcio Luciano de Paula.

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

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

GRUPO DE ESTUDO E TRABALHO EM EDUCAÇÃO COMUNITÁ-
RIA 20.511.135/0001-29 20/2019 27/06/2019 À 26/06/2020 ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DAS VILAS ESTRELA DALVA E 
SÃO MATEUS 18.261.727/0001-98 22/2019 27/06/2019 À 26/06/2019 ASSISTÊNCIA SOCIAL, E EDUCAÇÃO

ASSOCAIÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO BELA VISTA 18.261.586/0001-03 56/2019 27/06/2019 À 26/06/2020 ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCA DA ALIANÇA 08.583.491/0001-52 11/2019 27/06/2019 À 26/06/2020 EDUCAÇÃO

Contagem, 28 de junho de 2019. 

Soraya Aparecida Damasceno de Souza
Presidente da Comissão Permanente de Credenciamento

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 007/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2019 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 005/2019.
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
Extrato do Termo de Fomento nº 007/2019 fi rmado entre o MUNICÍPIO DE CONTAGEM, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, e a Orga-
nização da Sociedade Civil ABBÁ PAI - Associação de Promoção Social, inscrita no CNPJ sob o nº 26.047.183/0001-94, representada, neste ato, por seu Presidente, Sr. 
Manoel Sávio Morais.
Fundamento legal: Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, da Lei Municipal nº 4.910, de 06 de dezembro de 2017, e do Decreto Municipal nº 30/2017
Objeto: Execução do Projeto Alimentar com Esperança com foco atendimento às pessoas em situação de rua, visando assegurar a oferta de alimentação, vestuário e 
palestras, consoante o plano de trabalho e projeto básico, partes integrantes do ajuste.
Valor global: R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Dotação Orçamentária: 1101.08.244.0072.2234 - 33504300 - Fonte 5100
Vigência: O prazo de vigência desta parceria é de 10 (dez) meses, contados a partir de 01/07/2019.
Gestor responsável: Renata Diogo de Freitas Ávila, matrícula: 151580-8.
Data assinatura: 28/06/2019.
Secretária Municipal Desenvolvimento Social/ Ordenadora de Despesas: Luzia Maria Ferreira
Presidente da OSC: Manoel Sávio Morais

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 013/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2017 – DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚ-
BLICO Nº 014/2017.
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 013/2017 fi rmado entre o MUNICÍPIO DE CONTAGEM, por intermédio da Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Social, e a Organização da Sociedade Civil Lar Maria Clara, inscrita no CNPJ sob o nº 19.693.662/0001-12, representada, neste ato, por sua Presidente, Sra. 
Ângela Maria Campos Rabello.
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Fundamento legal: Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014, a Lei Municipal nº. 4.910, de 06 de dezembro de 2017 e o Decreto Municipal nº. 30, de 23 de fever-
eiro de 2017. 
Objeto: Prorrogação de vigência do Termo de Colaboração nº 013/2017, decorrente da Dispensa de Chamamento Público nº 014/2017, Processo Administrativo nº 
014/2017, por 18 (dezoito) meses, contados a partir de 01/07/2019, com o respectivo aporte de recursos fi nanceiros para execução do Serviço de Acolhimento Insti-
tucional para Idosos com graus de dependência I, II e III, em conformidade com a regulamentação da Política Nacional de Assistência Social no âmbito da Proteção 
Social Especial de Alta Complexidade, de acordo com a Tipifi cação Nacional dos Serviços Socioassistenciais – Resolução 109/2009/CNAS, consoante o plano de trabalho 
e projeto básico, partes integrantes do ajuste.
Vigência: 18 (dezoito) meses, contados a partir de 01/07/2019.
Valor do aditivo: R$ 1.080.000,00 (hum milhão e oitenta mil reais).
Valor global: R$ 2.160.000,00 (dois milhões cento e sessenta mil reais).
Dotação Orçamentária: 1102.08.244.0068.2142 - 33504300 - Fonte 0100
Data assinatura: 01/07/2019.
Secretária Municipal Desenvolvimento Social/ Ordenadora de Despesas: Luzia Maria Ferreira
Presidente da OSC: Ângela Maria Campos Rabello.

Controladoria Geral 
do Município

Abertura do prazo para apresentação anual da DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES

A Prefeitura Municipal de Contagem, por meio da Controladoria-Geral do Município, torna público a abertura do prazo para apresentação da DECLARAÇÃO DE BENS E 
VALORES, em conformidade com o art. 217 da Lei Orgânica do Município, de 20 de março de 1990, o art. 15, §5º da Lei nº 2.160/90, o Decreto nº 1.044/16 e o art. 13 
da Lei Federal nº 8.429/92.

O período para apresentação encerra-se em 31/07/19 e o acesso pelo portal do servidor no LINK DO CONTRACHEQUE.

São obrigados a declarar todo agente público municipal que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação 
ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego, ou função na Administração Pública Direta ou Indireta do Município de Contagem.

Em caso de dúvidas quanto ao preenchimento, acesse o Manual de Declaração de Bens e Valores no portal do servidor.
Demais informações poderão ser esclarecidas junto à Controladoria-Geral do Município no tel.: 3352-5084.

Secretaria Municipal 
de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E AQUISIÇÃO
GERÊNCIA DE CONTRATOS E PARCERIAS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 01/07/2019

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 104/2015 PA. 165/2014 PP. 045/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA - SETGER
CONTRATADA: ASSLIMCON ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI (NOME FANTASIA CONSERVADORA FUTURA)
OBJETO: REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATUAIS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019, NÚMERO DE REGISTRO NO TEM MG 000344/2019, 
MEDIANTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 4,5%; PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
VALOR TOTAL GERAL ESTIMADO: R$ 1.388.099,29
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1191.11.334.0001.2035 – 33903962 - 0100 RED. 1081
VIGÊNCIA: DE 18/06/2019 ATÉ 18/06/2020
ASSINADO: 18/06/2019
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.404
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; DESIGNA para o exercício da Função 
de Confi ança de Assessor Educacional, Referência FC-5, CFC-212, a servidora ANA PAULA MARIA SILVA, matrícula 1198374, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 
a partir da publicação deste Ato Administrativo.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 18 de junho de 2019.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS 
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.479
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, de acordo com os despachos exarados no Processo Ad-
ministrativo nº. 05833/2019-01A; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II 
da Lei Orgânica deste Município, ao Servidor DIMAS MONTEIRO DA ROCHA, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica – PEB2, Nível XIIIA, 
Padrão “P-10”, matrícula nº. 1145092, lotado na Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 1º(primeiro) de agosto de 2019 a 30 de setembro de 2019. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 17 de junho de 2019.
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.550
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, o disposto no artigo 42, §7º da Lei Complementar nº 90, de 30 de julho de 
2010, com a redação dada pela Lei Complementar n° 180, de 15 de dezembro de 2014, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 522, de 15 de junho de 2015;
Art.1º Concede autorização para FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO AMPLIADA aos servidores abaixo relacionados, no horário, no período e no local, a seguir 
especifi cados, com base nos despachos exarados nos Ofícios nºs. 912/2019/GAB/SEDUC, 929/2019/GAB/SEDUC e 957/2019/GAB/SEDUC:

Nome Matrícula 
(Local) Unidade Escolar da fl exibili-
zação 

Período

Turno de Flexibilização 
(Horário)Início Término 

ADRIANA DE CASSIA MARINHO 
SANTOS 01284297 UMEI Estrela Dalva 31/05/2019 03/06/2019 13H AS 17H30MIN

CELIA MARTINS DE RESENDE 21401358 UMEI Vereador Ailton Diniz 03/06/2019 06/06/2019 7H AS 11H30MIN

 CINTIA MARIA MELO MOREIRA 
DE ARAUJO 01350770

Escola Municipal Sônia Braga da Cruz 
Ribeiro Silva 05/06/2019 24/06/2019 13H AS 17H30MIN

DANIELLE DE FATIMA FERREIRA 01422487 Escola Municipal Sandra Rocha 03/06/2019 07/06/2019 13H AS 17H30 MIN

EDGAR GARCIA MACIEL 01122882
Escola Municipal René Chateaubriand 
Domingues 01/06/2019 13/07/2019 13H ÀS 17H30MIN.

EDENICE VAZ DA SILVA 01392693
Escola Municipal Joaquim Teixeira 
Camargos 08/05/2019 22/05/2019 7H AS 11H30MIN

ELIETE SALES PINHEIRO 01171719
Escola Municipal Professora Júlia 
Kubitschek de Oliveira 29/05/2019 28/06/2019 7H AS 11H30MIN

FANI RAQUEL DA SILVA PEREIRA 21363913 UMEI Cândida Ferreira 05/06/2019 19/06/2019 7H AS 11H30 MIN.

JUNIA APARECIDA DA SILVA 01316024
Escola Municipal Joaquim Teixeira 
Camargos 01/05/2019 04/06/2019 13H AS 17H30 MIN

LILIAN ROSANA SAIBERT SILVA 01174327
Escola Municipal Carlos Drummond 
de Andrade 08/06/2019 12/06/2019 13H AS 17H30MIN

LUCINEIA DA SILVA PIO 01280917
Escola Municipal Professor Geraldo 
Basílio Ramos 29/05/2019 03/06/2019 13H AS 17H30MIN
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MARA LUCIA MARTINS 21134368 UMEI Estrela Dalva 13/05/2019 15/05/2019 13H AS 17H30 MIN.

MARA LUCIA MARTINS 21134368 UMEI Estrela Dalva 05/06/2019 12/06/2019 13H AS 17H30 MIN.

MARCELO MOTA SANTOS SEIXAS 01156787 Escola Municipal José Ovídio Guerra 23/05/2019 20/12/2019 7H ÀS 11H30MIN

GUSTAVO JUSCELINO FERREIRA 01458171
Escola Municipal Professor Domingos 
Diniz 03/05/2019 20/12/2019 13H AS 17H30 MIN

MIRTES EMILIA PINHEIRO 01282987
Escola Municipal Rita Carmelinda 
Rocha 21/05/2019 24/05/2019 13H ÀS 17H30MIN.

REGINA RODRIGUES ALVES 
PAPINI 01352063

UMEI Professora Juverci Maria de 
Freitas 04/06/2018 18/06/2019 7H ÀS 11H30MIN

ROSANA MARIA TERRA UM-
BELINO 01282049

UMEI Professora Juverci Maria de 
Freitas 05/06/2019 07/06/2019 7H AS 11H30MIN

ROSILENE MARIA DE MELO 
PENNA 01098051 UMEI Regino Inocêncio de Souza 27/05/2019 05/06/2019 13H AS 17H30 MIN

SHIRLENE FERNANDES FERREIRA 01293105
UMEI Bom Jesus - Profª Rosa Mª 
Junqueira Campos Teobaldo 05/06/2019 04/07/2019 07H ÀS 11H 30MIN.

SONIA CELIA BORGES DE 
CASTRO 01385670

UMEI Bom Jesus - Profª Rosa Mª 
Junqueira Campos Teobaldo 05/06/2019 04/07/2019 13H AS 17H30 MIN.

TANIA TORQUETTI DOS SANTOS 01386081
Escola Municipal Walter Fausto do 
Amaral 31/05/2019 08/06/2019 07H ÀS 11H 30MIN.

TANIA DA CONSOLAÇÃO SILVA 
DE CARVALHO 01352578

Escola Municipal Maria do Carmo 
Orechio 28/05/2019 21/12/2019 13H AS 17H30MIN

VAGDA APARECIDA FERREIRA DE 
SOUZA 01454117

Escola Municipal René Chateaubri-
and Domingues 01/06/2019 21/12/2019 18H ÀS 22:30 MIN

VANESSA MARQUEZANI 
MORENO SILVA 01460729

Escola Municipal Walter Fausto do 
Amaral 29/05/2019 05/06/2019 07H ÀS 11H 30MIN.

VIRGÍNIA MARIA FERREIRA LEITE 01293156 UMEI Estrela Dalva 23/05/2019 28/05/2019 13H AS 17H30MIN

WANIA RIBEIRO REZENDE 
ONOFRE 01130770

Escola Municipal  Coronel Joaquim 
Antônio da Rocha 03/06/2019 10/06/2019 7H AS 11H30MIN

ANDREA CRISTINA RIBEIRO 01274542
Escola Municipal Joaquim Teixeira 
Camargos 05/06/2019 24/06/2019 18H ÀS 22H30MIN.

ROSILENE DA GLORIA FELES 
CUSTODIO 21094722

Escola Municipal Deputado Jorge 
Ferraz 10/06/2019 12/06/2019 7H AS 11H30MIN

SILVANA LUCIA GOMIDE DOS 
SANTOS 01380768

Escola Municipal Vasco Pinto da 
Fonseca 07/06/2019 03/12/2019 13H AS 17H30 MIN

ALESSANDRA SOUZA BORGES 01354350
Escola Municipal Pedro de Alcântara 
Junior 08/06/19 20/12/19 7H ÀS 11H30MIN

ANGELA AUXILIADORA DE 
SOUZA 01353183

Escola Municipal Domingos Diniz 
Moreira 07/06/19 14/06/19 13H AS 17H30 MIN

CLAUDIA JUNQUEIRA CAMPOS 
VITALINO 21085936 UMEI Beija-Flor 12/06/19 27/06/19 13H AS 17H30 MIN
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GILVANIA APARECIDA DA SILVA 
ROCHA MORATO 01285110

Escola Municipal Deputado Jorge 
Ferraz 12/06/19 16/06/19 13H ÀS 17H30MIN.

GILVANIA APARECIDA DA SILVA 
ROCHA MORATO 01285110

Escola Municipal Deputado Jorge 
Ferraz 17/06/19 06/07/19 13H ÀS 17H30MIN.

MIRIAN DE SOUZA FERREIRA 01394300
Escola Municipal Maria do Carmo 
Orechio 17/06/19 21/06/19 7H AS 11H30 MIN.

REGINA CELIA DA SILVA DIAS 01088048
Escola Municipal Professora Júlia 
Kubitschek de Oliveira 30/05/19 24/11/19 13H ÀS 17H30MIN.

REGINA RODRIGUES ALVES 
PAPINI 01352063

UMEI Professora Juverci Maria de 
Freitas 19/06/19 03/07/19 7H ÀS 11H30MIN

ROSILENE DA GLORIA FELES 
CUSTODIO 21094722

Escola Municipal Deputado Jorge 
Ferraz 13/06/19 20/12/19 7H AS 11H30MIN

VANESSA MARQUEZANI 
MORENO SILVA 01460729

Escola Municipal Walter Fausto do 
Amaral 06/06/19 12/06/19 07H ÀS 11H 30MIN.

Art.2º Os servidores relacionados no Artigo 1º, deste Ato Administrativo, em fl exibilização de jornada de trabalho ampliada perceberão o percentual de ampliação sobre 
o valor correspondente ao seu padrão de carreira, constante na tabela de vencimento, garantindo, nos termos do Artigo 42 da Lei Complementar nº 90/2010, com a 
redação dada pela Lei Complementar nº 180/2014:
I - o pagamento das férias regulamentares coletivas em janeiro;
II - a incidência sobre 1/3 (um terço) de férias;
III - o abono natalino ou décimo terceiro, proporcionalmente ao período de exercício de jornada ampliada.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 24 de junho de 2019.
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.551
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; RESOLVE:
Art.1º TORNAR SEM EFEITO o Artigo 2º do Ato Administrativo nº 23.385, datado de 29 de maio de 2019, que autoriza para receber Gratifi cação de Dedicação Exclusiva 
do Magistério – GDEM, para atuar no Programa Gestão Pedagógica, nos termos do parágrafo único do Artigo 18 da Lei Complementar nº 203, de 04 de abril de 2016, 
a servidora THAIS LUCIENE MESQUITA, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Art.2º CONCEDER autorização para receber Gratifi cação de Dedicação Exclusiva do Magistério – GDEM, para atuar no Programa Gestão Pedagógica, nos termos do 
parágrafo único do Artigo 18 da Lei Complementar nº 203, de 04 de abril de 2016, à servidora abaixo relacionada, lotada na Secretaria Municipal de Educação, con-
forme descrito:

SERVIDOR (A) MATRÍCULA PROGRAMA A PARTIR DE:

THAIS LUCIENE MESQUITA 1277843 Gestão Pedagógica 26/06/2019
Palácio do Registro, em Contagem, aos 24 de junho de 2019.
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.566
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, a Lei complementar nº 105, de 20 de janeiro de 2011, com a alteração 
dada pela Lei Complementar n° 110, de 1º(primeiro) de junho de 2011, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 1.788, de 24 de fevereiro de 2012; considerando 
por fi m o OF/SMDUH/SAHAB/Nº 175/2019; PRORROGA A AUTORIZAÇÃO para o exercício de jornada de trabalho ampliada, fl exibilizada para 40 (quarenta) horas 
semanais, concedida por meio do Ato Administrativo nº 21.899, datado de 10 de setembro de 2018, pelo período de 12 meses, a contar de 08 de agosto de 2019, 
à servidora MÁRCIA CRISTINA RAMOS DE SOUZA, titular do cargo de provimento efetivo de Assistente Social, Nível XII, Padrão “P-9”, matrícula nº. 137304-4, lotada na 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de junho de 2019.
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.567
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O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, a Lei complementar nº 105, de 20 de janeiro de 2011, com a alteração dada 
pela Lei Complementar n° 110, de 1º(primeiro) de junho de 2011, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 1.788, de 24 de fevereiro de 2012; considerando por 
fi m o OF/SMDS/GAB/DOI/131/2019; PRORROGA A AUTORIZAÇÃO para o exercício de jornada de trabalho ampliada, fl exibilizada para 40 (quarenta) horas semanais, 
concedida por meio do Ato Administrativo nº 21.392, datado de 07 de junho de 2018, pelo período de 12 meses, a contar de 01º(primeiro) de setembro de 2019, 
à servidora PATRÍCIA PERINI VITAL SOARES, titular do cargo de provimento efetivo de Assistente Social, Nível XII, Padrão “P-2”, matrícula nº. 1375861, lotada na Secre-
taria Municipal de Desenvolvimento Social.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de junho de 2019.
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.568
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, a Lei complementar nº 105, de 20 de janeiro de 2011, com a alteração dada 
pela Lei Complementar n° 110, de 1º(primeiro) de junho de 2011, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 1.788, de 24 de fevereiro de 2012; considerando por 
fi m o OF/SMDS/GAB/DOI/131/2019; PRORROGA A AUTORIZAÇÃO para o exercício de jornada de trabalho ampliada, fl exibilizada para 40 (quarenta) horas semanais, 
concedida por meio do Ato Administrativo nº 21.253, datado de 27 de abril de 2018, pelo período de 12 meses, a contar de 01º(primeiro) de junho de 2019, à servi-
dora CLEMÊNCIA CECÍLIA DE SOUZA, titular do cargo de provimento efetivo de Assistente Social, Nível XII, Padrão “P-20”, matrícula nº. 1346365, lotada na Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de junho de 2019.
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.569
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, a Lei complementar nº 105, de 20 de janeiro de 2011, com a alteração dada 
pela Lei Complementar n° 110, de 1º(primeiro) de junho de 2011, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 1.788, de 24 de fevereiro de 2012; considerando por 
fi m o OF/SMDS/GAB/DOI/131/2019; PRORROGA A AUTORIZAÇÃO para o exercício de jornada de trabalho ampliada, fl exibilizada para 40 (quarenta) horas semanais, 
concedida por meio do Ato Administrativo nº 21.563, datado de 13 de julho de 2018, pelo período de 12 meses, a contar de 01º(primeiro) de setembro de 2019, à ser-
vidora CAMILA RAYSSA DOS SANTOS PAULO PINTO, titular do cargo de provimento efetivo de Assistente Social, Nível XII, Padrão “P-2”, matrícula nº. 1459046, lotada na 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de junho de 2019.
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.570
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, a Lei complementar nº 105, de 20 de janeiro de 2011, com a alteração dada 
pela Lei Complementar n° 110, de 1º(primeiro) de junho de 2011, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 1.788, de 24 de fevereiro de 2012; considerando por 
fi m o OF/SMDS/GAB/DOI/131/2019; PRORROGA A AUTORIZAÇÃO para o exercício de jornada de trabalho ampliada, fl exibilizada para 40 (quarenta) horas semanais, 
concedida por meio do Ato Administrativo nº 21.443, datado de 19 de junho de 2018, pelo período de 12 meses, a contar de 01º(primeiro) de setembro de 2019, 
à servidora JACQUELINE ALVES LIMA, titular do cargo de provimento efetivo de Assistente Social, Nível XII, Padrão “P-4”, matrícula nº. 1435490, lotada na Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de junho de 2019.
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.571
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, a Lei complementar nº 105, de 20 de janeiro de 2011, com a alteração dada 
pela Lei Complementar n° 110, de 1º(primeiro) de junho de 2011, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 1.788, de 24 de fevereiro de 2012; considerando por 
fi m o OF/SMDS/GAB/DOI/135/2019; CONCEDE AUTORIZAÇÃO para o exercício de jornada de trabalho ampliada, fl exibilizada para 40 (quarenta) horas semanais, pelo 
período de 12 meses, a contar da data da publicação deste ato administrativo, à servidora TATYANNA DIAS ALMEIDA MACHADO, titular do cargo de provimento efetivo 
de Assistente Social, Nível XII, Padrão “P-3”, matrícula nº. 138800-9, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de junho de 2019.
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.572
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, o disposto no artigo 42, §7º da Lei Complementar nº 90, de 30 de julho de 
2010, com a redação dada pela Lei Complementar n° 180, de 15 de dezembro de 2014, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 522, de 15 de junho de 2015; 
REVOGA autorização para FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO AMPLIADA da servidora abaixo relacionada, com base nos despachos exarados no Ofício nº. 
913/2019/GAB/SEDUC, Ofício nº. 930/2019/GAB/SEDUC e Ofício nº. 958/2019/GAB/SEDUC, conforme descrito abaixo:

Servidor (a) Matrícula Unidade Escolar A partir de 

ADRIENE APARECIDA FIGUEIREDO GOMES 01283274 Escola Municipal Sócrates Mariani Bittencourt 18/05/2019

CLAUDIA APARECIDA PROTON XAVIER 01174521 Escola Municipal Sócrates Mariani Bittencourt 19/05/2019

JOAO PAULO T.M. FRANCO 01272876 Escola Municipal Maria Silva Lucas 07/06/2019

JOSE ADAILTON TEIXEIRA PEGO 01300179 Escola Municipal Estudante Leonardo Sadra 04/06/2019

MARIA CONCEICAO SANTIAGO SETTE 01355470 Escola Municipal Giovanini Chiodi 01/06/2019

SILVANA LUCIA GOMIDE DOS SANTOS 01380768 Escola Municipal Randolfo José da Rocha 16/03/2019

ALESSANDRA CRISTINA DE ANDRADE 01279650 Umei Vila da Paz 11/06/2019

EUDINALEY GONÇALVES BUENOS AIRES 
NASCIMENTO 01151106 Escola Municipal Professora Lígia Magalhães 14/06/2019
Palácio do Registro, em Contagem, aos 27 de junho de 2019.
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.573
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, o disposto no artigo 42, §7º da Lei Complementar nº 90, de 30 de julho de 
2010, com a redação dada pela Lei Complementar n° 180, de 15 de dezembro de 2014, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 522, de 15 de junho de 2015;
Art.1º Concede autorização para FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO AMPLIADA aos servidores abaixo relacionados, no horário, no período e no local, a seguir 
especifi cados, com base nos despachos exarados nos Ofícios nº. 976/2019/GAB/SEDUC:

Nome Matrícula 
(Local) Unidade Escolar da 
fl exibilização 

Período

Turno de Flexibilização 
(Horário)Início Término 

FATIMA INES LEAL GOMES 01983225
UMEI Eustáquio Junio Ma-
tosinhos 18/06/2019 14/12/2019 13H AS 17H30MIN

MARILIA JARDIM DE SOUSA 01276952
Escola Municipal Professor 
Domingos Diniz 20/05/2019 14/06/2019 7H AS 11H30MIN

VANIA DE SOUZA MENDES 
OLIVEIRA 30000171 Escola Municipal Sandra Rocha 24/06/2019 20/12/2019 13H AS 17H30 MIN.

WANIA RIBEIRO REZENDE 
ONOFRE 01130770

Escola Municipal Joaquim 
Teixeira Camargos 12/06/2019 11/07/2019 7H AS 11H30MIN

Art.2º Os servidores relacionados no Artigo 1º, deste Ato Administrativo, em fl exibilização de jornada de trabalho ampliada perceberão o percentual de ampliação sobre 
o valor correspondente ao seu padrão de carreira, constante na tabela de vencimento, garantindo, nos termos do Artigo 42 da Lei Complementar nº 90/2010, com a 
redação dada pela Lei Complementar nº 180/2014:
I - o pagamento das férias regulamentares coletivas em janeiro;
II - a incidência sobre 1/3 (um terço) de férias;
III - o abono natalino ou décimo terceiro, proporcionalmente ao período de exercício de jornada ampliada.
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Palácio do Registro, em Contagem, aos 27 de junho de 2019.
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.574
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, o disposto no artigo 42, §7º da Lei Complementar nº 90, de 30 de julho de 
2010, com a redação dada pela Lei Complementar n° 180, de 15 de dezembro de 2014, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 522, de 15 de junho de 2015; 
REVOGA autorização para FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO AMPLIADA da servidora abaixo relacionada, com base nos despachos exarados no Ofício SMDS/
GAB/DOI/135/2019, conforme descrito abaixo:

Servidor (a) Matrícula Cargo A partir de:

MAURA RODRIGUES MIRANDA 140483-7 Assistente Social
A contar da data de publicação 
deste Ato Administrativo

Palácio do Registro, em Contagem, aos 27 de junho de 2019.
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.575
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, o disposto no artigo 42, §7º da Lei Complementar nº 90, de 30 de julho de 
2010, com a redação dada pela Lei Complementar n° 180, de 15 de dezembro de 2014, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 522, de 15 de junho de 2015; 
REVOGA autorização para FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO AMPLIADA dos servidores abaixo relacionados, com base nos despachos exarados nos Ofícios nº. 
977/2019/GAB/SEDUC, conforme descrito abaixo:

Servidor (a) Matrícula Unidade Escolar A partir de 

MARILIA JARDIM DE SOUSA 01276952 Escola Municipal Estudante Leonardo Sadra 01/04/2019

VANIA DE SOUZA MENDES OLIVEIRA 30000171 Escola Municipal Sandra Rocha 24/06/2019
Palácio do Registro, em Contagem, aos 27 de junho de 2019.
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS 
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.576
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, o disposto no artigo 13 do Decreto n º 373, de 14 de agosto de 2014, bem 
com os despachos exarados no processo 01507/2019-10A; Concede o direito a conversão em espécie de FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 
de dezembro de 1990, combinado com o artigo 48, inciso II da Lei Orgânica deste Município, à servidora DURCINÉIA APARECIDA MACIEL SANTOS, titular do cargo de 
provimento efetivo de Auxiliar Administrativo – LC104, Nível VI-A, Padrão “P09”, matrícula 132076, lotada na Secretaria Municipal de Saúde. Devidamente fundamenta-
dos no parágrafo único do artigo 19 do Decreto nº 373/2014, que estabelece as situações passíveis de atendimento em caráter emergencial e excepcional. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 27 de junho de 2019.
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS 
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.577
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, o disposto no artigo 13 do Decreto n º 373, de 14 de agosto de 2014, bem 
com os despachos exarados no processo 15265/2017-01A; Concede o direito a conversão em espécie de FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 
de dezembro de 1990, combinado com o artigo 48, inciso II da Lei Orgânica deste Município, à servidora NIVIA CÉLIA DE MELO, titular do cargo de provimento efetivo 
de Professor de Educação Básica – PEB2 - História, Nível XIII-A, Padrão “P11”, matrícula 01162744, lotada na Secretaria Municipal de Educação. Devidamente funda-
mentados no parágrafo único do artigo 19 do Decreto nº 373/2014, que estabelece as situações passíveis de atendimento em caráter emergencial e excepcional. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 27 de junho de 2019.
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS 
Secretário Municipal de Administração
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 23.592
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; RESOLVE:
Art.1º EXONERAR, dos respectivos cargos de provimento em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e 
Habitação, a partir da data de Publicação deste Ato Administrativo; devendo os servidores apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com 
data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a 
referida declaração.
GIL JOSE DRUMOND DINIZ, a pedido, cargo em comissão DAM-7, designado para responder pela Diretoria de Fiscalização de Obras; 
THOMAZ COELHO TOMAZ, cargo em comissão DAM-4, designado para responder pela Gerência de Operações.
Art.2º NOMEAR, para cargo em comissão DAM-7, código SMDUH.DAM7.19.24, THOMAZ COELHO TOMAZ, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 
e Habitação, designado para responder pela Diretoria de Fiscalização de Obras, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 456, de 28 de 
março de 2018, e suas alterações.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 1º(primeiro) de julho de 2019.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Defesa Social

PORTARIA N° 051 GAB/COMANDO/GCC, DE 27 DE JUNHO DE 2019.

Dispõe sobre a concessão de Elogio aos Guardas Civis de Contagem que se destacaram no desempenho de suas atribuições, quanto à coragem, à inteligência e à pers-
picácia reveladas em atos ou fatos de grande repercussão interna ou externa.

O COMANDANTE DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 215, de 29 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o Estatuto da Guarda Civil de Contagem, altera denominação e dá outras 
providências;
CONSIDERANDO ainda que o §2º do artigo 213 da referida Lei prevê a concessão de Elogio ao Guarda Civil de Contagem que se destacar no desempenho de suas atri-
buições, quanto à coragem, à inteligência e à perspicácia reveladas em atos ou fatos de grande repercussão interna ou externa;
RESOLVE: 
Artigo 1° - Conceder Elogio aos integrantes da Guarda Civil de Contagem, abaixo relacionados.

Nº NOME MATRÍCULA

ALVES - Charles Alves de Aguiar 44.691-2

CASSIMIRO  - Diego Cassimiro de Andrade 50.221-2

LISANDRO - Paulo Cesar Lisandro Alves de Freitas 42.543-5

SALES - Rodrigo de Sales Vieira 44.649-1

ROMÁRIO  - Romário Rodrigues de Moura 50.239-0

WELBERT - Welbert Junio da Conceição 44.641-6

EMERSON - Emerson da Silva Lopes 33.791-9

BARBOSA PEREIRA - Michael Barbosa Pereira 42.354-8

CARLOS ALBERTO - Carlos Alberto Lopes 36.190-9

CASSIO - Cassio Cesário da Cunha 36.193-3

CESAR MARINHO - Patrick Cesar Marinho dos Santos 42.356-4

CRISTINA  - Lidineia Cristina Dias dos Santos 50.246-7

DA COSTA - Jefferson Leandro Magalhães da Costa 42.420-0

DOURADO - Jose Roberto Dourado de Oliveira 44.683-1

FERREIRA AGUIAR - Nélio Ferreira de Aguiar 36.291-3

G. SILVA - Gabriel da Silva Kretli 50.259-0

GIORDANO - Giordano Aquino Ferreira 42.409-9
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J. ALVES - Junio Alves Martins 33.763-3

LIMA - Carlos Marcio dos Santos Lima 12.137-1

LUCIENE - Luciene Moreira da Rocha 44.657-2

MARTINS SANTOS - Marcus Vinicius Martins Santos 42.352-1

NATIVIDADE - Natividade Ferreira do Nascimento 36.290-5

NELSON - Nelson Gonçalves da Costa 21.724-7

PASCOAL - Fábio Pascoal Damasceno 36.232-8

RAAD - Luciano Rodrigues Leandro Raad 42.347-5

RAYONE - Glenio Rayone Ribeiro Mendes 44.694-7

SCHEILA - Scheila de Andrade Pereira Dias 41.891-9

SIMPLICIO - Lucas Simplicio de Souza Martins 42.722-5

CHRYSTIAN - Chrystian Rodrigues da Silva 36.197-6

LUCIANO - Luciano Alves de Souza 33.424-3

INÁCIO - Antonio Inacio de Araujo Filho 33.787-0

DAVI - Leonardo Davi Guedes 50.244-5

JUNIO VINICIUS - Junio Vinicius dos Santos 42.337-8

CAVALCANTI - Gustavo Luiz Cavalcanti Correa 42.830-2

RAMPES - Israel Rodrigues Rampes 42.718-7

LEANDRO - Jeferson Leandro de Oliveira 44.697-1

DE ANDRADE - Bruno Ribeiro de Andrade 42.387-4

VIANA - Guilherme Felipe Viana 50.242-3

R. SOARES - Rafael Soares Lima 42.358-0

ALISSON ROBERTO - Alisson Roberto Calado 42.821-3

JÚLIO - Júlio Liocádio Gonçalves de Oliveira 44.665-3

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

Contagem, 27 de junho de 2019.

Levi de Sousa Sampaio
Comandante da Guarda Civil de Contagem

PORTARIA N° 052 GAB/COMANDO/GCC, DE 27 DE JUNHO DE 2019.

Dispõe sobre a concessão de Nota Meritória em reconhecimento pela participação de Guardas Civis de Contagem em ocorrências ou fatos que demonstrem suas quali-
dades, como: iniciativa, coragem, dedicação, altruísmo ou conhecimento profi ssional. 

O COMANDANTE DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 215, de 29 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o Estatuto da Guarda Civil de Contagem, altera denominação e dá outras 
providências;
CONSIDERANDO ainda que o §3º do artigo 213 da referida Lei prevê a concessão de Nota Meritória como reconhecimento pela participação do Guarda Civil de Conta-
gem em ocorrência ou fato que demonstre suas qualidades, como: a iniciativa, a coragem, a dedicação, o altruísmo ou o seu conhecimento profi ssional;
RESOLVE: 
Artigo 1° - Conceder Nota Meritória aos integrantes da Guarda Civil de Contagem, abaixo relacionados.

Nº NOME MATRÍCULA

WEBER - Weber Ferreira da Mota 50.219-0

CONRADO - Guilherme Conrado Viana 50.368-9

LAIZ - Laiz Cristina Elias 44.681-5

CAMPOS - Filipe Junio Campos 42.407-2

BICALHO - João Bosco Sette Bicalho Junior 33.405-7
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JEFFERSON - Jefferson Adriano de Barros França 33.745-5

FABRICIO - Fabricio Augusto Magalhães Luiz 42.401-3

LANGANKE - Pedro Henrique de Carvalho Langanke 42.440-4

WELBERT - Welbert Junio da Conceição 44.641-6

ALVES - Charles Alves de Aguiar 44.691-2

BRUNO LUIZ - Bruno Luiz Teixeira Silva 44.648-3

NOBRE - Johnatan Nobre de Souza 44.656-4

S. FIGUEIREDO - Gustavo dos Santos Figueiredo 50.222-3

DAVI - Leonardo Davi Guedes 50.244-5

JAVER - Javer Rates de Carvalho 36.252-2

W. SOARES - Wenderlan Soares Pascoal 50.220-1

PRATA - Vinicio Prata Netto 42.453-6

ALISSON ROBERTO - Alisson Roberto Calado 42.821-3

ZUCHERATTO - Hirtus Aguiar Zucheratto 43.344-6

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

Contagem, 27 de junho de 2019.

Levi de Sousa Sampaio
Comandante da Guarda Civil de Contagem

PORTARIA N° 053 GAB/COMANDO/GCC, DE 27 DE JUNHO DE 2019.

Dispõe sobre a concessão de Nota Meritória em reconhecimento pela participação de Guardas Civis de Contagem em ocorrências ou fatos que demonstrem suas quali-
dades, como: iniciativa, coragem, dedicação, altruísmo ou conhecimento profi ssional. 
O COMANDANTE DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 215, de 29 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o Estatuto da Guarda Civil de Contagem, altera denominação e dá outras 
providências;
CONSIDERANDO ainda que o §3º do artigo 213 da referida Lei prevê a concessão de Nota Meritória como reconhecimento pela participação do Guarda Civil de Conta-
gem em ocorrência ou fato que demonstre suas qualidades, como: a iniciativa, a coragem, a dedicação, o altruísmo ou o seu conhecimento profi ssional;
RESOLVE: 
Artigo 1° - Conceder Nota Meritória aos integrantes da Guarda Civil de Contagem, abaixo relacionados.

Nº NOME MATRÍCULA

ALISSON ROBERTO - Alisson Roberto Calado 42.821-3

CASSIMIRO  - Diego Cassimiro de Andrade 50.221-2

SANTOS OLIVEIRA - Bruno Cesar dos Santos Oliveira 50.234-5

L. SOUZA  - Glaydson Lana de Souza 50.261-2

ZUCHERATTO - Hirtus Aguiar Zucheratto 43.344-6

JÚLIO - Júlio Liocádio Gonçalves de Oliveira 44.665-3

LISANDRO - Paulo Cesar Lisandro Alves de Freitas 42.543-5

FAUSTINO - Rafael Faustino Martins de Oliveira 50.262-3

ROMÁRIO  - Romário Rodrigues de Moura 50.239-0

PRATA - Vinicio Prata Netto 42.453-6

WELBERT - Welbert Junio da Conceição 44.641-6

ALVES - Charles Alves de Aguiar 44.691-2

DE PAULA - Ricardo de Paula Costa 50.264-5

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

Contagem, 27 de junho de 2019.

Levi de Sousa Sampaio
Comandante da Guarda Civil de Contagem
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PORTARIA N° 054 GAB/COMANDO/GCC, DE 27 DE JUNHO DE 2019.

Dispõe sobre a concessão de Nota Meritória em reconhecimento pela participação de Guardas Civis de Contagem em ocorrências ou fatos que demonstrem suas quali-
dades, como: iniciativa, coragem, dedicação, altruísmo ou conhecimento profi ssional. 

O COMANDANTE DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 215, de 29 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o Estatuto da Guarda Civil de Contagem, altera denominação e dá outras 
providências;
CONSIDERANDO ainda que o §3º do artigo 213 da referida Lei prevê a concessão de Nota Meritória como reconhecimento pela participação do Guarda Civil de Conta-
gem em ocorrência ou fato que demonstre suas qualidades, como: a iniciativa, a coragem, a dedicação, o altruísmo ou o seu conhecimento profi ssional;
RESOLVE: 
Artigo 1° - Conceder Nota Meritória aos integrantes da Guarda Civil de Contagem, abaixo relacionados.

Nº NOME MATRÍCULA

FABRICIO - Fabricio Augusto Magalhães Luiz 42.401-3

J. LOPES - Rubens Julio Lopes 33.423-5

RAMPES - Israel Rodrigues Rampes 42.718-7

GEDEON - Gedeon Pires Pereira 42.323-8

NASCIMENTO - Henrique Junio Batista do Nascimento 42.829-9

ZUCHERATTO - Hirtus Aguiar Zucheratto 43.344-6

JÚLIO - Júlio Liocádio Gonçalves de Oliveira 44.665-3

ALISSON ROBERTO - Alisson Roberto Calado 42.821-3

PRATA - Vinicio Prata Netto 42.453-6

QUERINO - Pedro Igor Querino dos Santos 42.439-0

R. SOARES - Rafael Soares Lima 42.358-0

CIBELE - Cibele de Oliveira Wanderley 44.666-1

IGOR  - IGOR VINICIUS DE MIRANDA MOREIRA ALBINO 50.241-2

ROMÁRIO  - ROMÁRIO RODRIGUES DE MOURA 50.239-0

CAMPOS - Filipe Junio Campos 42.407-2

ROGER  - ROGER DAS CHAGAS AFONSO 50.268-9

PABLO - PABLO HENRIQUE DE MELLO 50.230-1

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

Contagem, 27 de junho de 2019.

Levi de Sousa Sampaio
Comandante da Guarda Civil de Contagem

PORTARIA N° 055 GAB/COMANDO/GCC, DE 27 DE JUNHO DE 2019.

Dispõe sobre a concessão de Referência Elogiosa aos Guardas Civis de Contagem que, em razão de suas atuações, foram elogiados por pessoas, autoridades ou entida-
des. 

O COMANDANTE DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 215, de 29 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o Estatuto da Guarda Civil de Contagem, altera denominação e dá outras 
providências;
CONSIDERANDO ainda que o §4º do artigo 213 da referida Lei prevê a concessão de Referência Elogiosa ao Guarda Civil de Contagem que, em razão de sua atuação, 
for elogiado por pessoas, autoridades ou entidades;
RESOLVE: 
Artigo 1° - Conceder Referência Elogiosa aos integrantes da Guarda Civil de Contagem, abaixo relacionados.

Nº NOME MATRÍCULA



"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, 1 de julho de 2019 Página 16 de 81 Diário Oficial de Contagem - Edição 4610

ANITA - Anita Domingos Pereira de Carvalho Neta 33.739-0

BOTELHO - Alexandre Magno Vieira de Botelho e Souza 36.176-3

CAETANO - Fernando Caetano da Silva 42.714-4

SOARES - Wilson Soares da Silva 36.331-6

ISAIAS - Isaias Mendes de Oliveira 33.178-3

CARPINI - David Andre de Carpini 42.826-4

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

Contagem, 27 de junho de 2019.

Levi de Sousa Sampaio
Comandante da Guarda Civil de Contagem

Secretaria Municipal 
de Educação

Resolução de Cadastro Escolar nº 04, de 28 de junho de 2019.
Dispõe sobre o cadastro escolar para o Ensino Fundamental em Contagem para o ano 2020.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com base na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996; na Resolução do Conselho Municipal de Educação nº 16, de 16 de novembro de 2010; no Decreto Federal n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999; na 
Emenda Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009; na Lei Federal nº 12.796, de 04 de abril de 2013; na Portaria SEDUC nº 48, de 21 de dezembro de 2017; e 
na Resolução da Secretaria Estadual de Educação nº 4142, de 27 de junho de 2019;

RESOLVE:
Capítulo I
Das Inscrições para o Ensino Fundamental

Art. 1º O poder público promoverá, no período de 01/07 a 12/07/2019, inscrições de crianças para atendimento do Ensino Fundamental na Rede Municipal de Educação 
de Contagem.

Art. 2º Só poderão ser inscritas crianças cujos responsáveis residam no Município de Contagem por meio do sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Educação, www.
educacao.mg.gov.br.

Art. 3º A divulgação do cadastro é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação (Seduc), em parceria com as escolas municipais.

Art. 4º Os pais ou responsáveis poderão acessar o sítio eletrônico de qualquer computador ou dispositivo móvel com acesso à internet, para cadastrar o candidato.

Art. 5º Deverá se inscrever no Cadastro Escolar: 
I – candidato que completar 06(seis) anos até 31 de março de 2020;
II – candidato à vaga nos demais anos ou ciclos do Ensino Fundamental que desejar ingressar na rede pública de ensino. Excepcionalmente, as crianças que, até a data 
da publicação da Resolução CNE/CEB nº 2/2018, ou seja, até o dia 10 de outubro de 2018, já se encontravam matriculadas e frequentando instituições educacionais 
de Educação Infantil (creche ou pré-escola), legalmente autorizada devem ter a sua progressão assegurada, sem interrupção, mesmo que sua data de nascimento seja 
posterior ao dia 31 de março, considerando seus direitos de continuidade e prosseguimento sem retenção, devendo os pais ou responsáveis procurar a Comissão do 
Cadastro Escolar da Secretaria Municipal de Educação. 

Capítulo II

Da Organização do Atendimento Escolar e das Turmas do Ensino Fundamental

Art. 6º O atendimento escolar será planejado com base nos dados do cadastro escolar, na absorção dos estudantes das escolas que não oferecem o Ensino Fundamental 
completo, na análise do fl uxo escolar e na capacidade física das unidades escolares.

Art. 7º A constituição das turmas do Ensino Fundamental observará os seguintes parâmetros:
I – 1º ao 3º ano: 25 (vinte e cinco) estudantes por turma;
II – 4º ao 9° ano: 30 (trinta) estudantes por turma.

Parágrafo Único: Onde não for possível atender toda a demanda necessária, o quantitativo citado nessa Resolução poderá será excedido, considerando as especifi ci-
dades da unidade escolar.
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Art. 8º O atendimento escolar será planejado com base nos dados do cadastro escolar, na absorção dos estudantes das escolas que não oferecem o Ensino Fundamental 
completo, na análise do fl uxo escolar e na capacidade física das unidades escolares.

Art. 9° O cadastro escolar da criança que completar 06 (seis) anos de idade até 31 de março de 2020, matriculada em Umei poderá ser efetivado pela secretaria da 
própria instituição, mediante consulta prévia e autorização dos pais ou responsáveis. As crianças matriculadas em Anexos terão vagas asseguradas. 

Capítulo III
Da Efetivação da Matrícula para o Ensino Fundamental

Art. 10 O período para matrícula dos inscritos no Cadastro Escolar na rede pública será de 09 a 20 de dezembro  de 2019.

Art. 11 Não será permitida a realização de exames de seleção para fi ns de matrícula em escolas da rede pública.

Art. 12 A efetivação da matrícula será permitida somente ao responsável legal pela criança ou pelo adolescente.
§1º A garantia da vaga ocorrerá mediante a efetivação da matrícula e a sua não efetivação, no período previsto, poderá implicar o remanejamento do inscrito para a 
unidade escolar onde houver vaga remanescente.
§ 2°A vaga fi ca assegurada para criança ou adolescente com defi ciência, mediante laudo médico, sob medida de proteção com ordem judicial e abrigados com compro-
vação.
§3º Para efetivação da matrícula, o requerente deverá apresentar cópia e original dos seguintes documentos:
I – certidão de nascimento;
II – comprovante de endereço em nome do responsável;
III – documentação escolar: declaração de transferência, histórico ou fi cha individual;
IV – laudo médico, caso o estudante seja defi ciente 
V – cartão do Bolsa Família (caso possua).
Art. 13 Ao estudante, impossibilitado de apresentar documentação escolar (item III), será oportunizada a matrícula pelo processo de classifi cação, respaldado pelo 
inciso II, do art. 24 da LDB 9394/96.

Art. 14 Em nenhuma hipótese será negado ao estudante o direito de frequentar as aulas por não possuir uniforme, material e/ou instrumento de identifi cação.

Art. 15 O estudante terá sua matrícula cancelada quando deixar de comparecer à unidade escolar, sem justifi cativa, até o 10º (décimo) dia de aula do ano letivo. Haverá 
o cancelamento, também, nos casos dos estudantes que realizarem a matrícula ao longo do ano letivo e não comparecerem nos dez primeiros dias de aula, a contar da 
data da efetivação.

Capítulo IV
Da Absorção dos Estudantes 

Art. 16 Será garantido o prosseguimento dos estudos, na Rede Municipal ou Estadual de Ensino, aos estudantes matriculados nas unidades escolares que não oferecem 
todos os anos do Ensino Fundamental.

Art. 17 A defi nição da unidade escolar, para absorção dos estudantes concluintes do Ensino Fundamental, será em parceria com a Superintendência Regional de Ensino 
– SRE Metropolitana B.

Art. 18 Todo o processo de absorção de estudantes pelas unidades escolares municipais e estaduais será monitorado pela Superintendência de Organização e Administ-
ração da Rede Escolar da Seduc.

Capítulo V
Das Disposições Finais

Art. 19 Os casos omissos nesta Resolução serão tratados junto à Secretaria Municipal de Educação.

Art. 20 Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 21 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 28 de junho de 2019.

Sueli Maria Baliza Dias
Secretária Municipal de Educação 

Secretaria Municipal 
de Fazenda

CONSELHO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO DE CONTAGEM
CONTAC – 2ª INSTÂNCIA
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A Secretaria do Conselho Tributário Administrativo de Contagem – CONTAC-  Segunda Instância Administrativa, segunda Câmara, no exercício das suas atribuições, faz 
publicar o(s) acórdão(s) abaixo indicado(s):

ACÓRDÃO Nº 415/2019

PROCESSO Nº:20094/2017-02A 
RECORRENTE: ELIAS VIANA SOBRINHO
ASSUNTO: IPTU - Isenção
RELATOR: Flávia de Aguiar Lage
DATA DO JULGAMENTO: 26 de junho de 2019

IPTU – ISENÇÃO – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – COMPROVAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL ATRAVÉS DE USUFRUTO - DECISÃO EM 
PRIMEIRA INSTÂNCIA REFORMADA. Por unanimidade de votos, acompanhando a Relatora, a Câmara conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento para refor-
mar a decisão de primeira instância, reconhecendo o direito à isenção do IPTU e da TCRS do exercício de 2017 para o imóvel de índice cadastral nº 03.164.0634.001, eis 
que fi cou comprovado que o Recorrente tem a posse do imóvel por meio de usufruto, tendo sido atendidos os requisitos previstos no §2º do art. 2º do Decreto nº 54 
de 23 de março de 2017. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. César Augusto de Barros e 
o Sr. Marco Túlio Marchesini.

ACÓRDÃO Nº 416/2019

PROCESSO Nº 14105/2018-02A
RECORRENTE: DOMINGOS ANTONIO REIS
ASSUNTO: Revisão de Lançamento de IPTU
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
DATA DO JULGAMENTO: 26 de junho de 2019

IPTU – RECURSO VOLUNTÁRIO - PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO – EXERCÍCIO DE 2018 – ALEGAÇÃO DE IMÓVEL RURAL - AUSÊNCIA DE EQUIPAMENTOS URBANOS 
- INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUCUMBÊNCIA PROBATÓRIA – IMÓVEL LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO - DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade de 
votos, acompanhando o Relator, a Segunda Câmara do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento para 
manter inalterada a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de revisão de lançamento do IPTU do exercício de 2018 para o imóvel de índice cadastral nº 
10.549.0870.000; uma vez que o Recorrente não comprovou suas alegações, mantendo-se a presunção de veracidade dos dados cadastrais do município, com funda-
mento nos artigos 51 e seguintes do CTMC, artigo 273 do CTMC, artigo 32 do CTN e artigo 6º da LC nº 248/2018. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia 
de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Cesar Augusto de Barros e o Sr. Marco Túlio Marchesini.

ACÓRDÃO Nº 417/2019

PROCESSO Nº 14110/2018-02A
RECORRENTE: DOMINGOS ANTONIO REIS
ASSUNTO: Revisão de Lançamento de IPTU
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
DATA DO JULGAMENTO: 26 de junho de 2019

IPTU – RECURSO VOLUNTÁRIO - PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO – EXERCÍCIO DE 2018 – ALEGAÇÃO DE IMÓVEL RURAL - AUSÊNCIA DE EQUIPAMENTOS URBANOS 
- INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUCUMBÊNCIA PROBATÓRIA – IMÓVEL LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO - DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade de 
votos, acompanhando o Relator, a Segunda Câmara do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento para 
manter inalterada a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de revisão de lançamento do IPTU do exercício de 2018 para o imóvel de índice cadastral nº 
10.549.0889.000; uma vez que o Recorrente não comprovou suas alegações, mantendo-se a presunção de veracidade dos dados cadastrais do município, com funda-
mento nos artigos 51 e seguintes do CTMC, artigo 273 do CTMC, artigo 32 do CTN e artigo 6º da LC nº 248/2018. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia 
de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Cesar Augusto de Barros e o Sr. Marco Túlio Marchesini.

ACÓRDÃO Nº 418/2019

PROCESSO Nº 15990/2017-02A
RECORRENTE : NELCI  TRINDADE SANTANA    
ASSUNTO : Isenção de IPTU e Taxas
RELATOR : César Augusto de Barros
DATA DO JULGAMENTO: 26 de junho de 2019

RECURSO VOLUNTÁRIO TEMPESTIVO , LEVADO A CONHECIMENTO, IMPROCEDÊNCIA. IPTU E TAXAS 2017 . Por unanimidade de votos , acompanhando o relator , o 
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Conselho Tributário Administrativo de Contagem - Contac , na sua Segunda Câmara, conheceu do recurso Voluntário , e o julgou IMPROCEDENTE , acompanhando a 
decisão de primeira instância , ainda que por outro motivo,  em cobrar o IPTU e as Taxas que com ele são cobradas para o ano de 2017, do imóvel de índice Cadastral 
02.257.0103.011-0 , o recorrente , conforme declaração de imposto de renda , tem renda superior ao limite permitido em lei para isenção.  Participaram do julgamento 
presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage  ,  o Dr. Leonardo Amorim Carlos de Souza , Dr. Marco Túlio Marchesini e o Sr. César Augusto de Barros.

ACÓRDÃO Nº 419/2019 

PROCESSO Nº 15515/2017-02A
RECORRENTE : WANDERLEY ALVES DA SILVA    
ASSUNTO : Isenção de IPTU e Taxas
RELATOR : César Augusto de Barros
DATA DO JULGAMENTO: 26 de junho de 2019

RECURSO VOLUNTÁRIO TEMPESTIVO ,IMPROCEDÊNCIA. IPTU E TAXAS 2017 . Por unanimidade de votos , acompanhando o relator , o Conselho Tributário Administra-
tivo de Contagem - Contac , na sua Segunda Câmara, conheceu do recurso Voluntário , e o julgou IMPROCEDENTE , acompanhando a decisão de primeira instância , 
em cobrar o IPTU e as Taxas que com ele são cobradas para o ano de 2017, do imóvel de índice Cadastral 02.008.0067.001-0 ,uma vez que o recorrente não utilizou 
o direito de transferência do imóvel para seu nome, não registrando , nem tirando a escritura do imóvel , e assim não faz prova de que é proprietário/titular ou tem a 
posse do referido imóvel.  Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage  ,  o Dr. Leonardo Amorim Carlos de Souza , Dr. Marco Túlio Marchesini 
e o Sr. César Augusto de Barros.

ACÓRDÃO Nº 420/2019

PROCESSO Nº: 16216/2017-02A
RECORRENTE: IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR.
ASSUNTO: Isenção IPTU.
RELATOR: Marco Túlio Marchesini
DATA DO JULGAMENTO: 26 de junho de 2019.

ISENÇÃO IPTU- TEMPLO DE QUALQUER CULTO- CUMPRIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 47  DO CTMC- COMPROVADA A UTILIZAÇÃO COMO TEMPLO RELIGIOSO. Por 
unanimidade dos votos os relatores da Junta de Recursos Fiscais, conheceram do recurso voluntário e deram provimento, para julgar procedente o pedido de isenção 
e reformar a decisão de primeira instância. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Marco Túlio 
Marchesini e o Sr. César Augusto de Barros.

ACÓRDÃO Nº 421/2019

PROCESSO Nº: 03542/2017-02A
RECORRENTE: WALDIR RIBEIRO PIRES.
ASSUNTO: Isenção IPTU.
RELATOR: Marco Túlio Marchesini
DATA DO JULGAMENTO: 26 de junho de 2019.

ISENÇÃO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MEI CONSTITUÍDA APÓS O PRAZO ESTIPULADO. Por unanimidade dos votos os relatores da Junta de Recursos Fiscais, 
conheceram do recurso voluntário e negaram provimento, para julgar improcedente o pedido de isenção e manter a decisão de primeira instância. Participaram do 
julgamento presidido pela Sra. Flávia Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Marco Túlio Marchesini e o Sr. César Augusto de Barros.

ACÓRDÃO Nº 422/2019

PROCESSO Nº: 20566/2017-02A    
RECORRENTE: JOÃO BATISTA RODRIGUES.
ASSUNTO: Isenção IPTU.
RELATOR: Marco Túlio Marchesini
DATA DO JULGAMENTO: 26 de junho de 2019.

ISENÇÃO APOSENTADO PENSIONISTA- ART. 50-B E 50-C DO CTMC- COMPROVADA A POSSE DO REQUERENTE EM RELAÇÃO AO IMÓVEL. Por unanimidade dos votos 
os relatores da Junta de Recursos Fiscais, conheceram do recurso voluntário e deram provimento, para julgar procedente o pedido de isenção e reformar a decisão de 
primeira instância. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Marco Túlio Marchesini e o Sr. César 
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Augusto de Barros.

Silma Lobato
Mat. 10028-5
CONTAC

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Conselho Tributário Administrativo de Contagem - CONTAC

ATA DE REUNIÃO

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de junho de 2019 (dois mil e dezenove) às 13:30 (treze horas e trinta minutos), no prédio da Secretaria Municipal Adjunta da Re-
ceita, situado à av. João César de Oliveira, 6620 – Sede, instalou-se a sessão de julgamento do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, Segunda Câmara, sob 
a Presidência da Sra. Flávia de Aguiar Lage e secretariada pela Sra. Silma Cezar Lobato Pereira, com as presenças dos seguintes membros componentes da Câmara: Sr. 
Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho e Sr. Marco Túlio Marchesini. Após leitura e aprovação da Ata da última reunião, retornou à 
pauta o processo o processo Nº 19198/2017-05A – ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido 
de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2017 do imóvel de índice cadastral nº 09.128.0318.002, com relatório do Sr. Leonardo Brandão Rocha, que conhe-
ceu do recurso e negou-lhe provimento, confi rmando a decisão de primeira instância, face à pendência de cadastramento do imóvel por fração ideal, acrescentando 
o fundamento da copropriedade, não tendo sido preenchidos os requisitos previstos no §2º do art. 2º do Decreto nº 54/2017 c/c o artigo 50.C do CTMC. O Sr. Felipe 
Gonçalves de Moura Bicalho havia pedido vistas dos autos e devolveu o mesmo sem apresentar voto em separado. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompa-
nhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 12645/2017-02A – SAMUEL VIEIRA DE CASTRO, recurso 
voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2017 do imóvel de índice cadastral 
nº 02.202.0384.001, com relatório do Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, confi rmando a decisão de primeira 
instância, uma vez que o Requerente não é proprietário do imóvel, não estando, portanto, preenchidos os requisitos previstos no §2º do art. 2º do Decreto nº 54/2017 
c/c o artigo 50.C do CTMC. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou 
em pauta o processo Nº 13303/2017-02A – ÂNGELA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido 
de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2017 do imóvel de índice cadastral nº 08.589.0278.001, com relatório do Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho 
que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, para confi rmar a decisão de primeira instância, uma vez que a Requerente possui mais de um imóvel no município 
de Contagem, não tendo sido atendidos os requisitos previstos no §2º do art. 2º do Decreto nº 54/2017 c/c o artigo 50.C do CTMC. Antes da votação, a Sra. Flávia de 
Aguiar Lage pediu vistas dos autos para analisar melhor o caso. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 21979/2017-02A – MARIA JOSÉ DE ANDRADE, recurso 
voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2017 do imóvel de índice cadastral 
nº 05.164.0864.001, com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, confi rmando a decisão de primeira instância, uma 
vez que a Recorrente não era a única proprietária do imóvel na data do fato gerador do imposto, não estando preenchidos os requisitos previstos no §2º do art. 2º do 
Decreto nº 54/2017 c/c o artigo 50.C do CTMC. Antes da votação, o Sr. Marco Túlio Marchesini pediu vistas dos autos para analisar melhor o caso. Em seguida, entrou 
em pauta o processo Nº 14995/2017-02A – MARIA LÚCIA NUNES FERNANDES, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de 
isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2017 do imóvel de índice cadastral nº 05.255.072.001, com relatório da Sra. Flávia de Aguiar Lage que conheceu do 
recurso e negou-lhe provimento, confi rmando a decisão de primeira instância, uma vez que a Recorrente não era a única proprietária do imóvel na data do fato gerador 
do imposto e não comprovou o limite de renda, não estando preenchidos os requisitos previstos no §2º do art. 2º do Decreto nº 54/2017 c/c o artigo 50.C do CTMC. 
Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 
18499/2017-02A – CÁSSIO DE MELO MOREIRA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente 
ao exercício de 2017 do imóvel de índice cadastral nº 02.342.0061.001, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, que conheceu do recurso e deu-lhe 
provimento para reformar a decisão de primeira instância, eis que a Recorrente é titular de um único imóvel no município adquirido por herança em copropriedade com 
os demais herdeiros, tendo sido preenchidos os requisitos previstos no §2º do art. 2º do Decreto nº 54/2017 c/c o artigo 50.C do CTMC. Colocado em votação, o voto 
do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 02740/2017-02A – GIULIANO TO-
LENTINO BRAGA ZICA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2017 do 
imóvel de índice cadastral nº 08.301.0097.001, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento para reformar 
a decisão de primeira instância, eis quem foram preenchidos os requisitos previstos no §2º do art. 2º do Decreto nº 54/2017 c/c o artigo 50.C do CTMC. Colocado em 
votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 10760/2018-02A 
– COMUNIDADE GRAÇA E PAZ EVANGÉLICA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de isenção do IPTU e TCRS referente 
ao exercício de 2017 do imóvel de índice cadastral nº 04.353.0219.002, com relatório do Sr. Marco Túlio Marchesini, que conheceu do recurso e deu-lhe provimen-
to, reformando a decisão de primeira instância, uma vez que fi cou comprovada a propriedade atual do imóvel e a constituição do Estatuto da Comunidade, estando 
preenchidos os requisitos previstos na legislação. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. 
Em seguida entrou em pauta o processo Nº 20735/2017-02A – LÚCIA MARIA CARVALHO, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do 
pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2017 do imóvel de índice cadastral nº 02.301.0341.004, com relatório do Sr. Marco Túlio Marchesini, que 
conheceu do recurso e negou-lhe provimento, confi rmando a decisão de primeira instância, tendo em vista que a Requerente não conseguiu comprovar que possui 
apenas um imóvel no município de Contagem, não tendo sido preenchidos os requisitos previstos no §2º do art. 2º do Decreto nº 54/2017 c/c o artigo 50.C do CTMC. 
Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a 
sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada por sua Presidente, por sua Secretária Titular e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento do 
Conselho Tributário Administrativo de Contagem.Contagem, 24 de junho de 2019-PARTICIPANTES DA SESSÃO- FLÁVIA DE AGUIAR LAGE- PRESIDENTE- SILMA CEZAR 
LOBATO PEREIRA- SECRETÁRIA- LEONARDO AMORIM CARLOS DE SOUZA- MARCO TÚLIO MARCHESINI- FELIPE GONÇALVES DE MOURA BICALHO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL
SUPERINTENDÊNCIA DE ARRECADAÇÃO
DIRETORIA DE CADASTROS TRIBUTÁRIOS

NOTIFICAÇÃO DE PENDÊNCIAS

A Diretoria de Cadastros Tributários vem, por meio de seu Diretor, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 20 do Decreto nº 433/2018, 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 nas Leis Complementares 177/2014 e 217 de 07/03/2017, NOTIFICAR os contribuintes abaixo mencionados, para que 
compareçam junto a Subsecretaria de Receita Municipal, para apresentação dos documentos necessários para a análise e prosseguimento dos processos protocolizados. 
Ficam estes contribuintes cientifi cados do prazo de 30 (trinta) dias para o atendimento a esta notifi cação, sob pena de indeferimento do pleito e o consequente arqui-
vamento do processo. Devendo tratar pessoalmente nos guichês de atendimento sobre as pendências, na Avenida João César de Oliveira, nº 6620, Bairro Sede – CEP: 
32.040-000, nos dias úteis, das 08:30hs às 16:30hs. 

Nº PROCESSO NOME DO CONTRIBUINTE

16897/2019-02A IDALINA SAAR EMERICK CASTRO

12107/2019-02A DELCIO DE ALMEIDA

07435/2019-02A RONILDA DA CONCEIÇÃO QUINTÃO COUTO

09204/2019-02A LUCIO DE ASSIS

10280/2019-02A AGLIMALDO FRANCISCO LANA

10439/2019-02A MARIA APARECIDA DE AGUIAR SILVA

15701/2019-02A GERALDO FATIMA DE SOUZA

JAMERSON T. SILVA

Matrícula: 43.449-3
Diretor de Cadastros Tributários

Secretaria Municipal 
de Saúde

RESOLUÇÕES DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA)
DIRETORIA DE CONTROLE E MONITORAMENTO SANITÁRIOS GERÊNCIA-GERAL DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA
RESOLUÇÃO-RE Nº 1.473, DE 31 DE MAIO DE 2019
O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 171, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela 
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018; resolve:
Art. 1º Adotar a(s) medida(s) cautelar(es) constante(s) no ANEXO.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
RONALDO LUCIO PONCIANO GOMES
ANEXO
1. Empresa: Gamma Comércio Importação e Exortação Ltda - CNPJ: 03177596000198
Produto - Apresentação (Lote): STENABOLIC();TESTOLONE();CETILISTATE();CLORETO DE BETANECOL();BESILATO DE LEVANLODIPINO();IBUTAMOREN();OSTARINE();LIGAND
ROL();
Tipo de Produto: Medicamento
Expediente nº: 0476984/19-8
Assunto: 70351 - MEDIDA CAUTELAR- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fi scalização: Proibição - Comercialização, Distribuição, Importação, Propaganda
Motivação: Em desacordo com o Art. 8º da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973 e com o parágrafo 1º do Art. 58 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976.
.........................................
2. Empresa: https://zinedrin.com/ e https://impedimento.org/ - CNPJ: Desconhecido
Produto - Apresentação (Lote): ZINEDRIN(LOTES A PARTIR DE 22/05/2019);
Tipo de Produto: Medicamento
Expediente nº: 0455204/19-1
Assunto: 70351 - MEDIDA CAUTELAR- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fi scalização: Proibição - Comercialização, Distribuição, Fabricação, Importação, Propaganda, Uso
Motivação: Considerando a comprovação da propaganda irregular do produto sem registro, notifi cação ou cadastro na Anvisa - ZINEDRIN cápsulas, por meio dos ende-
reços eletrônicos https://zinedrin.com/, https://impedimento.org/ e https://pt-br.facebook.com/zinedrin.brasil/, de propriedade de empresa desconhecida, em desacordo 
com o Art. 58 da Lei 6.360/1976.
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.........................................
3. Empresa: WESLEY GALINDO DOS SANTOS - CNPJ: 35452738819
Produto - Apresentação (Lote): ORIGINAL ERVAS COMPOSTO EMAGRECEDOR();
Tipo de Produto: Medicamento
Expediente nº: 0478279/19-8
Assunto: 70351 - MEDIDA CAUTELAR- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fi scalização: Apreensão
Inutilização
Proibição - Comercialização, Distribuição, Fabricação, Propaganda, Uso
Motivação: Considerando a comprovação da divulgação do produto Original Erval no website www.originalervas.com.br sem registro, notifi cação ou cadastro na Anvi-
sa, em desacordo com o Arts. 12, 50 e 59 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976.
.........................................
4. Empresa: EMS S/A - CNPJ: 57.507.378/0003-65
Produto - Apresentação (Lote): BRASART 160 MG 1 BLÍSTER COM 10 COMPRIMIDOS REVESTIDOS - AMOSTRA GRÁTIS (0Q4804); BRASART HCT 320MG+12,5MG 2 BLÍS-
TERS COM 10 COMPRIMIDOS REVESTIDOS - AMOSTRA GRÁTIS (0J5127, 0L2969, 0L5276)
Tipo de Produto: Medicamento
Expediente nº: 0470735/19-4
Assunto: 70351 - MEDIDA CAUTELAR- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fi scalização: Recolhimento - Voluntário
Suspensão - Comercialização, Distribuição, Fabricação, Uso
Motivação: Considerando o comunicado voluntário em razão da utilização da matéria prima Valsartana proveniente do fornecedor Mylan Laboratories Ltd.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.478, DE 3 DE JUNHO DE 2019

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 171, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela 
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:
Art. 1º Adotar a(s) medida(s) cautelar(es) constante(s) no ANEXO.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
RONALDO LUCIO PONCIANO GOMES
ANEXO
1. Empresa: Todas.
Produto - (Lote): ALIMENTOS QUE APRESENTEM MORINGA OLEIFERA NA SUA COMPOSIÇÃO, EM QUAISQUER FORMAS DE APRESENTAÇÃO(todos); MORINGA OLEIFERA 
COMO INSUMO PARA ALIMENTOS, EM QUAISQUER FORMAS DE APRESENTAÇÃO(todos);
Tipo de Produto: Alimento
Expediente nº: 0360332/19-6
Assunto: 70351 - MEDIDA CAUTELAR- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fi scalização: Proibição - Comercialização, Distribuição, Fabricação, Importação, Propaganda
Motivação: Considerando não haver avaliação e comprovação de segurança do uso da espécie Moringa oleifera em alimentos; Considerando que produtos denomina-
dos e/ou constituídos de Moringa oleifera vêm sendo irregularmente comercializados e divulgados com diversas alegações terapêuticas não permitidas para alimentos, 
infringindo os arts. 21, 23, 31 e 56 do Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969; item 4.3 da Resolução Anvisa n° 16, de 30 de abril de 1999; item 3.5 da Resolu-
ção Anvisa n° 18, de 30 de abril de 1999; item 3.1, alíneas b, e, f e g da Resolução - RDC n° 259, de 20 de setembro de 2002.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.479, DE 3 DE JUNHO DE 2019
O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 171, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela 
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:
Art. 1º Adotar a(s) medida(s) cautelar(es) constante(s) no ANEXO.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
RONALDO LUCIO PONCIANO GOMES
ANEXO
Empresa: Desconhecida
Produto - (Lote): K + BLEND LISOPLASTIA THERMICA(Todos);
Tipo de Produto: Cosmético
Expediente nº: 0449603/19-5
Assunto: 70351 - MEDIDA CAUTELAR- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fi scalização: Apreensão
Proibição - Armazenamento, Comercialização, Distribuição, Fabricação, Uso
Motivação: Considerando a fabricação do produto sem registro por empresa sem autorização de funcionamento para a fabricação infringindo os arts. 2º e 12 da Lei 
6360, de 23 de setembro de 1976 e tendo em vista o previsto nos arts 6º, 7º e inciso I do art. 67 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.480, DE 3 DE JUNHO DE 2019
O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 171, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela 
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:
Art. 1º Adotar a(s) medida(s) cautelar(es) constante(s) no ANEXO.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
RONALDO LUCIO PONCIANO GOMES
ANEXO
Empresa: Quebec Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda me - CNPJ: 10.724.163/0001-70
Produto - (Lote): REDUTOR DE VOLUME/REGENERADOR INTENSIVO DOS FIOS COM PROTEINAS LAUÊ PRO-THERAPY (224);
Tipo de Produto: Cosmético
Expediente nº: 0479702/19-7
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Assunto: 70351 - MEDIDA CAUTELAR- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fi scalização: Interdição cautelar
Motivação: Considerado o resultado insatisfatório no ensaio de teor de formaldeído e validade da notifi cação comprovado no Laudo de Análise Fiscal Inicial 
3006.1P.0/2018, emitido pela Fundação Ezequiel Dias (FUNED/MG) e tendo em vista o previsto nos arts 6º, 7º e inciso I do art. 67 da Lei 6360, de 23 de setembro de 
1976.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.481, DE 3 DE JUNHO DE 2019
O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 171, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela 
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:
Art. 1º Adotar a(s) medida(s) cautelar(es) constante(s) no ANEXO.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
RONALDO LUCIO PONCIANO GOMES
ANEXO
1. Empresa: G.A.M. COSMETICOS LTDA - ME - CNPJ: 13.904.079/0001-27
Produto - (Lote): ANGELLUS PROFESSIONAL PROTEIN LISS HAIR COLAGEN 1 STEP ONLY(1);MORGANE RESTORE INTENSE ROYAL SHAMPOO(ZN 0119);BY NATY GUIMA-
RÃES PLATINUN 3D MASCARA MATIZADORA(NA0119);
Tipo de Produto: Cosmético
Expediente nº: 0478316/19-6
Assunto: 70351 - MEDIDA CAUTELAR- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fi scalização: Recolhimento
Suspensão - Comercialização, Distribuição, Uso
Motivação: Considerando a comprovação da fabricação de produtos cosméticos, higiene pessoal ou perfumes com fórmula diferente da autorizada pela Anvisa e tendo 
em vista o previsto nos arts 6º, 7º e inciso III do art. 63 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976.
.........................................
2. Empresa: G.A.M. COSMETICOS LTDA - ME - CNPJ: 13.904.079/0001-27
Produto - Todos os produtos cosméticos
Tipo de Produto: Cosmético
Expediente nº: 0478330/19-1
Assunto: 70351 - MEDIDA CAUTELAR- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fi scalização: Suspensão - Comercialização, Distribuição, Fabricação, Uso
Motivação: Considerando o descumprimento da Resolução RDC nº 48, de 25 de outubro de 2013, que aprovou o Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação 
para Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumes, detectado durante inspeção sanitária realizada no período de 21 a 23/05/2019, e tendo em vista o previsto 
no art. 5º da citada resolução e no art. 7º e inciso I do art. 67 da Lei n.º 6.360/1976.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.482, DE 3 DE JUNHO DE 2019
O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 171, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela 
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:
Art. 1º Adotar a(s) medida(s) cautelar(es) contante(s) no ANEXO.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
RONALDO LUCIO PONCIANO GOMES
ANEXO
Empresa: OMEGA BRILHO PRODUTOS QUÍMICOS - CNPJ: 30887869000160
Produto - (Lote): TODOS(TODOS);
Tipo de Produto: Saneantes
Expediente nº: 0486744/19-1
Assunto: 70351 - MEDIDA CAUTELAR- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fi scalização: Apreensão
Proibição - Comercialização, Distribuição, Fabricação, Importação, Propaganda, Uso
Motivação: A empresa não possui Autorização de Funcionamento, AFE, para a fabricação de produtos saneantes e não possui registro/notifi cação de seus produtos 
saneantes em desacordo aos arts. 12, 50 e 51. da Lei n° 6.360/76.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.483, DE 4 DE JUNHO DE 2019
O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 171, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela 
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:
Art. 1º Adotar a(s) medida(s) cautelar(es) contante(s) no ANEXO.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
RONALDO LUCIO PONCIANO GOMES
ANEXO
Empresa: W&V WILCK COMÉRCIO INDÚSTRIA -ME - CNPJ: 22206179000170
Produto - (Lote): SPOT ZERO(TODOS);
Tipo de Produto: Saneantes
Expediente nº: 0478972/19-5
Assunto: 70351 - MEDIDA CAUTELAR- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fi scalização: Apreensão
Proibição - Armazenamento, Comercialização, Distribuição, Fabricação, Propaganda, Uso
Motivação: Considerando a comercialização/fabricação do produto sem registro por empresa sem autorização de funcionamento para a fabricação infringindo os arts. 
2º e 12 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976 e tendo em vista o previsto nos arts 6º, 7º e inciso I do art. 67 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.543, DE 10 DE JUNHO DE 2019
O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 171, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela 
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Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:
Art. 1º Adotar a(s) medida(s) cautelar(es) constante(s) no ANEXO.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
RONALDO LUCIO PONCIANO GOMES
ANEXO
1. Empresa: G. C. S. MARLIERE ME - CNPJ: 07.821.768/0001-75
Produto - (Lote): TODOS (TODOS);
Tipo de Produto: Cosmético
Expediente nº: 0499869/19-3
Assunto: 70351 - MEDIDA CAUTELAR- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fi scalização: Recolhimento
Suspensão - Comercialização, Distribuição, Fabricação, Propaganda, Uso
Motivação: Considerando o descumprimento da Resolução RDC nº 48, de 25 de outubro de 2013, que aprovou o Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação 
para Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumes, detectado durante inspeção sanitária realizada no período de 04/04/2019, e tendo em vista o previsto no art. 
5º da citada resolução e no art. 7º e inciso I do art. 67 da Lei n.º 6.360/1976.
2. Empresa: Clínica Estética Fabiane Lacerda LTDA - CNPJ: 28377191000105
Produto - (Lote): ESSENTIAL OIL AROMATHERAPY(Todos);MIRERAL COMPLEX CLAREADOR ORTOGEN(Todos);ÁGUA TERMAL AROMÁTICA ORTOGEN - GERÂNIO(Todos);
Tipo de Produto: Cosmético
Expediente nº: 0504590/19-8
Assunto: 70351 - MEDIDA CAUTELAR- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fi scalização: Apreensão
Proibição - Armazenamento, Comercialização, Distribuição, Fabricação, Propaganda, Uso
Motivação: Considerando a fabricação do produto sem registro por empresa sem autorização de funcionamento para a fabricação infringindo os arts. 2º e 12 da Lei 
6360, de 23 de setembro de 1976 e tendo em vista o previsto nos arts 6º, 7º e inciso I do art. 67 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976.
3. Empresa: A M QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 07842762000184
Produto - (Lote): CLORO 65% DESINFETANTE PARA PISCINA(TODOS);SODA CÁUSTICA SUPER BRILHO(TODOS);
Tipo de Produto: Saneantes
Expediente nº: 0503143/19-5
Assunto: 70351 - MEDIDA CAUTELAR- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fi scalização: Proibição - Comercialização, Distribuição, Fabricação, Propaganda, Uso
Recolhimento
Motivação: Considerando a exposição à venda e a fabricação de produtos sem registro infringindo o art 12 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976 e tendo em vista o 
previsto nos arts 6º, 7º e inciso I do art. 67 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976.
4. Empresa: EL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS - CNPJ: 81.747.313/0001-00
Produto - (Lote): AGUA SANITÁRIA BRANQUEAR EL QUÍMICA(Lote 1-fab. 07-01-19; Lote 2-fab. 28-01-19; Lote 1- fab. 07-02-19; Lote 30- fab. 15-02-19); EL GRAX (Lotes 
1a7- fab. 09,15,17,18,21,24 e 31-01-19; Lote 1-fab. 08-02-19; Lote 2-fab. 12-02-19);
Tipo de Produto: Saneantes
Expediente nº: 0503903/19-7
Assunto: 70351 - MEDIDA CAUTELAR- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fi scalização: Proibição - Comercialização, Distribuição, Fabricação, Propaganda, Uso
Recolhimento
Motivação: Considerando a fabricação e comercialização de produtos sem registro infringindo o art 12 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976 e tendo em vista o 
previsto nos arts 6º, 7º e inciso I do art. 67 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.544, DE 10 DE JUNHO DE 2019
O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 171, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela 
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:
Art. 1º Adotar a(s) medida(s) cautelar(es) constante(s) no ANEXO.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
RONALDO LUCIO PONCIANO GOMES
ANEXO
1. Empresa: CAS MELO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE SUPLEMENTOS E COSMÉTICOS LTDA.-ME - CNPJ: 26520766000190
Produto - (Lote): FIT + MZT (todos);
Tipo de Produto: Alimento
Expediente nº: 0391818/19-1
Assunto: 70351 - MEDIDA CAUTELAR- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fi scalização: Proibição - Comercialização, Distribuição, Fabricação, Propaganda
Motivação: considerando que o produto FIT + MZT apresenta constituintes não autorizados, sem comprovação de segurança de uso e com alegações de propriedades 
funcional ou de saúde não permitidas para alimentos, infringindo assim os artigos 21, 23, 31 e 56 do Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969; o item 4.3 da Re-
solução Anvisa n° 16, de 30 de abril de 1999; o item 3.5 da Resolução Anvisa n° 18, de 30 de abril de 1999; e as Resoluções n.º 17/1999, nº 23/2000 e RDC n.º 27/2010;

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.545, DE 11 DE JUNHO DE 2019
O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 171, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela 
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018,
considerando o art.13, inciso VI, do Decreto n° 8.077, de 14 de agosto de 2013;
considerando o art. 7º, inciso XV, da Lei n° 9.782, de 26 de janeiro de 1999;
considerando o resultado do laudo de análise nº 1328.1P.0/2019, emitido pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, que obteve resultado insatisfató-
rio no ensaio de aspecto, de lote da vacina pentavalente líquida, fabricada pela empresa Biologicals E. Limited, localizada na Índia, resolve:
Art.1° Determinar, como medida de interesse sanitário, a interdição do lote 220103417C da vacina conjugada adsorvida difteria, tétano, Pertussis (célula inteira), hepa-
tite B rDNA e Haemophilus tipo b (fabr. 04.2017, val. 10/2019), fabricado pela empresa Biologicals E. Limited, localizada no Plot n°1, S.P Biotech Park, Phase II, Kolthur 
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Village, Shameerpet Mandal, R.R District A.P 500 078, Índia.
Art.2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.546, DE 12 DE JUNHO DE 2019
O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 171, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela 
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:
Art. 1º Adotar a(s) medida(s) cautelar(es) constante(s) no ANEXO.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
RONALDO LUCIO PONCIANO GOMES
anexo
1. Empresa: GTA COMERCIO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 14249812000180
Produto - Apresentação (Lote): XTRAGEL();
Tipo de Produto: Medicamento
Expediente nº: 0492764/19-8
Assunto: 70351 - MEDIDA CAUTELAR- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fi scalização: Apreensão
Inutilização
Proibição - Comercialização, Distribuição, Fabricação, Propaganda, Uso
Motivação: Considerando a comprovação da divulgação do produto sem registro, notifi cação ou cadastro na Anvisa do produto XTRAGEL pela empresa GTA Comercio 
Eletrônico, que não possui Autorização de Funcionamento junto a esta Agência, em desacordo com o art. 3º da RDC 96/2008, art. 12 e art. 51 da Lei 6360, determina-
-se como medida de interesse sanitário, em todo o território nacional, a proibição da fabricação, distribuição, divulgação, comercialização e uso do produto XTRAGEL, 
bem como de todos os demais produtos fabricados pela empresa GTA Comercio Eletrônico (CNPJ: 14.249.812/0001-80), localizada na Rua Francisco Dantas de Medei-
ros, 1301, Anexo A, Nova Descoberta, município de Caicó/RN, bem como a apreensão e inutilização de todos os lotes identifi cados.
.........................................
2. Empresa: FORTUNATO & BERTEQUINI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA-ME - CNPJ: 10.230.915/0001-47
Produto - Apresentação (Lote): AUMENTO DE PESO();COMPOSTO DIURÉTICO();COMPOSTO LAXANTE();COMPOSTO TERMOGÊNICO();
Tipo de Produto: Medicamento
Expediente nº: 0492787/19-7
Assunto: 70351 - MEDIDA CAUTELAR- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fi scalização: Suspensão - Propaganda
Motivação: considerando a comprovação da divulgação irregular dos medicamentos Composto Termogênico, Composto Diurético Natural, Composto de Aumento de 
Peso, Cacti-nea 500 G, Tadalafi l, e de outros medicamentos manipulados sem embasamento de uma prescrição médica individualizada, por meio do sítio eletrônico 
http://www.novaformulafarmacia.com.br, pela empresa Nova Fórmula Farmácia de Manipulação, no qual estão sendo atribuídos como produtos fabricados pela própria 
empresa, em desacordo com o estabelecido na RDC 67/2008, determina-se como medida de interesse sanitário, em todo território nacional, a suspensão de todas as 
publicidades, em quaisquer meios de divulgação, de todos os produtos contidos no site que são atribuídos como de fabricação da empresa.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.557, DE 12 DE JUNHO DE 2019
O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 171, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela 
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:
Art. 1º Adotar a(s) medida(s) cautelar(es) constante(s) no ANEXO.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
RONALDO LUCIO PONCIANO GOMES
ANEXO
1. Empresa: L`AROMATIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 17470182000167
Produto - (Lote): DENTIFRÍCIO CARVVO(TODOS ATÉ 20/05/2019);
Tipo de Produto: Cosmético
Expediente nº: 0511414/19-4
Assunto: 70351 - MEDIDA CAUTELAR- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fi scalização: Proibição - Armazenamento, Comercialização, Distribuição, Uso
Recolhimento
Motivação: Considerando a comprovação da fabricação de produto cosméticos com fórmula diferente da autorizada pela Anvisa e tendo em vista o previsto nos arts 6º, 
7º e inciso III do art. 63 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976.
2. Empresa: Aya Tech Quimica para tecidos Ltda - CNPJ: 12457571000139
Produto - (Lote): PROTEC SPRAY REPELENTE DE INSETOS();
Tipo de Produto: Saneantes
Expediente nº: 0517175/19-0
Assunto: 70351 - MEDIDA CAUTELAR- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fi scalização: Apreensão
Proibição - Armazenamento, Comercialização, Distribuição, Fabricação, Propaganda, Uso
Motivação: Considerando a exposição à venda do produto sem registro por empresa sem autorização de funcionamento para a fabricação infringindo os arts. 2º e 12 
da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976 e tendo em vista o previsto nos arts 6º, 7º e inciso I do art. 67 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976.
3. Empresa: Mega Vital Indústria e comércio de Cosméticos Ltda ME - CNPJ: 15569959000110
Produto - (Lote): REALINHAMENTO TÉRMICO BOTOX DEFINITIVA JAPONESA(TODOS);
Tipo de Produto: Cosmético
Expediente nº: 0502687/19-3
Assunto: 70351 - MEDIDA CAUTELAR- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fi scalização: Recolhimento
Suspensão - Comercialização, Distribuição, Fabricação, Propaganda, Uso
Motivação: Considerado que o produto classifi ca-se como Grau 2 indevidamente notifi cado nesta Agência em desacordo com o art. 25 e item 14 do Anexo VIII da reso-
lução RDC n.º 07/2015 e tendo em vista o previsto nos arts 6º, 7º e inciso I do art. 67 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976.
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RESOLUÇÃO-RE Nº 1.558, DE 13 DE JUNHO DE 2019
O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 171, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela 
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:
Art. 1º Adotar as medidas cautelares constantes no ANEXO.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
RONALDO LUCIO PONCIANO GOMES
ANEXO
1. Empresa: IMER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - CNPJ: 10402966000109
Produto - (Lote): SUPORTE PARA SORO TETO HASTE INOX(LOTES A PARTIR DE 01/01/2001);SUPORTE PARA SORO TETO(LOTES A PARTIR DE 01/01/2001);SUPORTE 
PARA SORO INOX(LOTES A PARTIR DE 01/01/2001);SUPORTE PARA SORO PINTADO(LOTES A PARTIR DE 01/01/2001);CAMA C/ 1 MANIVELA E ABS(LOTES A PAR-
TIR DE 01/01/2001);CAMA 3 MANIVELAS(LOTES A PARTIR DE 01/01/2001);CAMA SIMPLES(LOTES A PARTIR DE 01/01/2001);CAMA SIMPLES(LOTES A PARTIR DE 
01/01/2001);CAMA 2 MANIVELAS 90CM LARGURA(LOTES A PARTIR DE 01/01/2001);CAMA 2 MANIVELAS 80CM LARGURA(LOTES A PARTIR DE 01/01/2001);CAMA 
FAWLER 2 MANIVELAS(LOTES A PARTIR DE 01/01/2001);MESA GINECOLÓGICA EM CHAPA(LOTES A PARTIR DE 01/01/2001);MESA GINECOLÓGICA EM FÓRMICA(LOTES A 
PARTIR DE 01/01/2001);MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA(LOTES A PARTIR DE 01/01/2001);
Tipo de Produto: Produtos para Saúde (Correlatos)
Expediente nº: 0456205/19-4
Assunto: 70351 - MEDIDA CAUTELAR- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fi scalização: Proibição - Propaganda
Motivação: Considerando a comprovação da divulgação irregular, por meio do sítio eletrônico www.imerprodutoshospitalares.com.br , de produtos sem registro ou 
cadastro na Anvisa, por empresa que não possui Autorização de Funcionamento nesta Agência, em desacordo com o Inciso I do Art. 67 da Lei nº 6.360, de 23 de 
setembro de 1976.
.........................................
2. Empresa: TECMEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - CNPJ: 05.638.301/0001-69
Produto - (Lote): CATÉTER DE EXTRAÇÃO DE FILTRO DE VEIA CAVA ALN(todos);FILTRO DE VEIA CAVA ALN(todos);
Tipo de Produto: Produtos para Saúde (Correlatos)
Expediente nº: 0461281/19-7
Assunto: 70351 - MEDIDA CAUTELAR- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fi scalização: Suspensão - Importação
Motivação: Considerando as irregularidades detectadas durante inspeção para verifi cação de Boas Práticas de Fabricação na empresa ALN Implants Chirurgicaux, 589, 
localizadas em 589, Chemin du Niel, Bormes les Mimosas, 83230, França, realizada no período de 23 a 26 de outrubro de 2017, que foi considerada insatisfatória por 
descumprir os itens 5.1.1; 5.1.3; 5.4.1; 6.4.1 e 7.1.1.4 da Resolução-RDC 16/2013.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.577, DE 13 DE JUNHO DE 2019
O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 171, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela 
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018; resolve:
Art. 1º Adotar a(s) medida(s) cautelar(es) constante(s) no ANEXO.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
RONALDO LUCIO PONCIANO GOMES
anexo
1. Empresa: RANBAXY FARMACÊUTICA LTDA - CNPJ: 73.663.650/0001-90
Produto - Apresentação (Lote): Losartana potássica - 50 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 30(2917972; 2918762; 2942981; 2923908; 2924976; 2926021; 2932350; 
2934992; 2940157; 2932354; 2942750);Losartana potássica - 50 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 30(2932940; 2932961; 2940160; 2942743; 2943382; 2945325; 
2945327);
Tipo de Produto: Medicamento
Expediente nº: 0523011/19-0
Assunto: 70351 - MEDIDA CAUTELAR- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fi scalização: Recolhimento - Voluntário
Suspensão - Comercialização, Distribuição, Uso
Motivação: Considerando o comunicado de recolhimento voluntário em razão da utilização de insumo farmacêutico ativo em desacordo com a Resolução RDC nº 283, 
de 17 de maio de 2019.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.616, DE 14 DE JUNHO DE 2019
O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária - Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 171, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno 
aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018,
Considerando o art. 7° da Lei n° 6.360 de 23 de setembro de 1976;
Considerando a identifi cação de lotes contaminados com NDEA com teores acima dos limites para a losartana potássica da empresa Aurobindo Pharma Limited (Unit 
IX), resolve:
Art. 1º Determinar, como medida de interesse sanitário, a suspensão imediata da importação, distribuição, comercialização e uso dos lotes 1709105402, 1709105285, 
1709105404, 1709105834, 1709105851 e 1709105286 do insumo farmacêutico ativo losartana potássica, fabricado pela empresa Aurobindo Pharma Limited (Unit IX), 
com planta fabril localizada em Survey No 374, Gundlamachanoor, Vill. Hathnoora Mandal, Medak Dist. - 502296, Andrra Pradesh, na Índia.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.619, DE 17 DE JUNHO DE 2019
O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 171, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela 
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:
Art. 1º Adotar a(s) medida(s) cautelar(es) constante(s) no ANEXO.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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RONALDO LUCIO PONCIANO GOMES
ANEXO
1. Empresa: THN NUTRIÇÃO E SAÚDE EIRELI ME - CNPJ: 16847018000163
Produto - (Lote): ALIMENTOS PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE NUTRIENTES (todos);
Tipo de Produto: Alimento
Expediente nº: 0441786/19-1
Assunto: 70351 - MEDIDA CAUTELAR- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fi scalização: Proibição - Comercialização, Distribuição, Fabricação
Motivação: considerando o Art. 2º do Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969; considerando a Portaria nº 29, de 13 de janeiro de 1998, que aprova o Re-
gulamento Técnico referente a Alimentos para Fins Especiais; considerando o inciso XV, Art. 7º e o inciso II, § 1º, Art. 8º da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999; 
considerando a Resolução - RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002; considerando a fi cha de procedimento nº 01.000123/19, constante no Sistema de Informação em 
Vigilância Sanitária - SIVISA, resultado da inspeção investigativa conjunta conduzida de 01 a 05/04/2019 por representantes das três esferas de governo.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.620, DE 17 DE JUNHO DE 2019
O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 171, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela 
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:
Art. 1º Adotar a(s) medida(s) cautelar(es) contante(s) no ANEXO.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
RONALDO LUCIO PONCIANO GOMES
anexo
1. Empresa: RM LUDWIG LTDA-ME - CNPJ: 26124002000186
Produto - (Lote): ÁGUA SANITÁRIA LIMPINHA(TODOS);
Tipo de Produto: Saneantes
Expediente nº: 0526183/19-0
Assunto: 70351 - MEDIDA CAUTELAR- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fi scalização: Proibição - Armazenamento, Comercialização, Distribuição, Fabricação, Propaganda, Uso
Recolhimento
Motivação: Considerando a fabricação de produto saneante sem registro infringindo o art 12 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976 e tendo em vista o previsto nos 
arts 6º, 7º e inciso I do art. 67 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976.
2. Empresa: EMPRESA SEM AFE - CNPJ: DESCONHECIDO
Produto - (Lote): DESENTUPIDOR VULCÃO LIMPINHA (Todos que tem no rótulo: Rua Alcides Rossoni,183-CDI-Guarapuava/PR e achilesbarbosa@hotmail.com); ÁGUA 
SANITÁRIA LIMPINHA(Todos que tem no rótulo: Rua Alcides Rossoni,183-CDI-Guarapuava/PR e distribuído por A.R. BARBOSA).
Tipo de Produto: Saneantes
Expediente nº: 0526680/19-7
Assunto: 70351 - MEDIDA CAUTELAR- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fi scalização: Apreensão
Proibição - Armazenamento, Comercialização, Distribuição, Fabricação, Propaganda, Uso
Motivação: Considerando que a empresa GUARAFLEX PRODUTOS DE LIMPEZA, CNPJ (08.079.994/0001-95), desconhece a fabricação dos produtos ÁGUA SANITÁRIA 
LIMPINHA e DESENTUPIDOR VULCÃO LIMPINHA com as características descritas acima, comercializados sem registro ou notifi cação utilizando na rotulagem seus dados 
cadastrais junto a ANVISA (Produzido por GUARAFLEX PRODUTOS DE LIMPEZA, CNPJ 08.079.994/0001-95).
3. Empresa: A.R. BARBOSA- PRODUTOS DE LIMPEZA -ME - CNPJ: 27265082000152
Produto - (Lote): SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS LIMPINHA(TODOS); SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS GUARAFLEX(TODOS);
Tipo de Produto: Saneantes
Expediente nº: 0526436/19-7
Assunto: 70351 - MEDIDA CAUTELAR- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fi scalização: Apreensão
Proibição - Armazenamento, Comercialização, Distribuição, Fabricação, Propaganda, Uso
Motivação: Considerando a fabricação, constatada por inspeção in loco pela Vigilância Sanitária do Estado do Paraná, dos produtos saneantes sem registro por empresa 
sem autorização de funcionamento para a fabricação infringindo os arts. 2º e 12 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976 e tendo em vista o previsto nos arts 6º, 7º e 
inciso I do art. 67 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976.
4. Empresa: GUARAFLEX PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 08079994000195
Produto - (Lote): ÁGUA SANITÁRIA LIMPINHA(TODOS);
Tipo de Produto: Saneantes
Expediente nº: 0529522/19-0
Assunto: 70351 - MEDIDA CAUTELAR- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fi scalização: Proibição - Armazenamento, Comercialização, Distribuição, Fabricação, Propaganda, Uso
Recolhimento
Motivação: Considerando a fabricação, constatada por inspeção in loco pela Vigilância Sanitária do Estado do Paraná, do produto sem registro infringindo o art 12 da 
Lei 6360, de 23 de setembro de 1976 e tendo em vista o previsto nos arts 6º, 7º e inciso I do art. 67 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.682, DE 21 DE JUNHO DE 2019
O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 171, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela 
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:
Art. 1º Adotar a(s) medida(s) cautelar(es) constante(s) no ANEXO.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
RONALDO LUCIO PONCIANO GOMES
ANEXO
1. Empresa: CIRIO QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 78.262.755/0001-51
Produto - (Lote): AGUA SANITÁRIA CLAREX(01);
Tipo de Produto: Saneantes
Expediente nº: 0530745/19-7
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Assunto: 70351 - MEDIDA CAUTELAR- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fi scalização: Interdição cautelar
Motivação: Laudo de Análise n° 84.1P.0/2019 do produto saneante Água Sanitária Clarex, lote 01, da empresa Círio Química Industrial Ltda, insatisfatório para Teor de 
cloro ativo , Aspecto e Rotulagem não atendendo ao inciso I, do Art. 67 da Lei n° 6.360/76.
2. Empresa: Quebec Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda me - CNPJ: 10.724.163/0001-70
Produto - (Lote): REDUTOR DE VOLUME/REGENERADOR INTENSIVO DOS FIOS COM PROTEINAS LAUÊ PRO-THERAPY (224);
Tipo de Produto: Cosmético
Expediente nº: 0538427/19-3
Assunto: 70351 - MEDIDA CAUTELAR- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fi scalização: Recolhimento
Suspensão - Armazenamento, Comercialização, Distribuição, Uso
Motivação: Considerado o resultado insatisfatório no ensaio de teor de formaldeído e validade da notifi cação comprovado no Laudo de Análise Fiscal Defi nitivo 
3006.1P.0/2018, emitido pela Fundação Ezequiel Dias (FUNED/MG) e tendo em vista o previsto nos arts 6º, 7º e inciso I do art. 67 da Lei 6360, de 23 de setembro de 
1976.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.683, DE 21 DE JUNHO DE 2019
O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 171, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela 
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018,
Considerando o art. 7° da Lei n° 6.360, de 23 de setembro de 1976;
Considerando a identifi cação de lote contaminado com NDEA com teores acima dos limites para a losartana potássica da empresa Aurobindo Pharma Limited (Unit IX), 
resolve:
Art. 1º Determinar, como medida de interesse sanitário, a suspensão imediata da importação, distribuição, comercialização e uso do lote 1709105284 do insumo 
farmacêutico ativo losartana potássica, fabricado pela empresa Aurobindo Pharma Limited (Unit IX), com planta fabril localizada em Survey No 374, Gundlamachanoor, 
Vill. Hathnoora Mandal, Medak Dist. - 502296, Andrra Pradesh, na Índia.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.690, DE 24 DE JUNHO DE 2019
O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 171, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela 
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018; resolve:
Art. 1º Adotar a(s) medida(s) cautelar(es) constante(s) no ANEXO.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
RONALDO LUCIO PONCIANO GOMES
ANEXO
1. Empresa: Marco Antônio de Souza Cosméticos ME - CNPJ: 15514322000126
Produto - Apresentação (Lote): VAN BEARDS MINOXIDIL 8%(LOTES A PARTIR DE 17/04/2019);
Tipo de Produto: Medicamento
Expediente nº: 0488119/19-2
Assunto: 70351 - MEDIDA CAUTELAR- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fi scalização: Apreensão
Proibição - Comercialização, Distribuição, Fabricação, Uso
Motivação: Considerando a comprovação da fabricação/divulgação/comercialização do produto sem registro, notifi cação ou cadastro na Anvisa, que não possui Autori-
zação de Funcionamento nesta Agência, em desacordo com o Art. 12 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976.
.........................................
2. Empresa: Farmácia A Popular Ltda. - CNPJ: 20285221000160
Produto - Apresentação (Lote): TODOS();
Tipo de Produto: Medicamento
Expediente nº: 0479623/19-3
Assunto: 70351 - MEDIDA CAUTELAR- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fi scalização: Proibição - Comercialização
Motivação: Considerando a comprovação da comercialização de medicamentos, em desacordo com o Art 3º da RDC nº 16, de 1º de abril de 2014 e item VII do Art. 7º 
da Lei 9782, de 26 de janeiro de 1999.
.........................................
3. Empresa: FAMADER FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - CNPJ: 08145933000
Produto - Apresentação (Lote): MACA PERUANA 500MG+MARAPUAMA 200MG+SELÊNIO 150MCG+VITAMINA E 400MG+TRIBULUS 500MG();GLUCOSAMINA + CON-
DROITINA + MSM E MN();
Tipo de Produto: Medicamento
Expediente nº: 0547269/19-5
Assunto: 70351 - MEDIDA CAUTELAR- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fi scalização: Suspensão - Propaganda
Motivação: Considerando a comprovação da divulgação irregular de medicamentos manipulados, por meio do sítio eletrônico https://www.dermomanipulacoes.com.br, 
no qual estão sendo expostos ao público medicamentos manipulados, com o objetivo de propaganda, publicidade ou promoção, em desacordo com estabelecido no 
item 5.14 do Regulamento Técnico, Anexo da RDC Nº 67/2007.
.........................................
4. Empresa: BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA. - CNPJ: 60.831.658/0001-77
Produto - Apresentação (Lote): OFEV - 150 MG CAP MOLE CT BL AL AL X 60(805927 (AMOSTRA GRÁTIS));
Tipo de Produto: Medicamento
Expediente nº: 0548109/19-1
Assunto: 70351 - MEDIDA CAUTELAR- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fi scalização: Suspensão - Comercialização, Distribuição, Uso
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Motivação: Considerando o comunicado de recolhimento voluntário em razão de vestígios da mistura de preenchimento (com o insumo farmacêutico ativo).
.........................................
5. Empresa: SANDOZ DO BRASIL INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA - CNPJ: 61.286.647/0001-16
Produto - Apresentação (Lote): Amoxicilina + Clavulanato de Potássio - 50 MG/ML + 12,5 MG/ML PÓ P/ SUSP ORAL CT FR VD AMB X 75 ML + COL DOSAD(HW2892; 
HW2893; HW2894; HW2900; HW2905; HW2908; HW7919; HW9874; HW9875; HW9876);
Tipo de Produto: Medicamento
Expediente nº: 0547924/19-0
Assunto: 70351 - MEDIDA CAUTELAR- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fi scalização: Suspensão - Comercialização, Distribuição, Uso
Motivação: Considerando o comunicado de recolhimento voluntário em razão de possível presença de grumos de pó no produto.
.........................................
6. Empresa: http://cytoescobar.com/nn/ - CNPJ: desconhecida
Produto - Apresentação (Lote): CYTOTEC();
Tipo de Produto: Medicamento
Expediente nº: 0542219/19-1
Assunto: 70351 - MEDIDA CAUTELAR- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fi scalização: Proibição - Comercialização, Distribuição, Propaganda, Uso
Motivação: considerando a comprovação de divulgação e comercialização irregular do medicamento Cytotec, divulgado no site http://cytoescobar.com/nn/ e pelo What-
sApp 11999159347, em desacordo com o Arts. 12, 50 e 59 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e parágrafo único do Art 25 da Portaria 344, de 12 de maio de 
1988.
.........................................
7. Empresa: ZYDUS NIKKHO FARMACÊUTICA LTDA - CNPJ: 05.254.971/0001-81
Produto - Apresentação (Lote): TRANSAMIN - 50 MG/ML SOL INJ CT 5 AMP VD TRANS X 5 ML(0119.020);
Tipo de Produto: Medicamento
Expediente nº: 0547739/19-5
Assunto: 70351 - MEDIDA CAUTELAR- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fi scalização: Suspensão - Comercialização, Distribuição, Uso
Motivação: Considerando o comunicado de recolhimento voluntário em razão de possível presença de partículas,
.........................................
8. Empresa: NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A - CNPJ: 56.994.502/0001-30
Produto - Apresentação (Lote): amoxicilina tri-hidratada + clavulanato de potássio - 50 MG/ML + 12,5 MG/ML PÓ P/ SUSP ORAL CT FR VD AMB X 75 ML + COL 
DOSAD(HW7919);
Tipo de Produto: Medicamento
Expediente nº: 0547884/19-7
Assunto: 70351 - MEDIDA CAUTELAR- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fi scalização: Suspensão - Comercialização, Distribuição, Uso
Motivação: Considerando o comunicado de recolhimento voluntário em razão de possível presença de grumos de pó no produto.
.........................................
9. Empresa: HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. - CNPJ: 01.571.702/0008-64
Produto - Apresentação (Lote): NOPROSIL - 5 MG/ML SOL INJ IV/IM CX 240 AMP PLAS PEBD TRANS X 2 ML(9010275);
Tipo de Produto: Medicamento
Expediente nº: 0547728/19-0
Assunto: 70351 - MEDIDA CAUTELAR- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fi scalização: Suspensão - Comercialização, Distribuição, Uso
Motivação: Considerando o comunicado de recolhimento voluntário em razão de desvio de qualidade referente ao aspecto.
.........................................
10. Empresa: empresa desconhecida - CNPJ: desconhecido
Produto - Apresentação (Lote): PLAN30 DIAS();
Tipo de Produto: Medicamento
Expediente nº: 0799935/18-6
Assunto: 70355 - MEDIDA CAUTELAR - Apreensão e inutilização e/ou proibição de produto sujeito a vigilância sanitária
Ações de fi scalização: Apreensão
Proibição - Comercialização, Distribuição, Fabricação, Propaganda, Uso
Motivação: Considerando a comprovação da divulgação do produto sem registro, notifi cação ou cadastro na Anvisa, em desacordo com o Arts. 12, 50 e 59 da Lei nº 
6.360, de 23 de setembro de 1976

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.691, DE 25 DE JUNHO DE 2019
O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 171, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela 
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:
Art. 1º Adotar a(s) medida(s) cautelar(es) constante(s) no ANEXO.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
RONALDO LUCIO PONCIANO GOMES
ANEXO
1. Empresa: pelo e pele industria de cosmeticos ltda me - CNPJ: 09.185.104/0001-92
Produto - (Lote): TALCO PRÉ DEPILAÇÃO PELO E PELE(113170629);
Tipo de Produto: Cosmético
Expediente nº: 0548214/19-3
Assunto: 70351 - MEDIDA CAUTELAR- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fi scalização: Recolhimento
Suspensão - Armazenamento, Comercialização, Distribuição, Propaganda, Uso
Motivação: Em desacordo com o Art.12 e 57 da Lei 6360/1976, por fabricar e comercializar o produto Talco Pré Depilação, em data anterior a notifi cação.
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 01/2017
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 048

O Secretário Municipal de Saúde, convoca o(s) aprovado(s) no Processo Seletivo Simplifi cado – PSS 001/2017 do(s) cargo(s) e classifi cação(ões) abaixo relacionado(s), a 
comparecer (em) ao setor de Admissão da Secretaria Municipal de Saúde, de 08h30min às 11h30min ou de 13h30min às 16h30min, localizada à Avenida General David 
Sarnoff, 3113 – Bairro Amazonas, Contagem/ MG, no período de 03/07/2019 a 12/07/2019 para contratação temporária, portando laudo médico pré- admissional, 
expedido pela medicina do trabalho credenciada pelo Município de Contagem, e toda documentação necessária para admissão e início de exercício imediato.

Cirurgião Dentista da Família – 34º ao 38º Classifi cação Geral.
Cirurgião Dentista da Família – 8º Classifi cação - Candidato convocado na cota reservada para candidatos negros.

Enfermeiro 20 horas – 7º Classifi cação Geral

Enfermeiro 20 horas – 4º Classifi cação Candidato convocado na cota reservada para candidatos negros.

Enfermeiro da Família – 131º ao 133º, 135º ao 138º Classifi cação geral.

Enfermeiro da Família – 27º e 28º Classifi cação - Candidato convocado na cota reservada para candidatos negros.

Farmacêutico Bioquímico – 39º e 40º Classifi cação geral.

Psicólogo – 73º ao 74º Classifi cação Geral.

Terapeuta Ocupacional – 30º e 31º Classifi cação Geral

“Considerando que o candidato da classifi cação 134º para o cargo de Enfermeiro da Família foi convocado no Edital nº 46, publicado no DOC Edição 4590 de 
30/05/2019, na 24º classifi cação da cota reservada para candidatos negros.”

Contagem, 28 de junho de 2019.

Cleber de Faria Silva
Secretário Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
 ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 001/2019
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 013

O Secretário Municipal de Saúde, convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplifi cado – PSS 01/2019 – 13º resultado, da função e classifi cação abaixo relacionada, 
a comparecer ao setor de Admissão da Secretaria Municipal de Saúde, de segunda à sexta-feira, de 09 às 11 horas ou de 14 às 16 horas, localizada na Avenida General 
David Sarnoff, nº 3.113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, no período de  02/07/2019 a  12/07/2019.

Médico da Família – 1º Classifi cado

Médico Clínico Geral – 1º e 2º Classifi cados

Contagem, 28 de junho de 2019.

CLEBER DE FARIA SILVA
Secretario Municipal de Saúde de Contagem  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONTAGEM

A Comissão de Avaliação dos Títulos, constituída através da Portaria 198, de 23 de janeiro de 2019 e suas alterações, conforme o disposto no Edital do Processo Seleti-
vo Simplifi cado - PSS nº 001/2019, segue abaixo a classifi cação dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplifi cado nº 001/2019 após julgamento realizado pela 
Comissão, conforme os critérios defi nidos no referido edital

013º resultado de Classifi cação do Processo Seletivo Simplifi cado SMS/PSS Nº 01/2019

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE PON-
TOS RESULTADO

MÉDICO DA FAMÍLIA 1º AIRTON RODRIGO BARBOSA 10,00 CLASSIFICADO

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE PON-
TOS RESULTADO

MÉDICO CLÍNICO GERAL 1º JOAO BRUNO ALVES FREITAS 05,00 CLASSIFICADO

MÉDICO CLÍNICO GERAL 2º PAULO JOSE CAMPOS PIRES 05,00 CLASSIFICADO

Comissão de Avaliação de Títulos:
Cynthia Andrea Antão Pires
Jose Carlos Matos 
Juscelio Pereira da Silva
Wilton Batista de Santana Junior

Contagem, 28 de junho de 2019.

Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos 
e Cidadania

ATA DA 23ª (VIGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – FMPDC / CONTAGEM

Aos 07 de junho de 2019, na Sede do PROCON, localizado na Avenida José Faria da Rocha, nº 1016, Bairro Eldorado, Contagem/MG, às 9hrs05min horas, foi realiza-
da a primeira chamada e tendo o quórum regimental teve início os trabalhos. A Presidente do Fundo Rariúcha Amarante Braga Augusto, primeiramente saudou os 
presentes na reunião. Em primeiro ponto de pauta a assinatura da ata anterior, próximo ponto de pauta seria a apresentação do saldo atualizado do FMPDC que até a 
data de 31/05/2019 era no valor de R$ 760.843,11 (conforme cópia de extrato apresentado em reunião e anexo a presente ata). Agora passando para os orçamentos 
de manutenção do ar-condicionado, coffee break para reuniões e cursos, manutenção da porta de vidro que não fecha, material gráfi co e locação de computadores e 
notebooks. Relativo ao orçamento da manutenção da porta de vidro, as empresas que estiveram no Procon constataram que o motor encontra-se queimado, sendo ne-
cessário a troca de toda maquina por uma nova, serão realizados então novos orçamentos agora não mais para manutenção e sim para aquisição de novo motor e sis-
tema de porta automática. Quanto a manutenção dos ar condicionados, o processo licitatório encontra-se em fase de realização de média de preços. Sobre o material 
gráfi co, o setor de comunicação da Prefeitura está verifi cando sobre o processo que esta em andamento. Já sobre o fornecimento de coffe break, a licitação esta sendo 
realizada na data de hoje e na próxima reunião será dado o resultado da mesma e seu andamento. Pela Presidente do FMPDC foi informado sobre a possibilidade de 
Contagem sediar em junho de 2020 a Conferência Estadual de Defesa do Consumidor em parceria com outros membros do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. 
A ideia seria o Procon apresentar a proposta de custear a locação do espaço e os demais membros as demais despesas. Seria realizado um termo de cooperação técnica 
entre os interessados. Estima-se um gasto de cinquenta mil reais a ser disponibilizado pelo FMPDC. Seria um grande evento para fi ns de visibilidade para o município 
e também para o PROCON. O que foi prontamente aprovado pelos presentes para fi ns de dar entrada nas tratativas sobre os assuntos com os interessados e defi nição 
dos detalhes para realização. Todos consentiram com os pontos abordados no momento da reunião, assim houve o encerramento. A Presidente do Fundo Municipal 
de Proteção e Defesa do Consumidor, Sra. Rariúcha Amarante Braga agradeceu a presença de todos, e deu por encerrada a reunião. Encerrando-se esta as 9 horas e 40 
minutos. Lavrei a presente ata que segue em 1 (uma) lauda que vai assinada por mim, Sra. Rariúcha Amarante Braga Augusto, Presidente, com os presentes abaixo:
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COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON CONTAGEM

Rariúcha Amarante Braga Augusto

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Selma Cristina Guimarães Silva
AUSENTE
Gabriel Matias Inácio

SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Fernanda Luzia do Nascimento 
AUSENTE
Marina Rodrigues Alves de Carvalho

PORTARIA SMDHC Nº 007, de 01 de julho 2019.

Dispõe sobre a Designação de Gestor das parcerias celebradas pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania com as Organizações da Sociedade Civil, 
mediante termo de colaboração ou termo de fomento.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA – SMDHC, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 98, inciso V, da Lei Orgânica do Município 
de Contagem; as competências defi nidas no art. 27 da Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2017 e o disposto no DECRETO Nº 436, DE 20 DE MARÇO DE 
2018 e ainda;
Considerando o disposto na Lei Federal 13.019/2014 e na Lei Municipal nº. 4.910/2017, relativos ao controle e fi scalização do cumprimento dos objetos das parcerias 
celebradas com Organizações da Sociedade Civil – OSC, e;
Considerando as diversas parcerias celebradas no âmbito da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC, RESOLVE:
Art. 1º Designar gestores para exercer o controle e fi scalização das parcerias celebradas pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania com as Organiza-
ções da Sociedade Civil – OSC, mediante termo de colaboração ou termo de fomento.
Art. 2º Os gestores das parcerias de que trata esta Portaria, são os constantes no anexo I, desta Portaria.
Art. 3º Compete ao Gestor da Parceria:
Acompanhar e fi scalizar a execução da parceria; 
Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregulari-
dades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados; 
Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas fi nal, com base no relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59 da Lei 
13.019/2014 e decreto municipal 30/2017; 
Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação. 
Comunicar ao administrador público a inexecução por culpa exclusiva da OSC, para fi ns do art. 62, da lei 13.019/2014; 
Em caso de irregularidade ou inexecução parcial apontados no relatório de monitoramento e avaliação, notifi car a OSC para, no prazo de 30 (trinta) dias, sanar a irregu-
laridade, cumprir a obrigação, ou justifi car a impossibilidade de saneamento da irregularidade ou cumprimento da obrigação; 
Realizar a conferência e a checagem do cumprimento das metas e suas respectivas fontes comprobatórias, bem como acompanhar e avaliar a adequada implementação 
da política pública, verifi cando a coerência e veracidade das informações apresentadas nos relatórios gerenciais 

Art. 4 º A presente Portaria entra em vigor na da data de sua publicação.

MARCELO LINO DA SILVA
Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

PORTARIA SMDHC Nº 001, de 01 de julho 2019.

ANEXO I

N.º Termo de Parceria Objeto OSC Parceira / CNPJ
Gestor designado / 
Matrícula Vigência

01

Termo de Fomento 
n° 006/2018
Processo Administrativo 
n° 004/2018

O Programa “Fortalecendo Laços Sociais” tem como objeto 
o desenvolvimento de atividades em grupo para prevenção, 
socialização e fortalecimento das relações de convívio familiar e 
comunitário da pessoa idosa, socialmente vulnerável, garantindo o 
acesso a serviços, ao lazer, à cultura e à atividade física, nos termos 
do Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH-3, da Política 
Nacional do Idoso, Estatuto do Idoso, Política Municipal do Idoso e 
Programa Nacional de Assistência Social. PRO- CÉU: Projeto Con-

struindo em União

Servidor: Marina Rodrigues 
Alves de Carvalho 
Matrícula: 149789-4

03/09/2018 a 
02/09/2019



"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, 1 de julho de 2019 Página 33 de 81 Diário Oficial de Contagem - Edição 4610

02

Termo de Fomento 
n°008/2018 
Processo Administrativo 
n° 006/2018

O Programa ''CONTAGEM CIDADÃ", tem por fi nalidade a conjuga-
ção de esforços entre a universidade e o Município de Contagem, 
através da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, 
para o desenvolvimento de projetos de gestão, manutenção, 
planejamento, extensão universitária e ações sociais para a pro-
moção dos direitos de cidadania das populações mais vulneráveis 
à luz da Política de Direitos Humanos e de Assistência Social, a par-
tir do fi nanciamento obtido com  recursos de emendas impositivas 
oriundas da Câmara Municipal de Contagem.

Sociedade Mineira de 
Cultura

Servidor: Marina Rodrigues 
Alves de Carvalho 
Matrícula: 149789-4

11/09/2018 a 
10/09/2019

03

Termo de Fomento 
n° 005/2019
Processo Administrativo 
n° 001/2019

Executar ações complementares na área de direitos humanos e 
cidadania com o objetivo de adotar, articular e realizar políticas 
que possibilitem a garantia de proteção às pessoas socialmente 
vulneráveis, bem como aquelas que sofram algum tipo de violação 
de direitos, seja físico, fi nanceiro, moral, vítimas de discursos de 
ódio, tortura psicológica ou tratamento desumano e degradante, 
visando a promoção efetiva dos direitos humanos, nos termos do 
Programa Nacional de Direitos Humanos - PNHD - 3, da Política 
Nacional do Idoso, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Política Municipal do Idoso.

Associação dos Mora-
dores do Bairro Novo 
Progresso II - AMONP

Servidor: Marina Rodrigues 
Alves de Carvalho 
Matrícula: 149789-4

25/04/2019 a 
24/04/2020

04

Termo de Colaboração 
n° 008/2018 
Chamamento Público 
n°001/2017

Resgatar e valorizar o papel social do idoso, seus saberes, 
experiências e vivências através de ações que o aproximem de 
espaços socialmente
produtivos, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, 
além de promover o fortalecimento de vínculos da população 
idosa.

Associação Comuni-
tária de Prevenção 
ao Uso Indevido de 
Drogas (PROJETO DE 
VIDA)

Servidor: Neuza Martins de 
Oliveira
Matrícula: 150807-8

15/10/2018 a 
14/10/2019

05

Termo de Colaboração 
n° 009/2018 
Chamamento Público 
n°001/2017

Proporcionar à pessoa idosa, com idade a partir de 60 anos, pro-
moção de suas capacidades funcionais, intelectuais, estimulando 
sua busca por protagonismo social.

Centro de Apoio Pro-
mocional Educacional 
Hermann José (CEPA)

Servidor: Neuza Martins de 
Oliveira
Matrícula: 150807-8

15/10/2018 a 
14/10/2019

06

Termo de Colaboração 
n° 005/2018 
Chamamento Público 
n°001/2017

PROJETO CLICAR NA 3° IDADE - O projeto envolve o contato 
das pessoas que estão na terceira idade em atividades básicas e 
introdutórias no uso do computador, utilizando dispositivos edu-
cativos para que o idoso aprenda informática, visando uma maior 
integração à sociedade e aos avanços tecnológicos. Pretende 
ser um curso com metodologia de trabalho capaz de facilitar o 
processo de aprendizagem do cidadão idoso promovendo a sua 
valorização através da inclusão digital e discussão de temas perti-
nentes ao envelhecimento.

Juventude Unida de 
Contagem (JUC)

Servidor: Neuza Martins de 
Oliveira
Matrícula: 150807-8

15/10/2018 a 
14/10/2019

07

Termo de Colaboração 
n° 007/2018 
Processo Administrativo 
n°009/2018

Executar o Projeto Semear e Colher, visando resgatar os vínculos 
familiares, garantir segurança e conforto aos idosos, bem como 
equipar e dar condições de trabalho aos funcionários, através da 
promoção da transparência e qualidade no trabalho da Instituição.  

Lar Maria Clara

Servidor: Neuza Martins de 
Oliveira
Matrícula: 150807-8

31/10/2018 a 
30/09/2019

08

Termo de Fomento 
n° 004/2018
Processo Administrativo 
n° 002/2018

Execução do Projeto “GIRASSOL”, adaptação das instalações 
físicas, estruturais e humanas, com diretrizes que visem o atendi-
mento adequado ao público-alvo direto, conforme a RDC 283 de 
26 de setembro de 2005.

Lar Maria Clara

Servidor: Neuza Martins de 
Oliveira
Matrícula: 150807-8

31/10/2018 a 
30/08/2019

09

Termo de Colaboração 
n° 001/2019 
Processo Administrativo 
n°008/2018

Qualifi car e fortalecer o potencial vocal das benefi ciárias   do Coral 
Vozes de Águia, visando a inserção social e o protagonismo da 
pessoa idosa por meio da arte e cultura.

Núcleo de Incentivo à 
Cidadania (NIC)

Servidor: Neuza Martins de 
Oliveira
Matrícula: 150807-8

29/01/2019 a 
28/01/2020

10

Termo de Fomento 
n° 001/2019
Processo Administrativo 
n° 013/2018

Desenvolver um plano de ofi cinas e estratégias educativas voltadas 
à prevenção e promoção da saúde na terceira idade, à socializa-
ção, à valorização da cultura, o aumento da autoestima, à inserção 
social e o acesso às novas tecnologias da população idosa do 
Município de Contagem. Instituto Ânima

Servidor: Neuza Martins de 
Oliveira
Matrícula: 150807-8

26/03/2019 a 
25/12/2019

11

Termo de Fomento 
n° 002/2019
Processo Administrativo 
n° 014/2018

Projeto “Diagnóstico dos Grupos de Convivência de Idosos do 
Município de Contagem”.
O projeto visa diagnosticar o perfi l sóciodemográfi co dos Grupos 
de Convivência de Idosos existentes no Município de Conta-
gem, para subsidiar o planejamento de ações, e a elaboração de 
estratégias para o estímulo e fortalecimento da integração social 
e da participação da população idosa nos processos de exercício 
da cidadania, fundamentais a um envelhecimento efetivamente 
saudável e ativo. Instituto Ânima

Servidor: Neuza Martins de 
Oliveira
Matrícula: 150807-8

26/03/2019 a 
25/10/2019
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12

Termo de Fomento 
n° 003/2019
Processo Administrativo 
n° 016/2018

“Plano De Capacitação E Assessoramento De Instituições De Longa 
Permanência Para Idosos” que visa aprimorar as práticas gerenciais 
e operacionais de 13 Instituições de Longa Permanência para Ido-
sos (ILPI´s) do Município de Contagem, visando garantir à popula-
ção idosa os direitos assegurados na legislação em vigor; qualifi car 
os serviços oferecidos e reduzir os ricos à saúde aos quais fi cam 
expostos os moradores de ILPI's. Estão envolvidas no projeto as 
áreas de conhecimento: contabilidade, aspectos jurídicos (Direito), 
marketing e comunicação, prestação de serviços assistenciais 
(Serviço Social), Gestão de Recursos Humanos (Gestão de RH), nu-
trição e dietética, em observância das diretrizes da política pública 
relacionada à parceria. Instituto Ânima

Servidor: Neuza Martins de 
Oliveira
Matrícula: 150807-8

26/03/2019 a 
25/12/2019

13

Termo de Fomento 
n° 004/2019
Processo Administrativo 
n° 018/2018

Executar o Projeto "Hábil-Idade" que visa desenvolvimento de 
ofi cinas que busca a valorização das potencialidades e habili-
dades das pessoas idosas residentes no município de Contagem, 
que se encontram na faixa etária a partir de 60 (sessenta) anos, 
disponibilizando até 320 (trezentas e vinte) vagas/ano, em ofi cinas 
que estão divididas em 3 (três) modalidades, conforme descrito no 
projeto básico. Associação Move Cul-

tura (Move Cultura)

Servidor: Neuza Martins de 
Oliveira
Matrícula: 150807-8

01/04/2019 a 
30/03/2020

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2019.

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES 
VOLTADAS À PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, POR MEIO DE ATIVIDADES QUE VALORIZEM E PROMOVAM O PROTAGONISMO, O EMPODERA-
MENTO E A CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA ATRAVÉS DO ESPORTE, LAZER E CULTURA, REDUZINDO SITUAÇÕES DE ISOLAMENTO SOCIAL E MELHORANDO A QUALIDADE 
DE VIDA DA PESSOA IDOSA, no âmbito do Município de Contagem – MG, com transferência de recursos fi nanceiros Municipal.

Edital de Chamamento Público nº. 002/2019.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM – MG, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, com esteio na Lei Federal nº 13.019, 
de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015; Lei Municipal nº 4.910, de 06 de dezembro de 2017 e Decreto Municipal nº 
30, de 23 de fevereiro de 2017, torna público o presente Edital de Chamamento Público visando a seleção de Organização(ões) da Sociedade Civil interessada(s) em 
celebrar(em) Termo(s) de Colaboração que tenham por objeto o desenvolvimento de ações voltadas à promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa, por meio de 
atividades que valorizem e promovam o protagonismo, o empoderamento e a convivência comunitária através do esporte, lazer e cultura, reduzindo situações de isola-
mento social e melhorando a qualidade de vida da pessoa idosa, no âmbito do Município de Contagem – MG, nos termos do presente Edital.

1. FINALIDADE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
1.1. A fi nalidade do presente Chamamento Público é a seleção de propostas para a celebração de parceria com a PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM – MG, por in-
termédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, com a formalização de Termo de Colaboração, para a consecução de fi nalidade de interesse 
público e recíproco, envolvendo a transferência de recursos fi nanceiros à(s) Organização(ões) da Sociedade Civil (OSCs), conforme condições estabelecidas neste Edital e 
seus anexos.
1.1.1 O Termo de Colaboração é o instrumento pelo qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela Administração Pública com Organizações da Sociedade Civil, 
selecionadas por meio de chamamento público, para consecução de fi nalidades de interesse público propostas pela Administração Pública (inciso VII do Art. 2º, da Lei 
13.019, de 31 de julho de 2014).
1.2. O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e suas alterações; Lei Municipal nº. 4.910/2017 e pelo Decreto Municipal nº. 
30/2017, e pelos demais normativos aplicáveis, além das condições previstas neste Edital e seus anexos, devendo a OSC declarar expressamente ciência de seus termos 
(Anexo I).
1.3. Serão selecionadas as propostas que atenderem ao presente edital, cuja ordem classifi catória observará aos critérios de pontuação aqui estabelecidos. Será cel-
ebrada parceria com a OSC de melhor pontuação, a partir da proposta apresentada e de acordo com a disponibilidade orçamentária. 
1.4. É permitida a atuação em rede, fi cando a critério da OSC selecionada, por duas ou mais Organizações da Sociedade Civil, para a realização de ações coincidentes 
(quando há identidade de intervenções) ou de ações diferentes e complementares à execução do objeto da parceria, nos termos do art. 35-A da Lei Nº. 13.019, de 
2014; e do §9º, art. 9º e arts. 47 a 50 da Lei Municipal nº. 4.910, de 06 de dezembro de 2017; e Decreto Municipal n°. 30, de 23 de fevereiro de 2017, devendo a rede 
ser composta por:
a) “OSC celebrante” da parceria com a administração pública municipal, aquela que assinar o termo de colaboração, que fi cará responsável pela rede e atuará como sua 
supervisora, mobilizadora e orientadora, podendo participar diretamente ou não da execução do objeto; e,
b) uma ou mais “OSCs executantes e não celebrantes” da parceria com a administração pública municipal, que devem executar ações relacionadas ao objeto da parceria 
defi nidas em comum acordo com a OSC celebrante.
1.5. O processo de chamamento público a que se refere este Edital poderá ser adiado, revogado por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, ou anulado, sem que caiba às instituições participantes qualquer direito à reclamação ou indenização por estes motivos, de acordo com a 
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legislação vigente.
1.6. Integram o presente Edital, para todos os fi ns e efeitos, os seguintes anexos:
Anexo I – Declaração de Ciência e Concordância; 
Anexo II – Declaração sobre Instalações e Condições Materiais;
Anexo III – Declaração de Não Impedimento da Organização e Dirigente;
Anexo IV – Declaração de Conta-Corrente Para Fins de Pagamento; 
Anexo V – Declaração de Quitação de Prestação de Contas; 
Anexo VI – Declaração que não emprega menor; 
Anexo VII – Referência para Proposta de Colaboração; 
Anexo VIII – Termo de Referência;
Anexo IX – Modelo da Minuta do Termo de Colaboração; 
Anexo X – Modelo de Plano de Trabalho;
1.6. A OSC interessada deverá apresentar proposta nos termos do presente edital, anexando, obrigatoriamente, sob pena de desclassifi cação, os seguintes anexos em 
envelope lacrado: Anexo I ao Anexo VI e Anexo VIII. Os demais anexos são referências para a apresentação da proposta pela OSC e subsídio para a posterior formaliza-
ção da parceria.

2. DO OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS
2.1. O Termo de Colaboração terá por objeto o desenvolvimento de ações voltadas à promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa, por meio de atividades que 
valorizem e promovam o protagonismo, o empoderamento e a convivência comunitária através do esporte, lazer e cultura, reduzindo situações de isolamento social e 
melhorando a qualidade de vida da pessoa idosa, no âmbito do Município de Contagem – MG.
2.1.1. O detalhamento das ações, metas e indicadores encontram-se no Anexo VII – Referência para proposta de colaboração.
2.1.1.1. A apresentação de propostas nos termos deste Edital vincula a(s) entidade(s) ou Organização(ões) da Sociedade Civil ao atendimento de metas referenciadas 
pela administração pública através da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. 
2.1.2. As entidades ou organizações da sociedade civil interessadas deverão apresentar propostas com o valor global, mensurando os valores de acordo com as ações 
propostas pela Administração e pela OSC, devendo a mesma possuir sede atuante e reconhecida no Município de Contagem/MG e/ou atendimento no território, 
atentando-se para a capacidade estrutural e técnica necessária ao atendimento proposto que será avaliada pela Comissão de Seleção.
2.2. Poderão participar deste Edital as organizações da sociedade civil (OSCs), assim consideradas aquelas defi nidas pelo art. 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” ou “c”, da Lei 
nº 13.019, de 2014 (com redação dada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015):
a)  entidade privada sem fi ns lucrativos (associação ou fundação) que não distribua entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doa-
dores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do 
seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por 
meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva;
b)  as sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999; as integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou 
social; as alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalha-
dores rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para execução de atividades ou de projetos de interesse público e de 
cunho social; ou,
c)  as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fi ns exclusivamente religio-
sos.
2.3. O início das parcerias será estabelecido mediante assinatura do Termo de Colaboração conforme Anexo IX – Modelo da Minuta do Termo de Colaboração, obe-
decendo à previsão estabelecida neste edital de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por até 60 (sessenta) meses, por interesse da Administração Pública.
2.4. O chamamento público será regido por este Edital, cabendo à Comissão de Seleção a operacionalização dos procedimentos do chamamento público nas suas 
diversas fases até a publicação do resultado fi nal.
2.5. A concessão de apoio da Administração Pública será por meio do orçamento próprio do tesouro municipal, podendo ser composto com recursos estadual e federal, 
a depender da disponibilidade orçamentária.

3. DO 3º PROGRAMA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS - PNDH-3
O 3º Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3), instituído pelo Decreto nº 7.037, de 21 de dezembro de 2009, e atualizado pelo Decreto nº 7.177, de 12 de 
maio de 2010, concebe a efetivação dos direitos humanos como uma política de Estado, centrada na dignidade da pessoa humana e na criação de oportunidades 
para que todos e todas possam desenvolver seu potencial de forma livre, autônoma e plena. Parte, portanto, de princípios essenciais à consolidação da democracia no 
Brasil: diálogo permanente entre Estado e sociedade civil; transparência em todas as áreas e esferas de governo; primazia dos direitos humanos nas políticas internas e 
nas relações internacionais; caráter laico do Estado; fortalecimento do pacto federativo; universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos civis, políticos, 
econômicos, sociais, culturais e ambientais; desenvolvimento sustentável; respeito à diversidade; combate às desigualdades; erradicação da fome e da extrema pobreza.
Entre os principais avanços trazidos pelo Programa, destacam-se a transversalidade de suas diretrizes, objetivos e ações programáticas e o comprometimento nacional 
para a consecução desses objetivos. Nesse sentido, as iniciativas de responsabilidade do Governo Federal previstas no Programa necessitam da participação de atores 
locais para a execução das ações previstas, reforçando a importância da coordenação entre as políticas públicas desenvolvidas pelo Governo Federal e os públicos espe-
cífi cos alcançados por elas, para, em vista das necessidades de cada população, poder produzir os resultados esperados.

3.1. DO PROGRAMA PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
O PNDH-3 no intuito de promover a igualdade e garantir direitos em contextos de diversidade e desigualdades (Diretriz 10, Eixo Temático III) propõe o desafi o de valori-
zar a pessoa idosa e promover a sua participação na sociedade (Objetivo Estratégico III).
Para isso, faz-se necessário a promoção de ações que fomentem a inserção, a qualidade de vida e a prevenção de agravos às pessoas idosas, por meio de programas 
que fortaleçam o convívio familiar e comunitário, garantindo o acesso a serviços, ao lazer, à cultura e à atividade física, com respeito a suas capacidades funcionais.
O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003) reuniu em um documento legal uma série de leis e políticas já existentes e regulamentou novas medidas 
que colocam a pessoa idosa como sujeito de direitos, além de reconhecer o envelhecimento como um direito humano.
O Estatuto declara que é obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos 
civis, políticos, individuais e sociais garantidos na Constituição e nas Leis.
Dessa forma, é preciso reconhecer a pessoa idosa como um ser humano que possui diversas dimensões, um sujeito que não se desfaz de sua personalidade e de suas 
experiências por ter chegado à velhice. As pessoas idosas, assim como vários outros grupos e segmentos de nossa população necessitam de políticas que promovam 
e garantam seus direitos, e de ações que combatam a discriminação, a violência e demais opressões. Ademais, é importante reconhecer e lembrar que a velhice é uma 
conquista social e que temos o desafi o de tornar essa fase da vida ativa.
O Compromisso Nacional para o Envelhecimento Ativo instituído pelo Decreto nº 8.114 de 30 de setembro de 2013 tem como objetivo mobilizar o Governo Federal, 
os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e a sociedade civil organizada para a elaboração articulada e coordenada de políticas que visem garantir à valorização, a 
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emancipação, o protagonismo, a promoção dos direitos da pessoa idosa.
O IX Encontro Nacional de Conselhos de Defesa de Direitos da Pessoa Idosa, realizado em dezembro de 2013 durante o Fórum Mundial de Direitos Humanos (FMDH), 
construiu coletivamente com os conselheiros de diferentes Estados e Municípios um conjunto de temáticas a serem trabalhadas pelos conselhos de direitos da pessoa 
idosa.
Dentre as temáticas que orientarão as ações dos conselhos estão previdência social, saúde, assistência social, fi nanciamento de políticas, enfrentamento à violência, 
acesso à educação, intergeracionalidade, acessibilidade, cidadania, participação, mobilização e convivência comunitária e familiar.
3.2. Com o objetivo de construir a cidade que sonhamos com tratamento igualitário, sem distinção de qualquer natureza, é que propomos o presente chamamento 
público para celebração de termo de parceria cujo objeto é o desenvolvimento de ações voltadas à promoção e à defesa dos direitos da pessoa idosa, por meio de 
atividades que valorizem e promovam o protagonismo, o empoderamento e a convivência comunitária através do esporte, lazer e cultura, reduzindo situações de isola-
mento social e melhorando a qualidade de vida da pessoa idosa, no âmbito do Município de Contagem – MG, de segunda a sexta-feira das 08:00h às 17:00h, exceto 
feriados.

3.3. Deverão se realizar as seguintes atividades, de acordo com o anexo VIII – Termo de Referência, do presente edital:
3.3.1. Aulas de Hidroginástica:
A hidroginástica é um exercício aeróbico leve que pode ser adotado por todos, independente da faixa etária. O pouquíssimo impacto oferecido e a refrescância da 
água para os dias mais quentes são apenas os principais motivos para o usuário se sentir tentado a se exercitar nas piscinas. Os benefícios da hidroginástica envolvem 
sistema circulatório, força, controle de peso, articulações e até mesmo reduz a possibilidade de ocorrência de algumas doenças.
3.3.2. Bailões da Terceira Idade:
Os bailes criados para a terceira idade, além dos benefícios da dança, proporcionam também uma maior integração e socialização dos idosos, pois são espaços 
agradáveis e com clima familiar, onde é possível fazer amizades e trocar experiências.
Ao frequentar bailes a pessoa idosa fará amizades enquanto se diverte, ou seja, a dança e outras atividades são pontes para que o idoso se socialize com pessoas que 
tem gostos em comum. As chances de fazer amizades e trocar experiências em um baile é muito maior que em uma caminhada ou na academia.
Conhecer e interagir com pessoas também é uma atividade altamente benéfi ca, já que conversar e ter amigos previne a depressão. E a dança, além de ser divertida, es-
timula o aumento de suas conexões neuronais que dão maior habilidade no aprendizado e na memória, deixando com uma mente mais saudável e de bem com a vida.
3.3.3. Ofi cinas Livres (Artes Manuais e Esporte e Lazer):
Deverão ser ofertadas ofi cinas nas mais variadas modalidades: de Artes Manuais e Atividade Física, buscando desenvolver potencialidades, habilidades, talentos e propi-
ciar sua formação cidadã, bem como evitar o isolamento e promover o convívio comunitário:
Artes Manuais: Essa modalidade deve contemplar ofi cinas que incentivem a criatividade e o aprimoramento de técnicas artísticas conforme cada competência. Podem 
ser ofertadas ofi cinas como artesanato, pintura em tela, pintura em tecido, bordado, bordado em chinelo, entre outras. Objetiva-se desenvolver habilidades artísticas e 
psicomotoras, tendo como metodologia atividades em grupo, nas quais os participantes desenvolvem atividades que desenvolva seu estilo artístico próprio, desper-
tando sua criatividade.
Esporte e Lazer: Essa modalidade deverá contemplar ofi cinas que incentivem a prática de atividades físicas e o lazer, tais como dança, ginástica, voleibol, zumba, ioga, 
recreação, entre outras. Possui como objetivo promover a interação entre os participantes através de atividades que desenvolvam habilidades corporais, incentivem a 
prática de exercícios físicos, o desenvolvimento saudável e a qualidade de vida dos idosos.

3.4. O público-alvo a ser atendido neste Projeto são pessoas idosas, de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 anos, residentes no Município de Contagem.

4. PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO
4.1. Para participar deste Edital, a OSC deverá cumprir as seguintes exigências:
a) comprometer-se a estar habilitada no Conselho Municipal do Idoso de Contagem no ato de assinatura do Termo de Colaboração;
b) declarar, conforme modelo constante no Anexo I – Declaração de Ciência e Concordância, que está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital e seus 
anexos, bem como que se responsabilizam pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de seleção. Este documento 
deverá estar obrigatoriamente anexado junto a proposta de OSC.
c) ter sede ou representação atuante e reconhecida no Município de Contagem/MG, conforme prescrição do art. 24, §2º, Inciso I, da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 
2014 (alterada pela Lei nº.13.204, de 14 de dezembro de 2015).

5. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
5.1. Para a celebração do termo de colaboração, a OSC deverá atender aos seguintes requisitos:
a) ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de atividades e fi nalidades de relevância pública e social, bem como compatíveis com o objeto do 
instrumento a ser pactuado (art. 33, caput, inciso I, e art. 35, caput, inciso III, da Lei nº 13.019, de 2014). Estão dispensadas desta exigência as organizações religiosas e 
as sociedades cooperativas (art. 33, §§ 2º e 3º, Lei nº 13.019, de 2014); 
b) ser regida por normas de organização interna que prevejam expressamente que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será transferido 
a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei nº 13.019, de 2014, e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade 
extinta (art. 33, caput, inciso III, Lei nº 13.019, de 2014). Estão dispensadas desta exigência as organizações religiosas e as sociedades cooperativas (art. 33, §§ 2º e 3º, 
Lei nº 13.019, de 2014); 
c) ser regida por normas de organização interna que prevejam, expressamente, escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Nor-
mas Brasileiras de Contabilidade (art. 33, caput, inciso IV, Lei nº 13.019, de 2014);
d) possuir, no momento da apresentação do plano de trabalho, no mínimo 1 (um) ano de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação 
emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (art. 33, caput, inciso V, alínea “a”, da Lei nº 13.019, de 
2014);
e) possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza semelhante, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, a ser comprovada no 
momento da apresentação do plano de trabalho e na forma do art. 33, caput, inciso V, alínea “b”, da Lei nº 13.019, de 2014; 
f) possuir instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento do objeto da parceria e o cumprimento das metas estabelecidas ou, alternativamente, 
prever a sua contratação ou aquisição com recursos da parceria, a ser atestado mediante declaração do representante legal da OSC, conforme Anexo II – Declaração 
sobre Instalações e Condições Materiais. Não será necessária a demonstração de capacidade prévia instalada, sendo admitida a aquisição de bens e equipamentos ou a 
realização de serviços de adequação de espaço físico para o cumprimento do objeto da parceria (art. 33, caput, inciso V, alínea “c” e §5º, da Lei nº 13.019, de 2014, e § 
1, art. 28, da Lei Municipal n.º 4.910/2017).
g) deter capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento do objeto da parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, a ser comprovada. Não será ne-
cessária a demonstração de capacidade prévia instalada, sendo admitida a contratação de profi ssionais, a aquisição de bens e equipamentos ou a realização de serviços 
de adequação de espaço físico para o cumprimento do objeto da parceria (art. 33, caput, inciso V, alínea “c” e §5º, da Lei nº 13.019, de 2014 e § 1, art. 28, da Lei 
Municipal n.º 4.910/2017). 
h) apresentar certidões de regularidade fi scal, previdenciária, tributária, de contribuições, de dívida ativa e trabalhista, na forma do art. 34, caput, inciso II, da Lei nº 



"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, 1 de julho de 2019 Página 37 de 81 Diário Oficial de Contagem - Edição 4610

13.019, de 2014, e art. 28, da Lei Municipal n.º 4.910/2017; 
i) apresentar certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto registrado e eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade 
cooperativa, certidão simplifi cada emitida por junta comercial (art. 34, caput, inciso III, da Lei nº 13.019, de 2014 e art. 28, da Lei Municipal n.º 4.910/2017);
j) apresentar cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, bem como relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, conforme 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, conforme Anexo III – Declaração e Relação dos Dirigentes da Entidade (art. 34, caput, incisos V e VI, da Lei nº 13.019, de 2014); 
k) comprovar que funciona no endereço declarado pela entidade, por meio de cópia de documento hábil, a exemplo de conta de consumo ou contrato de locação (art. 
34, caput, inciso VII, da Lei nº 13.019, de 2014); 
l) atender às exigências previstas na legislação específi ca, na hipótese de a(s) OSC(s) se tratar(em) de sociedade(s) cooperativa(s) (art. 2º, inciso I, alínea “b”, e art. 33, 
§3º, Lei nº 13.019, de 2014), e,
§1º A aferição dos requisitos constantes nos incisos anteriores somente deverá ser observada no momento da formalização da parceria, podendo a entidade ou orga-
nização da sociedade civil participar do processo de seleção. 
§2º Não é exigência, como condição para formalização das parcerias, que a entidade ou organização de sociedade civil possua Certifi cação de Entidade Benefi cente de 
Assistência Social – CEBAS, concedida nos termos da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, a fi m de não restringir o caráter competitivo da seleção, observado o 
§2º do art. 24 da Lei nº 13.019, de 2014. 
5.1.1. No que couber, será aceito como cumprimento dos requisitos para celebração da parceria o Credenciamento da OSC emitido nos termos do Decreto Municipal 
nº.79/2017.

5.2. Ficará impedida de celebrar o termo de colaboração a OSC que:
5.2.1 não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território nacional (art. 39, caput, inciso I, da Lei nº 13.019, de 2014);
5.2.2 esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada (art. 39, caput, inciso II, da Lei nº 13.019, de 2014);
5.2.3 tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública federal, estendendo-
se a vedação aos respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afi nidade, até o segundo grau, exceto em relação às entidades que, por 
sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas. Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas 
públicas (art. 39, caput, inciso III e §§ 5º e 6º, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 29 § 2º, do Decreto Municipal nº 30/2017.);
5.2.4 tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) anos, exceto se for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os 
débitos eventualmente imputados, ou for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição, ou, ainda, a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso 
com efeito suspensivo (art. 39, caput, inciso IV, da Lei nº 13.019, de 2014);
5.2.5 tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, com 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, com a sanção prevista no inciso II do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014, ou com a 
sanção prevista no inciso III do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014 (art. 39, caput, inciso V, da Lei nº 13.019, de 2014);
5.2.6 tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos 
últimos 8 (oito) anos (art. 39, caput, inciso VI, da Lei nº 13.019, de 2014); ou,
5.2.7 tenha entre seus dirigentes pessoas cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qual-
quer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; que tenha sido julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo 
em comissão ou função de confi ança, enquanto durar a inabilitação; ou que tenha sido considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos 
estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (art. 39, caput, inciso VII, da Lei nº 13.019, de 2014).

6.  COMISSÃO DE SELEÇÃO
6.1. A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o presente chamamento público, a ser constituída na forma de Portaria, previamente à 
etapa de avaliação das propostas, na forma dos Art. 13 e 14, Decreto Municipal nº. 30, de fevereiro de 2017.
6.2. Deverá se declarar impedido membro da Comissão de Seleção que tenha participado, nos últimos 5 (cinco) anos, contados da publicação do presente Edital, como 
associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer OSC participante do chamamento público, ou cuja atuação no processo de seleção confi gure 
confl ito de interesse, nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 (art. 27, §§ 2º e 3º, da Lei nº 13.019, de 2014).
6.3. A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção não obsta a continuidade do processo de seleção. Confi gurado o impedimento, o membro 
impedido deverá ser imediatamente substituído por membro que possua qualifi cação equivalente à do substituído, sem necessidade de divulgação de novo Edital (art. 
27, §§ 1º a 3º, da Lei nº 13.019, de 2014).
6.4. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse colegiado.
6.5. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verifi car a autenticidade das informações e documentos apresentados pelas entidades 
concorrentes ou para esclarecer dúvidas e omissões. Em qualquer situação, devem ser observados os princípios da isonomia, da impessoalidade e da transparência.
6.6. Fica vedada a participação em rede de OSC “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.

7. DA FASE DE SELEÇÃO
7.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas:
Tabela 1 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA DATAS

1 Publicação do Edital de Chamamento Público.
01/07/2019 
(30 dias)

2 Envio das propostas pelas OSCs.
01/08/2019 e 02/08/2019
(das 8h30min às 16h30min)

3 Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção. 05/08/2019 e 06/08/2019

4 Divulgação do resultado preliminar.
07/08/2019 + 1 dia
(o dia adicional é uma estimativa)

5 Interposição de recursos contra o resultado preliminar.

(08/08/2019 a 12/08/2019)
5 (cinco) dias contados da divulgação do resultado preliminar para recursos. 
(13/08/2019 a 19/08/2019)
5 (cinco) dias para contra- recursos (se houver)
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6 Análise dos recursos pela Comissão de Seleção.
(20/08/2019)
Julgamento e Resultado. Não havendo recursos, altera-se a data prevista.

7
Homologação e publicação do resultado defi nitivo da fase de seleção, com 
divulgação das decisões recursais proferidas (se houver). 

21/08/2019
(data estimada)

7.2. Conforme exposto adiante, a verifi cação do cumprimento dos requisitos para a celebração da parceria (arts. 33 e 34, da Lei nº 13.019, de 2014) e a não ocorrência 
de impedimento para a celebração da parceria (art. 39, da Lei nº 13.019, de 2014) é posterior à etapa competitiva de julgamento das propostas, sendo exigível apenas 
da OSC selecionada mais bem classifi cada, nos termos do art. 28, da Lei nº 13.019, de 2014.
7.3. Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público.
7.3.1. O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico ofi cial da Prefeitura Municipal de Contagem, na internet www.contagem.mg.gov.br.
7.4. Etapa 2: Envio das propostas pelas OSCs.
7.4.1. As propostas devem ser encaminhadas em envelope lacrado, com identifi cação da instituição proponente, número do CNPJ, endereço e meios de contato, com 
a inscrição “Proposta – Edital de Chamamento Público nº 002/2019 – SMDHC – Desenvolvimento de ações voltadas à promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa”, 
e entregues via postal (SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento) ou pessoalmente aos cuidados da Comissão de Seleção SMDHC, no seguinte endereço: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA – Av. José Faria da Rocha, 1016 - 2° andar -  Eldorado – Contagem MG – CEP: 32315-040, das 8h30min 
às 16h30min, onde os envelopes/recibos serão protocolizados manualmente.
7.4.2. A proposta, em uma única via impressa, deverá ter todas as folhas rubricadas e numeradas sequencialmente e, ao fi nal, ser assinada pelo representante legal da 
OSC proponente. Também deve ser entregue uma cópia em versão digital (CD ou pen drive) da proposta e estar anexadas todas as declarações exigidas neste Edital.
7.4.3. Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será recebida, assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem 
explícita e formalmente solicitados pela administração pública municipal.
7.4.4. Observado o disposto no item 7.5.3 deste Edital, as propostas deverão conter, no mínimo, as seguintes informações:
a) a descrição da realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o projeto proposto; 
b) as ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão o cumprimento das metas; 
c) os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas; e
d) o valor global da proposta.
7.4.5. Somente serão avaliadas as propostas que forem entregues até o prazo limite de envio das propostas pelas OSCs constante da Tabela 1 (item 7.1).
7.5. Etapa 3: Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção.
7.5.1. Nesta etapa, de caráter eliminatório e classifi catório, a Comissão de Seleção analisará as propostas apresentadas pelas OSCs concorrentes. A análise e o julga-
mento de cada proposta serão realizados pela Comissão de Seleção, que terá total independência técnica para exercer seu julgamento.
7.5.2. A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido na Tabela 1 (item 7.1) para conclusão do julgamento das propostas e divulgação do resultado preliminar do 
processo de seleção, podendo tal prazo ser prorrogado, de forma devidamente justifi cada, por até mais 10 (dez) dias.
7.5.3. As propostas deverão conter informações que atendam aos critérios de julgamento estabelecidos na Tabela 2 do item 7.5.4.2, observado o contido no Anexo VII – 
Referência para Proposta de Colaboração.
7.5.4. A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios de julgamento apresentados na Tabela 2 do item 7.5.4.2 e seguintes diretrizes: 
I - adequação da proposta:
a) considera-se adequada a proposta que tiver: 
a. coerência em sua justifi cativa, neste sentido compreendido: diagnóstico de acordo com a realidade, objetivo geral do plano de acordo com a demanda apontada 
pelo diagnóstico;
b. viabilidade dos objetivos e metas, neste sentido compreendido: se os objetivos específi cos são viáveis e exequíveis e se as metas estão de acordo com o previsto neste 
Edital; 
c. consonância com objetivos propostos, neste sentido compreendido: se os objetivos estão de acordo com o previsto pela Administração;
d. metodologia e estratégia de ação, neste sentido compreendido: se o Termo de Referência da OSC demonstra clareza na forma como vai se desenvolver o projeto, se 
descreve o caminho escolhido, os métodos, técnicas e estratégias para cada objetivo proposto;
e. indicadores para acompanhamento e avaliação, neste sentido compreendido: se os indicadores apresentados demonstram capacidade de avaliação, aprimoramento e 
evolução de qualidade no decorrer da execução do objeto; 
f. viabilidade de execução, neste sentido compreendido: se a proposta de trabalho demonstra proximidade com realidade do território e se há coerência metodológica 
que viabilize a execução do Serviço; 
g. coerência no Plano de Aplicação de Recursos:
I - se há compatibilidade na aplicação dos recursos com a proposta de trabalho; 
II - qualifi cação do quadro de recursos humanos.
a. será considerado qualifi cado o quadro de recursos humanos da entidade ou organização da sociedade civil que estiver de acordo com as exigências do Edital e com 
vínculos de trabalho adequados à execução da proposta e composição da equipe de referência apresentada no Anexo VII – Referência para Proposta de Colaboração;
b. se a entidade ou organização da sociedade civil, apresenta ou não outros profi ssionais além da equipe de referência, compatíveis com a execução do trabalho; 
III – Sustentabilidade: 
a. se a entidade ou organização da sociedade civil apresenta no quadro de recursos humanos prevalência de pessoal com vínculo empregatício; 
b. se a entidade ou organização da sociedade civil tem outras fontes de recurso e/ou apoio institucional; 
c. se a entidade ou organização da sociedade civil disponibiliza para o atendimento previsto neste Edital espaço físico próprio ou mantido pela instituição. 

7.5.4.2  - Tabela 2 

Critérios de Julgamento Metodologia de Pontuação
Pontuação Máxima 
por Item

(A) Informações sobre ações a serem executa-
das, metas a serem atingidas, indicadores que 
aferirão o cumprimento das metas e prazos 
para a execução das ações e para o cumpri-
mento das metas 

- Grau pleno de atendimento (4,0 pontos)
- Grau satisfatório de atendimento (até 3,0 pontos)
- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório (0,0).
Observação: A atribuição de nota “zero” neste critério implica a eliminação da proposta, por força 
do § 2º, Art. 16, Decreto Municipal nº 30/2017. 4,0 pontos
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(B) Adequação da proposta aos objetivos da 
política, do plano, do programa ou da ação em 
que se insere a parceria

- Grau pleno de adequação (2,0 pontos)
- Grau satisfatório de adequação (1,0 pontos)
- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório do requisito de adequação (0,0).
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério implica a eliminação da proposta, por força do 
caput do art. 27 da Lei nº 13.019, de 2014; e do § 2º, Art. 16, Decreto Municipal nº 30/2017. 2,0 pontos

(C) Descrição da realidade objeto da parceria e 
do nexo entre essa realidade e a atividade ou 
projeto proposto

- Grau pleno da descrição (1,0 pontos)
- Grau satisfatório da descrição (0,5)
- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório (0,0).
Observação: A atribuição de nota “zero” neste critério implica a eliminação da proposta, por força 
do § 2º, Art. 16, Decreto Municipal nº 30/2017. 1,0 ponto

(D) Adequação da proposta ao valor de 
referência constante do Edital, com menção 
expressa ao valor global da proposta. (será 
eliminada a OSC cuja proposta não contenha o 
valor global).

- O valor global proposto é, pelo menos, 10% (dez por cento) mais baixo do que o valor de refer-
ência (1,0 ponto);
- O valor global proposto é igual ou até 10% (dez por cento), exclusive, mais baixo do que o valor 
de referência (0,5);
- O valor global proposto é superior ao valor de referência (0,0).
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério NÃO implica a eliminação da proposta, haja vista 
que, nos termos de colaboração, o valor estimado pela administração pública é apenas uma 
referência. 1,0 ponto

(E) Capacidade técnico-operacional da institu-
ição proponente. 
Observação: descreva na sua proposta as 
experiências relativas à capacidade técnico-
operacional. 
A sua comprovação fi ca diferida para a fase 
de celebração da parceria (art. 33, inciso V, 
alínea “c”, e art. 35, inciso III, ambos da Lei 
nº 13.019, de 2014), por meio de experiência 
comprovada no portfólio de realizações na 
gestão de atividades ou projetos relaciona-
dos ao objeto da parceria ou de natureza 
semelhante, exigível apenas da(s) entidade(s) 
selecionada(s). 

- Grau pleno de capacidade técnico-operacional (2,0) ponto.
- Grau satisfatório de capacidade técnico operacional (1,0) ponto.
- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório do requisito de capacidade técnico-operacio-
nal (0,0) zero.
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério implica eliminação da proposta, por falta de 
capacidade técnica e operacional da OSC (art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 13.019, de 
2014). 2,0 pontos

Pontuação Máxima Global 10,0 pontos

7.5.5. A falsidade de informações nas propostas, sobretudo com relação ao critério de julgamento (E), deverá acarretar a eliminação da proposta, podendo ensejar a 
aplicação de sanção administrativa contra a instituição proponente e comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de 
eventual crime.
7.5.6. O proponente deverá descrever minuciosamente as experiências relativas ao critério de julgamento (E), informando as atividades ou projetos desenvolvidos, sua 
duração, fi nanciador(es), local ou abrangência, benefi ciários, resultados alcançados, dentre outras informações que julgar relevantes. A comprovação documental de 
tais experiências dar-se-á nas Etapas 1 a 3 da fase de celebração, sendo que qualquer falsidade ou fraude na descrição das experiências ensejará as providências indica-
das no subitem anterior.
7.5.7. Serão eliminadas aquelas propostas:
a) cuja pontuação total for inferior a 6,0 (seis) pontos; 
b) que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento (A), (B), (C) ou (E); ou ainda que não contenham, no mínimo, as seguintes informações: a descrição da 
realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o projeto proposto; as ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão o 
cumprimento das metas; os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas; e o valor global proposto;
c) que estejam em desacordo com o Edital; ou,
d) com valor incompatível com o objeto da parceria, a ser avaliado pela Comissão de Seleção à luz da estimativa realizada, e de eventuais diligências complementares, 
que ateste a inviabilidade econômica e fi nanceira da proposta, inclusive à luz do orçamento disponível.
7.5.8. As propostas não eliminadas serão classifi cadas, em ordem decrescente, de acordo com a pontuação total obtida com base na Tabela 2 (item 7.5.4.2), assim 
considerada a média aritmética das notas lançadas por cada um dos membros da Comissão de Seleção, em relação a cada um dos critérios de julgamento.
7.5.9. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com base na maior pontuação obtida no critério de julgamento (A). Persistindo a 
situação de igualdade, o desempate será feito com base na maior pontuação obtida, sucessivamente, nos critérios de julgamento (B), (E) e (D). Caso essas regras não 
solucionem o empate, será considerada vencedora a entidade com mais tempo de constituição e, em último caso, a questão será decidida por sorteio.
7.5.10. Será obrigatoriamente justifi cada a seleção de proposta que não for a mais adequada ao valor de referência constante do chamamento público, levando-se em 
conta a pontuação total obtida e a proporção entre as metas e os resultados previstos em relação ao valor proposto (art. 27, §5º, da Lei nº 13.019, de 2014).
7.6. Etapa 4: Divulgação do resultado preliminar. A administração pública municipal divulgará o resultado preliminar do processo de seleção na página do sítio ofi cial 
da PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM na internet www.contagem.mg.gov.br, iniciando-se o prazo para recurso.
7.7. Etapa 5: Interposição de recursos contra o resultado preliminar. Haverá fase recursal após a divulgação do resultado preliminar do processo de seleção.
7.7.1. Os participantes que desejarem recorrer contra o resultado preliminar deverão apresentar recurso administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contado da 
publicação da decisão, ao colegiado que a proferiu, sob pena de preclusão (art. 59 da Lei nº 9.784, de 1999). Não será conhecido recurso interposto fora do prazo.
7.7.2. Os recursos serão apresentados por meio de protocolo no endereço informado no item 7.4.1 deste Edital à Comissão de Seleção.
7.7.3. É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos indispensáveis à defesa de seus interesses, preferencialmente por via eletrônica, arcando 
somente com os devidos custos.
7.7.4. Interposto recurso, será dado ciência no site da PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, na internet www.contagem.mg.gov.br aos demais interessados para que, 
no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados imediatamente após o encerramento do prazo recursal, apresentem contrarrazões, se desejarem. A administração pública 
dará ciência, preferencialmente por meio eletrônico, para que os interessados apresentem suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contado da data da 
ciência.
7.8. Etapa 6: Análise dos recursos pela Comissão de Seleção.
7.8.1. Havendo recursos, a Comissão de Seleção os analisará.
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7.8.2. Recebido o recurso, a Comissão de Seleção poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados do fi m do prazo para recebimento das 
contrarrazões, ou, dentro desse mesmo prazo encaminhar o recurso à Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, com as informações necessárias à decisão 
fi nal.
7.8.3. A decisão fi nal do recurso, devidamente motivada, deverá ser proferida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado do recebimento do recurso. A 
motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou 
propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato decisório. Não caberá novo recurso contra esta decisão.
7.8.4. Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. Os prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia útil no âmbito do órgão ou 
entidade responsável pela condução do processo de seleção.
7.8.5. O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
7.9. Etapa 7: Homologação e publicação do resultado defi nitivo da fase de seleção, com divulgação das decisões recursais proferidas (se houver). Após o julgamento 
dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de recurso, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania homologará e divulgará, no site da PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, na internet www.contagem.mg.gov.br, as decisões recursais proferidas e o resultado defi nitivo do processo de seleção.
7.9.1. A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria (art. 27, §6º, da Lei nº 13.019, de 2014).
7.9.2. Após o recebimento e julgamento das propostas, havendo uma única entidade com proposta classifi cada (não eliminada), e desde que atendidas as exigências 
deste Edital, a administração pública poderá dar prosseguimento ao processo de seleção e convocá-la para iniciar o processo de celebração.

8. DA FASE DE CELEBRAÇÃO
8.1. A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do instrumento de parceria: 8.1.1. Tabela 3

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA

1
Convocação da OSC selecionada para apresentação do plano de trabalho e comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da parceria e 
de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais.

2
Verifi cação do cumprimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais. Análise do plano de 
trabalho.

3 Ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se necessário. 

4 Parecer de órgão técnico e assinatura do termo de colaboração.

5 Parecer jurídico do órgão competente.

6 Publicação do extrato do termo de colaboração no Diário Ofi cial Eletrônico do município de Contagem – DOC-e. 

8.2. Etapa 1: Convocação da OSC selecionada para apresentação do plano de trabalho e comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da parceria e de 
que não incorre nos impedimentos (vedações) legais. Para a celebração da parceria, a administração pública municipal convocará a OSC selecionada para, no prazo de 
10 (dez) dias úteis a partir da convocação (Art. 27 do Decreto nº. 30 de fevereiro de 2017), apresentar o seu plano de trabalho e a documentação exigida para compro-
vação dos requisitos para a celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos legais, conforme Arts. 28 e 29 do Decreto nº. 30 de fevereiro de 2017.
8.2.1. Por meio do plano de trabalho, a OSC selecionada deverá apresentar o detalhamento da proposta submetida e aprovada no processo de seleção, com todos os 
pormenores exigidos pela legislação (em especial o art. 22 da Lei nº 13.019, de 2014), observados o Anexos VII – Referência para Proposta de Colaboração e Anexo X – 
Modelo de Plano de Trabalho.
8.2.2. O plano de trabalho deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:
a) 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;
b) a forma de execução das ações, indicando, quando cabível, as que demandarão atuação em rede; 
c) a descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas;
d) a defi nição dos indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas;
e) 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 
diretos e indiretos necessários à execução do objeto; 
f) os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso; e,
g) as ações que demandarão pagamento em espécie, quando for o caso. 
8.2.3. A previsão de receitas e despesas de que trata a alínea “e” do item 8.2.2. deste Edital 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, para cada item, podendo ser utilizadas cotações, tabelas 
de preços de associações profi ssionais, publicações especializadas, atas de registro de preços vigentes ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público. 
No caso de cotações, a OSC deverá apresentar a cotação de preços de, no mínimo, 3 (três) fornecedores, sendo admitidas cotações de sítios eletrônicos, desde que 
identifi que a data da cotação e o fornecedor específi co. Os casos de impossibilidade do número mínimo de 3 (três) orçamentos deverão ser justifi cados, podendo a 
administração pública aceitar ou não a justifi cativa.
8.2.4. Além da apresentação do plano de trabalho, a OSC selecionada, no prazo de 10 (dez) dias úteis a partir da convocação (Art. 27 do Decreto nº. 30 de fevereiro de 
2017), deverá comprovar o cumprimento dos requisitos previstos no inciso I do caput do art. 2º, nos incisos I a V do caput do art. 33 e nos incisos II a VII do caput do 
art. 34 da Lei nº 13.019, de 2014, e a não ocorrência de hipóteses que incorram nas vedações de que trata o art. 39 da referida Lei, que serão verifi cados 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 nº 13.019, de 2014; 
II – comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, emitido no sítio eletrônico ofi cial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demon-
strar que a OSC existe há, no mínimo, 1(um) ano com cadastro ativo; 
III – comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto de natureza semelhante de, no mínimo, 1(um) ano de capacidade técnica e 
operacional, podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros: 
a) instrumentos de parceria fi rmados com órgãos e entidades da administração pública, organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil; 
b) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas; 
c) publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pela OSC ou a respeito dela;
d) currículos profi ssionais de integrantes da OSC, 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 OSC; 
IV – Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e a Dívida Ativa da União; 
V – Certifi cado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF/FGTS; 
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VI – Certidão de regularidade perante o INSS; 
VII – Certidão de regularidade perante a Fazenda Estadual;
VIII – Certidão de regularidade perante a Fazenda Municipal;
IX – Certidão de regularidade perante a Justiça do Trabalho; 
X – Relação nominal atualizada dos dirigentes da OSC, 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, conforme Anexo III – Declaração Relação dos Dirigentes da Entidade; 
XI – Cópia de documento que comprove que a OSC funciona no endereço por ela declarado, como conta de consumo ou contrato de locação, emitido até 30 (trinta) 
dias antes da celebração da parceria; 
XII – Declaração do representante legal da OSC com informação de que a organização e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da 
Lei nº 13.019, de 2014, as quais deverão estar descritas no documento, conforme modelo no Anexo VI – Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos; 
XIII – Declaração do representante legal da OSC sobre a existência de instalações e outras condições materiais da organização ou sobre a previsão de contratar ou 
adquirir com recursos da parceria, conforme Anexo II – Declaração sobre Instalações e Condições Materiais; 
XIV – Prova de inscrição regular perante o Conselho Municipal do Idoso do Município de Contagem;
XV – Declaração ou atestado de regularidade, expedido pela Diretoria de Operações Institucionais, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, que 
comprove a adequada prestação de contas de todo e qualquer numerário recebido anteriormente pelo órgão da administração pública, dentro do prazo de validade, 
ressalvado o julgamento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais; 
XVI – Declaração subscrita pelo representante legal da entidade, comprometendo-se, sob as penas da lei, a expor em página eletrônica, no quadro de avisos ou em 
outras meios próprios de divulgação da Entidade, informação acerca da origem pública dos recursos recebidos; 
XVII – Cópia do CPF e Carteira de Identidade do representante legal da entidade; 
XVIII – Declaração assinada pelo representante legal da entidade, informando o banco, agência e número da conta-corrente destinada ao recebimento do recurso; 
XIX – Declaração assinada pelo representante da entidade, sob as penas da Lei de que está ciente quanto ao cumprimento dos princípios da administração pública 
(legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, efi ciência e economicidade); 
XX – Declaração de que 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 afi nidade, até o segundo grau, das pessoas mencionadas na alínea “a” deste inciso;
XXI – Declaração de que 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 cargo em comissão, função especial ou função de confi ança, de órgão ou entidade da Administração Direta e Indireta do Município celebrante, ou 
seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afi nidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específi ca e na lei de 
diretrizes orçamentárias; e,
XXII – Declaração de que 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 confi ança, de órgão ou entidade da Administração 
Direta e Indireta do Município celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afi nidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóte-
ses previstas em lei específi ca 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 fi ns deste Edital, 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, nos termos do § 1º do Art. 29 do Decreto nº.30 
de 23 de fevereiro de 2017;
§ 2º Para fi ns deste Edital, não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas públicas, nos termos do § 2º do Art. 29 do 
Decreto nº.30 de 23 de fevereiro de 2017;
8.2.4.1 – Os documentos exigidos nos incisos I, II e III do item 8.2.4 poderão ser substituídos pelo Certifi cado de Credenciamento da OSC no Município de Contagem – 
MG.
8.2.4.2. A presente relação documental pode ser alterada no momento da formalização do termo de parceria, objetivando atendimento às exigências do Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais, no citado período.
8.2.5. Serão consideradas regulares as certidões positivas com efeito de negativas, no caso das certidões previstas nos incisos IV a IX do item 8.2.4.
8.2.6. No caso da atuação em rede, nos termos do art. 47 do Decreto Municipal nº 30/2017, a OSC “celebrante” deverá comprovar também o cumprimento dos requisi-
tos previstos no art. 35-A da Lei nº 13.019, de 2014, a serem verifi cados por meio da apresentação dos seguintes documentos:
I – comprovante de inscrição no CNPJ, emitido no sítio eletrônico ofi cial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a OSC “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.
8.2.7. O plano de trabalho e os documentos comprobatórios do cumprimento dos requisitos impostos nesta Etapa serão apresentados pela OSC selecionada, deverão 
ser entregues via postal (SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento) ou pessoalmente no endereço informado no item 7.4.1 deste Edital.
8.3. Etapa 2: Verifi cação do cumprimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais. Análise do plano de 
trabalho. Esta etapa consiste no exame formal, a ser realizado pela administração pública, do atendimento, pela OSC selecionada, dos requisitos para a celebração da 
parceria, de que não incorre nos impedimentos legais e cumprimento de demais exigências descritas na Etapa anterior. Esta Etapa 2 engloba, ainda, a análise do plano 
de trabalho.
8.3.1. A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, por meio da Diretoria de Operações Institucionais, examinará o plano de trabalho apresentado pela OSC 
selecionada ou, se for o caso, pela OSC imediatamente mais bem classifi cada que tenha sido convocada.
8.3.2. Somente será aprovado o plano de trabalho que estiver de acordo com as informações já apresentadas na proposta apresentada pela OSC, observados os termos 
e as condições constantes neste Edital e em seus anexos. Para tanto, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, por meio da Superintendência de Políticas 
Públicas para as Pessoas Idosas, poderá solicitar a realização de ajustes no plano de trabalho.
8.3.3. Nos termos do §1º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, na hipótese de a OSC selecionada não atender aos requisitos previstos na Etapa 1 da fase de celebração, 
incluindo os exigidos nos arts. 33 e 34 da referida Lei, aquela imediatamente mais bem classifi cada poderá ser convidada a aceitar a celebração de parceria nos termos 
da proposta por ela apresentada.
8.3.4. Em conformidade com o §2º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, caso a OSC convidada aceite celebrar a parceria, ela será convocada na forma da Etapa 1 da 
fase de celebração e, em seguida, proceder-se-á à verifi cação dos documentos na forma desta Etapa 2. Esse procedimento poderá ser repetido, sucessivamente, obede-
cida a ordem de classifi cação.
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8.4. Etapa 3: Ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se necessário.
8.4.1. Caso se verifi que irregularidade formal nos documentos apresentados ou constatado evento que impeça a celebração, a OSC será comunicada do fato e instada a 
regularizar sua situação, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de não celebração da parceria.
8.4.2. Caso seja constatada necessidade de adequação no plano de trabalho enviado pela OSC, a administração pública solicitará a realização de ajustes e a OSC deverá 
fazê-lo em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data de recebimento da solicitação apresentada.
8.5. Etapa 4: Parecer de órgão técnico e assinatura do termo de colaboração.
8.5.1. A celebração do instrumento de parceria dependerá da adoção das providências impostas pela legislação regente, incluindo a aprovação do plano de trabalho, a 
emissão do parecer técnico pelo órgão ou entidade pública municipal, as designações do gestor da parceria e da Comissão de Monitoramento e Avaliação, e de prévia 
dotação orçamentária para execução da parceria.
8.5.2. A aprovação do plano de trabalho não gerará direito à celebração da parceria.
8.5.3. Poderão ser convocadas mais de uma entidade para celebração do Termo de Parceria, caso a administração pública entenda necessário, visando melhor efi ciência 
na execução do objeto, tendo em vista o critério de territorialidade e inserção social das entidades, sempre respeitada ordem de classifi cação. 
8.5.4. No período entre a apresentação da documentação prevista na Etapa 1 da fase de celebração e a assinatura do instrumento de parceria, a OSC fi ca obrigada a 
informar qualquer evento superveniente que possa prejudicar a regular celebração da parceria, sobretudo quanto ao cumprimento dos requisitos e exigências previstos 
para celebração.
8.5.5. A OSC deverá comunicar alterações em seus atos societários e no quadro de dirigentes, quando houver.
8.6. Etapa 5: Parecer jurídico do órgão competente. Emissão de parecer jurídico do órgão ou assessoria jurídica, acerca da possibilidade da celebração da parceria.
8.7. Etapa 6: Publicação do extrato do termo de colaboração no Diário Ofi cial Eletrônico do município de Contagem – DOC-e. O termo de colaboração somente produz-
irá efeitos jurídicos após a publicação do respectivo extrato no Diário Ofi cial Eletrônico do município de Contagem – DOC-e (art. 38 da Lei nº 13.019, de 2014).
8.8. Todas as declarações requisitadas no presente Edital, cujos modelos não constem em seus anexos, serão emitidas em modelo(s) próprio(s) da(s) OSC(s).

9. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO
9.1. Os créditos orçamentários necessários ao custeio de despesas relativas ao presente Edital para o ano de 2019 são provenientes das funcionais programáticas:
9.1.1 Tesouro Municipal: 1181.08.241.0028.2235.33504300 – Fonte: 0100 – Valor: R$3.678.889,20 (Três milhões, seiscentos e setenta e oito mil, oitocentos e oitenta e 
nove reais e vinte centavos).
9.2. Os recursos destinados à execução das parcerias de que tratam este Edital são provenientes do orçamento Municipal, autorizado pela Lei nº 4.986, de 28 de 
dezembro de 2018. 
9.3. Nas parcerias com vigência plurianual ou fi rmadas em exercício fi nanceiro seguinte ao da seleção, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania indicará 
a previsão dos créditos necessários para garantir a execução das parcerias nos orçamentos dos exercícios seguintes.
9.3.1. A indicação dos créditos orçamentários e empenhos necessários à cobertura de cada parcela da despesa, a ser transferida pela administração pública municipal 
nos exercícios subsequentes, será realizada mediante registro contábil e deverá ser formalizada por meio de certidão de apostilamento do instrumento da parceria, no 
exercício em que a despesa estiver consignada.
9.4. O valor de referência para a realização do objeto do termo de colaboração está disposto no Anexo VIII – Termo de Referência. O exato valor a ser repassado será 
defi nido no termo de colaboração, observada a proposta apresentada pela OSC selecionada.
9.5. As liberações de recursos obedecerão ao cronograma de desembolso, que guardará consonância com as metas da parceria, observado o disposto no art. 48 da Lei 
nº 13.019, de 2014.
9.6. Nas contratações e na realização de despesas e pagamentos em geral efetuados com recursos da parceria, a OSC deverá observar o instrumento de parceria e a 
legislação regente, em especial o disposto nos incisos XIX e XX do art. 42, nos arts. 45 e 46 da Lei nº 13.019, de 2014. É obrigatória a leitura integral dessa legislação, 
não podendo a OSC ou seu dirigente alegar, futuramente, desconhecimento, em eventual descumprimento ou para evitar as sanções cabíveis.
9.7. Todos os recursos da parceria deverão ser utilizados para satisfação de seu objeto, sendo admitidas, dentre outras despesas previstas e aprovadas no plano de 
trabalho (art. 46 da Lei nº 13.019, de 2014):
a) remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da OSC, durante a vigência da parceria, compreendendo 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;
b) despesas com transporte e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija; 
d) aquisição de materiais de consumo, bem como locação e manutenção de equipamentos nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija.
9.8. Eventuais saldos fi nanceiros remanescentes dos recursos públicos transferidos, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações fi nanceiras realizadas, 
serão devolvidos à administração pública por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, nos termos do art. 52 da Lei nº 13.019, de 2014.
9.9. O instrumento de parceria será celebrado de acordo com a disponibilidade orçamentária e fi nanceira, respeitado o interesse público e desde que caracterizadas a 
oportunidade e conveniência administrativas. A seleção de propostas não obriga a administração pública a fi rmar o instrumento de parceria com quaisquer dos propo-
nentes, os quais não têm direito subjetivo ao repasse fi nanceiro.

10. CONTRAPARTIDA
10.1. Não será exigida contrapartida fi nanceira da OSC selecionada, devendo a mesma dispor da infraestrutura mínima, inclusive, com acessibilidade adequada para 
pessoas com defi ciência ou mobilidade reduzida, e demais condições estabelecidas em Termo de Referência e Plano de Trabalho.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico ofi cial da PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, na internet www.contagem.mg.gov.br.
11.2. Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias da data-limite para envio das propostas, de forma eletrônica, 
pelo e-mail: defi cientes.idosos@contagem.mg.gov.br ou por petição dirigida ou protocolada no endereço informado no subitem 7.4.1 deste Edital. A resposta às im-
pugnações caberá à Comissão de Seleção, subsidiada pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania.
11.2.1. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e de seus anexos, deverão ser encaminhados com antecedência mínima 
de 05 (cinco) dias da data-limite para envio da proposta, exclusivamente de forma eletrônica, pelo e-mail: defi cientes.idosos@contagem.mg.gov.br. Os esclarecimentos 
serão prestados pela Comissão de Seleção, subsidiada pela equipe técnica da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania.
11.2.2. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no Edital. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão 
juntados nos autos do processo de Chamamento Público e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.
11.2.3. Eventual modifi cação no Edital, decorrente das impugnações ou dos pedidos de esclarecimentos, ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto 
original, alterandoĐse o prazo inicialmente estabelecido somente quando a alteração afetar a formulação das propostas ou o princípio da isonomia.
11.3. A Prefeitura Municipal de Contagem, por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, resolverá os casos omissos e as situações não previstas 
no presente Edital, observadas as disposições legais e os princípios que regem a administração pública.
11.4. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público ou anulado, no todo ou em parte, por vício insanável, sem que isso implique 
direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza.
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11.5. O proponente é responsável pela fi delidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do Chamamento Público. 
A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas poderá acarretar a eliminação da proposta apresentada, a aplicação das 
sanções administrativas cabíveis e a comunicação do fato às autoridades competentes para apuração do cometimento de eventual crime, ensejado o cancelamento de 
eventual termo de parceria, sem prejuízo de rejeição das contas e/ou aplicação das sanções de que trata o art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014.
11.6. A administração pública não cobrará das entidades concorrentes, taxa para participar deste Chamamento Público.
11.7. Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras despesas correlatas à participação no Chamamento Público serão de inteira respon-
sabilidade das entidades concorrentes, não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte da administração pública.

Contagem, 25 de junho de 2019.

MARCELO LINO DA SILVA
Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

PAPEL TIMBRADO NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

ANEXO I 
(MODELO) 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 

Declaro, como representante da [preencher - identifi cação da organização da sociedade civil – OSC], estar ciente e concordar com as disposições previstas no Edital de 
Chamamento Público nº 002/2019 e em seus anexos, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documen-
tos apresentados durante o processo de seleção.
Outrossim, comprometemo-nos que a OSC esteja habilitada junto ao Conselho Municipal do Idoso de Contagem, no ato de assinatura do Termo de Colaboração.

Contagem, MG, ____ de ______________ de 20___.

______________________________________________________
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 

PAPEL TIMBRADO NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

ANEXO II 
(MODELO) 

DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS 

Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 13.019, de 2014 e art. 23, caput, inciso XIII, do Decreto Municipal nº 30, de 2017, e Edital 
de Chamamento Público nº 002/2019 e em seus anexos que a [identifi cação da organização da sociedade civil – OSC]:  
 ____ Dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas 
estabelecidas. 

Contagem – MG, ____ de ______________ de 20___.

________________________________________________ 
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)

PAPEL TIMBRADO NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

ANEXO III 
(MODELO) 

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO DA ORGANIZAÇÃO E DIRIGENTES 



"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, 1 de julho de 2019 Página 44 de 81 Diário Oficial de Contagem - Edição 4610

O(s) representante(s) legal(is) da Organização da Sociedade Civil: [Nome da organização da sociedade civil], sediada no [Endereço da sociedade Civil], inscrita no CNPJ 
sob o n.[CNPJ da sociedade Civil], com fulcro na lei 13.019/2014, e nos termos do Edital de Chamamento Público nº 002/2019 e em seus anexos, DECLARAM que a 
presente instituição: 
Está regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a funcionar no território nacional;
Não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
Não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, observadas as exceções previstas no art. 39, caput, inciso IV, alíneas “a” a “c”, da Lei nº 
13.019, de 2014; 
Não se encontra submetida aos efeitos das sanções de suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, declaração de inido-
neidade para licitar ou contratar com a administração pública, suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou 
contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora e, por fi m, declaração de inidoneidade para participar de chamamento 
público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo;
Não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 
8 (oito) anos; e
Que nenhum dos dirigentes da Organização da Sociedade Civil acima mencionada é Membro de Poder ou do Ministério Público, ou Dirigente de Órgão ou Entidade da 
Administração Pública do Município de Contagem, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afi nidade, até o segundo 
grau, quando for o caso, sendo considerados: a) Membros do Poder Executivo: o Chefe do Poder Executivo (Presidente da República, Governador e Prefeito) e seus 
auxiliares imediatos (Ministros de Estado e Secretários Estaduais e Municipais); b) Membros do Poder Legislativo: Senadores, Deputados (Federais, Estaduais e Distritais) 
e Vereadores; c) Membros do Poder Judiciário: Magistrados (Juízes, Desembargadores e Ministros de Tribunais Superiores); d) Membros do Ministério Público (Procura-
dores e Promotores) e Membros dos Tribunais de Contas (Ministros e Conselheiros). (Inciso III do art. 39, da Lei nº 13.019/2014);
Que os dirigentes não foram julgados e condenados por Falta Grave e não estão inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de confi ança. (Alínea “b” 
do inciso VII do art. 39, da Lei nº 13.019/2014);
Que os dirigentes não são responsáveis por Atos de Improbidade Administrativa, observados os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei no 8.429, de 2 
de junho de 1992. (Alínea “c” do inciso VII do art. 39, da Lei nº 13.019/2014). 
A instituição não contratará com recursos da parceria, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, inclusive àquele que exerça cargo em comissão ou 
função de confi ança, de órgão ou entidade da administração pública municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afi nidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específi ca e na lei de diretrizes orçamentárias;

[Cidade / Sede da organização da sociedade civil], ___ de ______ de_____.

Dirigente 1: 
[Cargo na OSC] (assinatura) 
[Nome do Dirigente] 
[estado civil] [n. do RG:] 
[Órgão expedidor/UF:] 
[n. do CPF:] [Endereço do dirigente] 
[Telefone] 
[e-mail] 
Dirigente 2: 
[Cargo na OSC] (assinatura) 
[Nome do Dirigente] 
[estado civil] [n. do RG:] 
[Órgão expedidor/UF:] 
[n. do CPF:] [Endereço do dirigente] 
[Telefone] 
[e-mail] 

Dirigente 3: 
[Cargo na OSC] (assinatura) 
[Nome do Dirigente] 
[estado civil] [n. do RG:] 
[Órgão expedidor/UF:] 
[n. do CPF:] [Endereço do dirigente] 
[Telefone] 
[e-mail] 
(...)

Obs.: 
1 – Considera-se dirigentes todos que constem no rol de diretoria ou semelhante no Estatuto; 
2 – Inserir tantos quanto dirigentes necessários conforme prevê no Estatuto; 
3 – Não é preciso reconhecimento de fi rma. 

PAPEL TIMBRADO NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

ANEXO IV 
(MODELO)
DECLARAÇÃO DE CONTA CORRENTE PARA FINS DE PAGAMENTO
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Eu, (nome completo do representante legal da organização da sociedade civil), abaixo assinado, brasileiro(a), portador(a) do RG nº___________________ e do CPF 
nº_____________________, na qualidade de dirigente do(a) (nome da organização da sociedade civil), inscrita no CNPJ sob nº __________________, informo que os 
repasses das verbas públicas referentes ao Termo de Colaboração decorrente do Edital de Chamamento n.º 002/2019 cujo objeto é o desenvolvimento de ações voltadas 
à promoção e à defesa dos direitos da pessoa idosa, por meio de atividades que valorizem e promovam o protagonismo, o empoderamento e a convivência comunitária 
através do esporte, lazer e cultura, reduzindo situações de isolamento social e melhorando a qualidade de vida da pessoa idosa, no âmbito do Município de Contagem 
– MG, deverão ser depositados na conta bancária abaixo descrita: 
Nome do Banco (instituição fi nanceira pública – Banco): ____________ 
Agência: ______________________ Conta Corrente: ___________________ 

Outrossim, DECLARO, sob as penas da lei, que a movimentação bancária das despesas na presente conta bancária será referente somente ao Termo de Colaboração 
fi rmado. 

Cidade, ____ de _____________de 20 _____

________________________________________________ 
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)

PAPEL TIMBRADO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

ANEXO V
(MODELO) 

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Eu, _________________________, inscrito no CPF nº ____________________ e RG nº ____________________, residente no endereço ___________________________________
, Presidente da [nome da OSC], conforme Ata nº .../..., Declaro que a  [nome da OSC], não deve nenhuma prestação de contas a órgãos públicos, conforme disposto no 
Ar.t nº 58, do Decreto Municipal nº 30, de 23 de Fevereiro de 2017.

Cidade/UF, ____ de __________ de _______.

________________________________________________ 
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)

PAPEL TIMBRADO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

ANEXO VI
(MODELO) 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

Declaramos para fi ns do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, 
que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho 
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos. 

Localidade, ___ de __________ de 20__ 

_____________________________________________ 
(Nome Representante Legal)

PAPEL TIMBRADO NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

ANEXO VII
(Referência para Proposta de Colaboração) 
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PROPOSTA DE COLABORAÇÃO – EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº 002/2019

1.Identifi cação da Instituição
1.1 Nome da Instituição:
1.2. Endereço:
Bairro: 
Cep:
Site:
E-mail da instituição:
Telefone da instituição:
1.3 Vigência do mandato da diretoria atual:
De DD/MM/AAAA até DD/MM/AAAA 
Nome do representante Legal: 
RG: 
CPF:
Telefone: 
Celular:
1.4 Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
Nº do CNPJ: 
Data de abertura no CNPJ:
Atividade econômica principal:
Atividades econômicas secundárias:
1.5 Identifi cação
( ) Atendimento ( ) Assessoramento ( ) Defesa e Garantia de Direitos
1.5.1 Sede
Número de inscrição no CMDPD: 
Município: 
1.6 Certifi cação (não obrigatório) CEBAS
  Vigência:
1.7 Finalidade Estatutária:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
2. Unidade Executora
2.1 Conta Bancária conforme Declaração anexa ao Edital
Banco:
  Agência: 
Conta Corrente: 
2.2 Imóvel onde funciona o serviço é:
( ) Próprio ( ) Público ( ) Cedido ( ) Particular ( ) Alugado 
2.3. A unidade fi ca aberta quantas horas por semana: ( ) Até 20 horas ( ) De 21 a 39 horas ( ) 40 horas ( ) Mais de 40 horas ( ) Ininterrupto (24h/dia, 7 dias/semana)
2.4. Quais dias da semana a unidade funciona? ( ) Segunda -feira ( ) Terça -feira ( ) Quarta -feira ( ) Quinta -feira ( ) Sexta -feira ( ) Sábado ( ) Domingo
2.5. Responsáveis
2.5.1 Coordenador Técnico
Nome Completo:
CPF: 
RG: 
Número de Registro Profi ssional (se houver): 
Telefone para contato: 
Celular:
E-mail: 
2.5.2 Responsável pela execução
Nome Completo: 
CPF: 
RG: 
Número de Registro Profi ssional (se houver): 
Telefone para contato:
Celular:
E-mail: 
2.5.3 Responsável pela prestação de contas
Nome Completo:
CPF: 
RG: 
Número de Registro Profi ssional (se houver):
Telefone para contato: 
Celular: 
E-mail: 
3. Detalhamento do Serviço / Itens a serem apresentados: 
Descrição da Realidade objeto da parceria e do nexo entre essa realidade e a atividade ou projeto proposto;
Objetivos;
Descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados;
Previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria;
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Forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles atreladas; e defi nição dos parâmetros a serem utilizados para aferição do cumpri-
mento das metas;
Infraestrutura Física Existente; 
Condições e formas de acesso aos usuários;
Cobertura de atendimento do serviço; 
Capacidade de articulação do serviço com a rede socioassistencial e demais políticas sociais; 
4. Território
4.1 Região:
4.2 Bairros:
4.3. Quantidade de grupos solicitados:
4.3.1. Quantidade de usuários mensal (metas de atendimento mensal):
4.3.2. Quantidade de usuários total (metas de atendimento total da parceria):
Obs.: 12 meses 
4.4 Público Alvo:
5.1. Recursos Humanos (que atuarão no projeto)

Nome Escolaridade Cargo Carga Horária Semanal Forma de Contratação (ex: CLT, Voluntário, MEI)

5.3. Previsão de Receitas e Despesas a serem realizadas na execução das atividades
(PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS)

Quantidade de Grupos solicitados e meta geral de 
atendimento: ....

Valor Total:
Obs.: (metas de atendimento) x valor = R$...

Natureza da Despesa
Ex.: Discriminação Total R$....

Pessoal

Serviços Terceiros PJ

Transporte

Alimentação

Material de consumo

Aquisições

...
5.3.1 Cronograma de Desembolso Exercício 2019 e 2020.

ANO MÊS VALOR (R$)

2019 SETEMBRO

2019 OUTUBRO

2019 NOVEMBRO

2019 DEZEMBRO

2020 JANEIRO

2020 FEVEREIRO

2020 MARÇO

2020 ABRIL

2020 MAIO

2020 JUNHO

2020 JULHO

2020 AGOSTO

Contagem / MG, _____ de ___________________, 20 ____

Assinaturas 
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Presidente ou representante legal:_________________________________
Responsável pela Coordenação Técnica:____________________________ 
Responsável pela Execução:_____________________________________ 
Responsável pela Prestação de Contas:_____________________________ 

Anexo VIII 
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
Celebração de Termo de Colaboração com Organização da Sociedade Civil visando o desenvolvimento de ações voltadas à promoção e defesa dos direitos da pessoa 
idosa, por meio de atividades que valorizem e promovam o protagonismo, o empoderamento e a convivência comunitária através do esporte, lazer e cultura, reduzindo 
situações de isolamento social e melhorando a qualidade de vida da pessoa idosa, no âmbito do Município de Contagem – MG, conforme descrito neste Termo de 
Referência.

2. JUSTIFICATIVA
O III Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3), instituído pelo Decreto Federal nº 7.037, de 21 de dezembro de 2009, atualizado pelo Decreto nº 7.177, de 12 
de maio de 2010, concebe a efetivação dos direitos humanos como uma política de Estado, centrada na dignidade da pessoa humana e na criação de oportunidades 
para que todos possam desenvolver seu potencial de forma livre, autônoma e plena. Parte, portanto, de princípios essenciais à consolidação da democracia no Brasil: 
diálogo permanente entre Estado e sociedade civil; transparência em todas as áreas e esferas de governo; primazia dos direitos humanos nas políticas internas e nas 
relações internacionais; caráter laico do Estado; fortalecimento do pacto federativo; universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos civis, políticos, 
econômicos, sociais, culturais e ambientais; desenvolvimento sustentável; respeito à diversidade; combate às desigualdades; erradicação da fome e da extrema pobreza.
O PNDH-3 no intuito de promover a igualdade e garantir direitos em contextos de diversidade e desigualdades propõe o desafi o de valorizar a pessoa idosa e promover 
a sua participação na sociedade.
Para isso, faz-se necessário a promoção de ações que fomentem a inserção, a qualidade de vida e a prevenção de agravos às pessoas idosas, por meio de programas 
que fortaleçam o convívio familiar e comunitário, garantindo o acesso a serviços, ao lazer, à cultura e à atividade física, com respeito a suas capacidades funcionais.
O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003) reuniu em um documento legal uma série de leis e políticas já existentes e regulamentou novas medidas 
que colocam a pessoa idosa como sujeito de direitos, além de reconhecer o envelhecimento como um direito humano.
O Estatuto declara que é obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos 
civis, políticos, individuais e sociais garantidos na Constituição e nas Leis.
Dessa forma, é preciso reconhecer a pessoa idosa como um ser humano que possui diversas dimensões, um sujeito que não se desfaz de sua personalidade e de suas 
experiências por ter chegado à velhice. As pessoas idosas, assim como vários outros grupos e segmentos de nossa população necessitam de políticas que promovam 
e garantam seus direitos, e de ações que combatam a discriminação, a violência e demais opressões. Ademais, é importante reconhecer e lembrar que a velhice é uma 
conquista social e que temos o desafi o de tornar essa fase da vida ativa.
O Compromisso Nacional para o Envelhecimento Ativo instituído pelo Decreto nº 8.114 de 30 de setembro de 2013 tem como objetivo mobilizar o Governo Federal, 
os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e a sociedade civil organizada para a elaboração articulada e coordenada de políticas que visem garantir à valorização, a 
emancipação, o protagonismo, a promoção dos direitos da pessoa idosa.

3. ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO
Fazer atividades físicas regularmente como forma de lazer pode reduzir pela metade as chances do aparecimento de sintomas de depressão e ansiedade. Ao fazer 
amigos e trocar experiências, a saúde mental fi caria também em forma. O importante acaba sendo, então, o quanto a pessoa se envolve naquele círculo social e não a 
carga de exercícios que faz. 
Os benefícios sociais, como aumento no número de amizades, são inúmeros, importante também frisar que atividade físicas desenvolvidas com políticas públicas, 
diminuem consideravelmente o número de pessoas com problemas de saúde, assim como pessoas em situação de isolamento social.

3.1. PÚBLICO ALVO: Idosos de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

3.2. ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS:

3.2.1. AULAS DE HIDROGINÁSTICA:
A hidroginástica é um exercício aeróbico leve que pode ser adotado por todos, independente da faixa etária. O pouquíssimo impacto oferecido e a refrescância da 
água para os dias mais quentes são apenas os principais motivos para o usuário se sentir tentado a se exercitar nas piscinas. Os benefícios da hidroginástica envolvem 
sistema circulatório, força, controle de peso, articulações e até mesmo reduz a possibilidade de ocorrência de algumas doenças.

VANTAGENS DO TRABALHO COM A HIDROGINÁSTICA: 
A movimentação corporal é facilitada pela sustentação (fl utuação). O peso corporal é aliviado em aproximadamente 90% dentro d'água (desde que o indivíduo esteja 
com a água na altura do peito). 
A água auxilia os exercícios mais difíceis; A diminuição do impacto - articulação, músculos e coluna podem ser trabalhados com maior segurança;
Ambiente descontraído - alunos mais à vontade, relaxados, sem preocupação com a com a roupa que estão usando ou com a falta de coordenação e habilidade. Dentro 
d'água os alunos não se enxergam direito porque a água fi ca na altura do peito;
Melhora a autoconfi ança - o indivíduo consegue realizar movimentos dentro d'água que seriam impossíveis em terra. Mesmo aqueles que não sabem nadar podem 
praticar a Hidroginástica;
Performance global - a resistência da água atua tridimensionalmente exigindo trabalho da musculatura agonista e antagonista;
Ausência do desconforto da transpiração (na água perdemos calor por condução);
A água é um bom condutor de energia;
Sobrecarga natural: a resistência da água;
As dores musculares após a "Hidra'' são menos presentes, devido à diminuição sensível do impacto e à pouca utilização de contrações excêntricas. 

ONDE PRATICAR? 
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CLUBES - As piscinas normalmente são descobertas, os grupos pouco assíduos e a temperatura (clima) instável deixam o trabalho prejudicado. Se a piscina for coberta, 
o rendimento do grupo será bem maior.
ACADEMIAS - ideal porque reúne as melhores condições para o trabalho. A piscina é coberta e aquecida. O público é mais assíduo. Os alunos passam pela avaliação 
médica. O trabalho do professor é facilitado. 
ESPAÇOS COM PISCINAS ADAPTADAS – São os espaços considerados de convivência construídos para a prática de esportes e atividades em grupo. Possuem, em sua 
estrutura, piscinas, quadras, salão para múltiplas atividades, espaço com equipamentos para ginástica e atividades físicas.

PISCINA IDEAL PARA O TRABALHO DA HIDROGINÁSTICA:
PROFUNDIDADE: de 1,20m a l,50m. Nestas condições podemos receber alunos com diferentes estaturas e todos trabalharão com segurança.
 TEMPERATURA: de 28°C a 31°C. A temperatura tem papel importante quando pretendemos alcançar o efeito de redução do tônus muscular (descontração, relaxa-
mento). Se a temperatura estiver abaixo de 27°C - 28"C, este objetivo não será alcançado. Em contrapartida temperatura acima de 31°C só é recomendada no caso de 
trabalhos terapêuticos (patologias). 

AVALIAÇÃO MÉDICA:
Nenhum aluno deverá iniciar as aulas de Hidroginástica sem antes ter passado pela avaliação médica. Além dessa medida, os alunos devem preencher também uma 
fi cha de saúde, para que o professor conheça mais profundamente a saúde de seus alunos, e possam assim planejar adequadamente suas aulas.

CONDIÇÕES IDEAIS PARA O TRABALHO:
É importante que tenha uma piscina adequada, com profundidade e temperatura corretas. 
A segunda preocupação é com o grupo. O ideal é que o grupo seja homogêneo quanto à idade e quanto ao nível técnico (básico/intermediário/adiantado).

DIVISÃO DE NÍVEIS TÉCNICOS:
NÍVEL I - BÁSICO: Trabalho de base com introdução aos exercícios da Hidroginástica. Preocupação com a postura, limpeza dos movimentos e muita correção (40' de 
aula).
NÍVEL II - INTERMEDIÁRIO: Aumentar a velocidade aumentando a intensidade dos exercícios. Introdução de exercícios combinados de maior complexidade. Introdução à 
aula coreografada (45' a 50' de aula).
NÍVEL III - ADIANTADO: Propor maior intensidade e complexidade nos exercícios. Introduzir as ligações e coreografi as (60' de aula). Na realidade, o mais importante é o 
"feeling" do professor, o bom senso. Adaptação e criatividade são indispensáveis para o professor da Hidroginástica.

ESTRUTURA DA AULA:
O tempo real de cada fase da aula deverá variar com a duração total da aula. 
 AQUECIMENTO - (de 8’ a 10') - prepara o corpo para o trabalho. Previne lesões, aumenta a capacidade do corpo para receber trabalho aeróbico. O aquecimento au-
menta a frequência cardíaca gradualmente: aumenta a temperatura corporal; supre de sangue, articulações e músculos.
PARTE PRINCIPAL (TRABALHO AERÓBICO) - (de 20’ a 25' no mínimo) - o objetivo é a elevação da frequência cardíaca até atingir a frequência alvo (efeito sobre o sistema 
cardiorrespiratório). Para atingir este objetivo podemos utilizar: saltitamentos, deslocamentos, exercícios combinados para desenvolver a coordenação, ritmo, agilidade. 
LOCALIZADA - (de 10' a 15') - trabalho de força e resistência muscular. É importante para a "consciência corporal". Podemos utilizar para apoio diferentes materiais: a 
borda da piscina, uma barra, pranchas, hidro halteres, tornozeleiras, etc. 
VOLTA À CALMA - (de 5' a 8') - visa à diminuição gradativa da frequência cardíaca até o batimento do coração voltar ou se aproximar da Frequência Cardíaca de Re-
pouso. 

3.2.2. BAILÕES DA TERCEIRA IDADE:
Os bailes criados para a terceira idade, além dos benefícios da dança, proporcionam também uma maior integração e socialização dos idosos, pois são espaços 
agradáveis e com clima familiar, onde é possível fazer amizades e trocar experiências.
Ao frequentar bailes a pessoa idosa fará amizades enquanto se diverte, ou seja, a dança e outras atividades são pontes para que o idoso se socialize com pessoas que 
tem gostos em comum. As chances de fazer amizades e trocar experiências em um baile é muito maior que em uma caminhada ou na academia.
Conhecer e interagir com pessoas também é uma atividade altamente benéfi ca, já que conversar e ter amigos previne a depressão. E a dança, além de ser divertida, es-
timula o aumento de suas conexões neuronais que dão maior habilidade no aprendizado e na memória, deixando com uma mente mais saudável e de bem com a vida.
Os bailes devem ser realizados de quarta a sexta-feira, em locais defi nidos pela Administração pública e devem seguir alguns critérios como ser equipamentos e logra-
douros prioritariamente públicos ou comunitários abertos a estes; ter piso e iluminação minimamente adequados; além de ser um local de interesse social, que atenda 
a população idosa e que produza sentimento de pertencimento.
Deverão ser promovidos, preferencialmente, por músicos capacitados com equipamentos de sonorização adequados, aptos a oferecer os mais variados ritmos e estilos.

CUIDADOS BÁSICOS:
A fi m de evitar lesões ou outros problemas vale fazer um checkup da saúde antes de iniciar as atividades:
Será preciso ava liar a pressão arterial, o ritmo cardíaco e a estrutura articular do corpo. O estilo da dança deve ser compatível com o es tado de saúde. Pessoas com 
insufi ciên cia cardíaca devem praticar ritmos mais calmos ou dança sênior.
Depois dessa avaliação médica, o ido so deverá apresentar um atestado de saúde para que possa ser orientado em suas atividades.
Ritmos que exigem muito movimento de cabeça, podem provo car desequilíbrios e não são recomen dados. Os professores indicam estilos que não exijam força nem 
provoquem muito impacto no corpo.
Caso a pessoa esteja em boa condição de saúde, mas apresente dores depois de começar a dançar, vale fazer uma nova avaliação. Quando a pessoa pas sa muito tempo 
sem praticar atividade física, é comum e natural que sinta do res musculares. Mas elas devem ir di minuindo com a frequência do exercí cio.

3.2.3. OFICINAS LIVRES:
Deverão ser ofertadas ofi cinas nas mais variadas modalidades: de Artes Manuais e Atividade Física, buscando desenvolver potencialidades, habilidades, talentos e propi-
ciar sua formação cidadã, bem como evitar o isolamento e promover o convívio comunitário:
Artes Manuais: Essa modalidade deve contemplar ofi cinas que incentivem a criatividade e o aprimoramento de técnicas artísticas conforme cada competência. Podem 
ser ofertadas ofi cinas como artesanato, pintura em tela, pintura em tecido, bordado, bordado em chinelo, entre outras. Objetiva-se desenvolver habilidades artísticas e 
psicomotoras, tendo como metodologia atividades em grupo, nas quais os participantes desenvolvem atividades que desenvolva seu estilo artístico próprio, desper-
tando sua criatividade.
Esporte, Lazer e Cultura: Essa modalidade deverá contemplar ofi cinas que incentivem a prática de atividades físicas, lazer e cultura, tais como dança, ginástica, voleibol, 
zumba, ioga, recreação, passeios culturais e artísticos entre outras. Possui como objetivo promover a interação entre os participantes através de atividades que desen-
volvam habilidades corporais, incentivem a prática de exercícios físicos, o desenvolvimento saudável e a qualidade de vida dos idosos.
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A duração de cada aula ou ofi cina deverá ser de, no mínimo, 50 minutos, e deverão ocorrer de acordo com detalhamento fornecido pela Secretaria Municipal de Direi-
tos Humanos e Cidadania que defi nirá a demanda por modalidade e por local. 
As atividades serão realizadas em dias e horários programados, devendo as mesmas serem distribuídas de forma que sejam realizadas todos os dias úteis da semana, 
conforme demanda, com abrangência correspondendo ao território de Contagem/MG.
O local onde serão realizadas as atividades deverá contar com espaço físico, insumos e equipamentos adequados à sua correta execução.

3.3. METAS A SEREM ALCANÇADAS:

N.º META
QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS MEN-
SAL PRAZO

1

REALIZAR ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS ATRAVÉS DE AULAS DE HIDROGINÁSTICA, 
BAILÕES DA TERCEIRA IDADE E OFICINAS LIVRES (ARTES MANUAIS, ESPORTE, LAZER E CUL-
TURA) COM COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE 70% DE PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS NAS 
ATIVIDADES REALIZADAS. 5.000 / MÊS 12 MESES

3.3.1. FORMAS DE COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS:
3.3.1.1. Lista de presença;
3.3.1.2. Registro fotográfi co;
3.3.1.3. Lista de chamada atestada.

3.4. EQUIPE DE REFERÊNCIA:

CARGO QUANTIDADE

COORDENADOR DE NÚCLEO 13

ASSESSOR JURÍDICO 1

GERENTE ADMINISTRATIVO 3

SUPERVISOR DE MONITORAMENTO 14

RECEPCIONISTA 4

SUPERVISOR DE OFICINA 6

AGENTE SOCIAL 9

COZINHEIRA 3

SERVIÇOS GERAIS 2

TOTAL 55

3.4.1. DETALHAMENTO DOS CARGOS E ATRIBUIÇÕES:
COORDENADOR DE NÚCLEO: Planejar, gerenciar e alocar recursos fi nanceiros e humanos, ajustar as prioridades, coordenar interações entre os usuários e manter a 
equipe do projeto concentrada. O Coordenador de Núcleo também estabelece um conjunto de práticas que asseguram a integridade e a qualidade dos produtos de 
trabalho do projeto.
ASSESSOR JURÍDICO: Administrar e acompanhar os processos administrativos e judiciais, preparando recursos e tomando as providências necessárias para garantir a 
correta aplicação das leis; Analisar todos os tipos de contratos fi rmados e avaliar os riscos envolvidos, visando garantir uma situação de segurança jurídica em todas 
as negociações e contratos fi rmados com terceiros; Orientar todas as áreas em questões relacionadas com a área jurídica, visando garantir que as decisões e procedi-
mentos adotados estejam dentro da lei; Recomendar procedimentos internos, com objetivos preventivos, visando manter as atividades dentro da legislação; Redigir 
correspondências que envolvam aspectos jurídicos relevantes.
GERENTE ADMINISTRATIVO: Atuar na organização de arquivos; Emissão e controle de documentos; Atender a chamadas telefônicas, Controlar entrada e saída de cor-
respondências; Elaboração de relatórios e Planilhas; Atualização de cadastros; Receber com atenção e cortesia o público atendido no projeto; Redigir textos; Operar 
computadores para obtenção de dados e informações, consultar, incluir e alterar registros; Executar outras atribuições pertinentes ao cargo.
SUPERVISOR DE MONITORAMENTO: Responsável pelo cadastro dos benefi ciários; Acompanhar a execução das atividades realizadas, analisando e recomendando o 
desenvolvimento de técnicas, equipamentos e dispositivos que visam melhor desempenho e qualidade das atividades oferecidas; Participar de reuniões, discutindo 
questões do andamento dos trabalhos e o cumprimento do programa estabelecido, a fi m de elaborar plano de ação para correção dos possíveis desvios ou alterações 
no planejamento inicial em virtude de novas demandas apresentadas, participar da elaboração e atualização dos documentos, providenciar e acompanhar o treinamen-
to dos subordinados.
RECEPCIONISTA: Atuar na recepção, atender e fi ltrar ligações, anotar recados e receber visitas, se responsabilizar pela compra de materiais de escritório e higiene, fazer 
o direcionamento de ligações, envio e controle de correspondências, prestar apoio em ligações e pesquisas para a diretoria, fazer o controle e compras de suprimentos 
(materiais de escritório, limpeza e copa), prestar apoio na organização, gestão da agenda e ligações da diretoria, arquivar documentos, esclarecer dúvidas, responder 
perguntas gerais sobre a empresa ou direcionar as perguntas para outros funcionários qualifi cados a responder, enviar e receber correspondências ou produtos, proces-
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sar a correspondência recebida (pacotes, telegramas, faxes e mensagens), organizá-los e distribuir para o destinatário, executar arquivamento de documentos, marcar 
reuniões, controlar as chaves e registrar informações. Outras atividades inerentes à função.
SUPERVISOR DE OFICINA: Realizar planejamento das ofi cinas e desenvolver integralmente os conteúdos e atividades registradas no planejamento; registrar a frequência 
diária dos aprendizes; acompanhar o desenvolvimento das atividades ministradas; participar de reuniões com a coordenação; avaliar o desempenho dos aprendizes; 
desenvolver ofi cinas com conteúdo teórico e prático; participar das atividades de capacitação, quando solicitado; atuar ética e profi ssionalmente. Enfi m, desenvolver 
nos alunos as diversas possibilidades de artes, fornecendo técnicas e conceitos sobre materiais, ferramentas diversas e estilos, entre outros. Outras atividades inerentes 
à função.
AGENTE SOCIAL: Realizar ações para diminuir seu sofrimento psíquico; Auxiliando, quando possível, na integração e reintegração dos usuários à suas famílias; Intensifi -
cando o convívio social, através de dinâmicas, brincadeiras e outras atividades sociais; Acompanhando e proporcionando atividades ligadas à cultura e lazer; Acompan-
hando e proporcionando atividades de caráter profi ssional e educativo, visando facilitar sua reintegração na sociedade. Outras atividades inerentes à função.
COZINHEIRA: Responsável pela execução das atividades de confecção de pratos; Planejamento do cardápio e supervisão dos trabalhos de cozinha; Coordenar as ativi-
dades relacionadas ao preparo das refeições, acompanhar a evolução dos cozinhados, executar preparações culinárias simples, fazer o cozimento de legumes, verduras 
e frutas, preparar sobremesas, doces, lanches e saladas, preparar carnes, aves e peixes para cozimento atendendo aos métodos de cozimento e padrões de qualidade 
dos alimentos, auxiliar a servir lanches e refeições, auxiliar na higienização de louças, utensílios e da cozinha em geral, zelar pela conservação dos alimentos estocados, 
providenciando as condições necessárias para evitar deterioração e perdas.
SERVIÇOS GERAIS: Limpar e arrumar as dependências e instalações, a fi m de mantê-los nas condições de asseio requeridas; Recolher o lixo da unidade em que serve, 
acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as determinações defi nidas; Manter limpo e arrumado o material sob sua guarda; Comunicar ao superior 
imediato qualquer irregularidade verifi cada, bem como a necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos e com 
boa aparência; Executar outras atribuições afi ns.

4. ESTIMATIVA DE PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
4.1 Pela execução do objeto deste Termo de Referência, no presente exercício, os repasses ocorrerão à conta da seguinte dotação orçamentária:

Tesouro Municipal: 1181.08.241.0028.2235.33504300 – Fonte: 0100 – Valor estimado: R$3.678.889,20 (Três milhões, seiscentos e setenta e oito mil, oitocentos e 
oitenta e nove reais e vinte centavos).

4.2 Nos exercícios seguintes os repasses correrão à conta da dotação própria, prevista para atendimento da presente fi nalidade, a ser consignada na Lei Orçamentária 
do Município.

5. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
5.1. EXECUÇÃO DO PROJETO:
O objeto deverá ser executado fi elmente pelas partes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a legislação pertinente, respondendo cada uma pelas consequências de 
sua inexecução total ou parcial;
A execução do objeto deve ocorrer em estrita observância ao constante no Plano de Trabalho parte integrante do Termo de Colaboração;
A(s) OSC(s) deverá(ão) observar(em), na contratação de serviços ou na aquisição de bens vinculados à execução do objeto, os termos de que trata o art. 45 da Lei n.º 
13.019/2014 e suas alterações, bem como verifi car a compatibilidade entre os valores previstos para realização da despesa e o valor efetivo.

5.2. DO HORÁRIO:
As atividades deverão ocorrer no período de 12 meses, de segunda à sexta-feira, exceto feriados, conforme quadro de horários a ser elaborado pela Instituição e 
aprovado pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, obedecendo os critérios estabelecidos por este Termo de Referência.
Os atendimentos deverão ser realizados dentro do horário de funcionamento.

5.3. COBERTURA GEOGRÁFICA DO ATENDIMENTO E DA LOCALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

As atividades deverão ser realizadas para benefi ciários moradores do Município de Contagem e deverão ocorrer no Município de Contagem, em região central, de fácil 
acesso para os usuários, em prédio com acessibilidade.

5.4. REQUISITOS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS

As atividades deverão ser desenvolvidas em prédios com acessibilidade localizados, preferencialmente, na região central do Município de Contagem, visando facilitar os 
procedimentos de planejamento, monitoramento contínuo dos processos de gestão, bem como a chegada dos usuários ao mesmo.

5.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS
Todos os profi ssionais que atuarão com os benefi ciários de forma direta, deverão possuir habilitação na área em que atuarão e ter conhecimentos específi cos e ex-
periência, visando facilitar as relações dentro do ambiente institucional, bem como devem estar habilitados para realizar avaliações e intervenções;
Os profi ssionais das áreas administrativas e operacionais deverão possuir capacidade de realização de atendimento efi caz.

6. LOCAL E CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
6.1. ESPAÇO BEM VIVER MÁRIO COVAS – Rua Manoel de Matos, 162, Bairro Central Park, Contagem – MG;
6.2. ESPAÇO BEM VIVER LUIZ PALHARES – Rua Maria José Chiodi, 107, Nova Contagem, Contagem – MG;
6.3. ESPAÇO DO SABER – Rua Portugal, 370, Bairro Glória, Contagem – MG;
6.4. ACADEMIAS, CLUBES E ESPAÇOS ADAPTADOS;
6.5. OUTROS LOCAIS DEFINIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

6.6. A prestação dos serviços deverá ser contínua, de acordo com quadro de horários a ser elaborado pela instituição e aprovado pela Secretaria de Direitos Humanos e 
Cidadania, seguindo a carga horária prevista neste termo de referência, de segunda a sexta-feira, excetuando-se feriados, durante o prazo de 12 (doze) meses.

7. DA FORMA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
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Não havendo a manifestação de recurso, a Comissão de Seleção adjudicará o objeto do chamamento à proponente vencedora, para posterior homologação do resul-
tado pela autoridade superior;
Ocorrendo a manifestação da interposição de recurso, após o julgamento do recurso, a autoridade superior adjudicará o objeto licitado à proponente vencedora, ho-
mologando o resultado, que deverá ser enviado para publicação no sítio eletrônico ofi cial do Município.

8. OBRIGAÇÕES DA OSC
A (s) OSC(s) – Organização(ções) da Sociedade Civil se obriga(m) a:
Disponibilizar o(s) serviço(s) descrito(s) no objeto, no local conforme ordem de serviço emitido pela Secretaria;
Assegurar a boa qualidade dos produtos e serviços;
Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa por danos e prejuízos causados por descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste 
edital;
Prestar o(s) serviço(s) descrito(s) no objeto, nos prazos previstos no termo de colaboração;
Manter durante toda a execução do termo de colaboração fi rmado, compatibilidade com as obrigações por ele mantidas, todas as condições de habilitação e qualifi ca-
ção exigidas no chamamento;
Apresentar durante a execução do termo de colaboração fi rmado, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obriga-
ções assumidas;
Não utilizar o termo de colaboração fi rmado como garantia de qualquer operação fi nanceira;
Aplicar de forma satisfatória os materiais, evitando qualquer desperdício, se responsabilizando pela inutilização de materiais em virtude de má prestação do serviço, ou 
por danos a equipamentos do Município de Contagem;
Executar novamente sem custo para o Município, inclusive quanto ao material a ser utilizado, o retrabalho de qualquer serviço causado por imperícia profi ssional;
Cumprir as exigências contidas no termo de referência e Plano de Trabalho, respeitadas a norma legal, e especial a Lei 13.019/2014;
Relacionar pessoal técnico/administrativo, adequado e disponível para a execução do objeto, bem como da qualifi cação de cada um dos membros da equipe técnica 
que se responsabilizará pelos trabalhos, devidamente registrados na entidade competente;
Arcar com todas as despesas e custos decorrentes da execução do objeto, bem como dos tributos, obrigações trabalhistas e sociais, seguros e todos os demais custos 
diretos e indiretos, necessários à execução do objeto deste chamamento;
Responsabilizar-se por qualquer acidente que venha vitimar seus empregados ou terceiros quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias 
assegurem e demais exigências legais para o exercício da atividade objeto do termo de parceria, sendo que a sua inadimplência com referência a estes encargos não 
transfere ao Município a responsabilidades de seu pagamento nem onera o objeto do termo de colaboração fi rmado;
Responsabilizar-se a fornecer todo o quadro de pessoal necessário ao perfeito atendimento do presente termo de parceria, bem como pela alimentação, transporte, 
atendimento médico, indenizações ou qualquer outro benefício seja de que natureza for, fi cando tais encargos sob sua responsabilidade de acordo com a legislação em 
vigor e plano de trabalho aprovado pela secretaria gestora;
Adotar todos os critérios de segurança, tanto para os empregados quanto para a execução do serviço em si, inclusive as normas internas e de segurança no trabalho 
com fornecimento de equipamentos apropriados conforme legislação vigente;
Facilitar a fi scalização procedida por órgãos competentes, no cumprimento de normas, cientifi cando a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, o resul-
tado das inspeções;
Proceder as prestações de contas parcial e fi nal, de acordo com as normas estabelecidas pela legislação e Tribunal de Contas, orientações da Administração Pública, 
conforme estabelecido em edital, termo de referência e plano de trabalho;
Arquivar todos os documentos pertinentes à parceria em obediência à legislação, em especial a Lei 13.019/2014 e suas alterações;
Responsabilizar-se, no caso de atuação em rede, por toda a responsabilidade administrativa do Termo de Parceria e demais obrigações pertinentes, incluindo, a fi el 
aplicação dos recursos e sua prestação de contas parcial e parcial, na forma defi nida pela Administração Pública;
A obrigatoriedade de restituição de recursos, nos casos previstos nesta Lei;
Zelar pelas instalações do local da prestação das atividades para que se mantenham em condições de prestar correto serviço, bem como de receber os usuários em 
condições condignas;
Cumprir os horários de prestação dos serviços;
Diligenciar para que seus empregados tratem com urbanidade os usuários, bem como todos aqueles que com eles tiverem contato, podendo o Município exigir a reti-
rada daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente;
Manter cadastro atualizado de todos os usuários;
Garantir mobilidade em todos os espaços utilizados pelos usuários;
Promover o desenvolvimento dos usuários, por meio de práticas pedagógicas educativas, a fi m de estimular a busca do conhecimento para gerar autonomia e inde-
pendência através das suas habilidades básicas, funcionais e profi ssionais;
Garantir e manter profi ssionais habilitados e com experiência na execução das atividades propostas;
Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito e os vínculos de solidariedade;
Prevenir a institucionalização de pessoas idosos, assegurando o direito à vivência familiar e social;
Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;
Prevenir situações de isolamento e violação de direitos.

OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
O Município se obriga a:
Manter a supervisão, o acompanhamento, o controle e a avaliação da execução do objeto, devendo zelar pelo alcance dos resultados pactuados e pela correta aplicação 
dos recursos repassados;
Prestar apoio necessário e indispensável à OSC para que seja alcançado o objeto da parceria em toda sua extensão e no tempo devido;
Repassar à OSC os recursos fi nanceiros previstos para a execução do objeto da parceria, de acordo com o cronograma de desembolso previsto e disponibilidade fi nan-
ceira, que guardará consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto;
Manter, em seu sítio eletrônico, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até 180 (cento e oitenta) dias após o encerramento da vigência;
Conferir, a cada 30 (trinta) dias, o relatório a ser enviado pela OSC ao MUNICÍPIO, por meio informatizado, com indicação da quantidade de metas atingidas ou justifi -
cativa de seu não atingimento;
Publicar, no Diário Ofi cial do Município, extrato deste termo, de seus aditivos e apostilamento;
Instituir Comissão de Monitoramento e Avaliação - CMA, por ato da autoridade competente, a ser publicado no Diário Ofi cial do Município;
Emitir relatório técnico de monitoramento de avaliação da parceria;
Analisar os relatórios gerenciais fi nanceiros e de resultados;
Analisar as prestações de contas encaminhadas pela OSC de acordo com a legislação e regulamentação aplicáveis;
Disponibilizar na íntegra, em seu site eletrônico, o teor deste termo e de seus aditivos, bem como de todos os relatórios gerenciais de resultados e da CMA, no prazo de 
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15 (quinze) dias, contados da data de suas assinaturas;
Viabilizar o acompanhamento, pela internet, dos processos de liberação de recursos;
Na  hipótese  de  inexecução   exclusiva  por  culpa  da  OSC,   o   MUNICÍPIO  poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, 
por ato próprio independentemente de autorização judicial, a fi m de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas, retomar os bens públicos em 
poder da OSC, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens, e/ou assumir a responsabilidade pela execução do restante 
do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi 
executado pela OSC até o momento em que o MUNICÍPIO assumiu essa responsabilidade;
Divulgar, pela internet, os meios para apresentação de denúncia sobre a aplicação irregular dos recursos transferidos;
Indicar Gestores para acompanhamento e fi scalização da execução dos serviços, objeto do termo de colaboração;
Disponibilizar à OSC as dependências e equipamentos existentes para execução do serviço objeto do termo de colaboração;
Fornecer, no início da prestação do serviço, a relação dos equipamentos disponibilizados;
Autorizar a OSC, se necessário, a realizar adaptações nas instalações e equipamentos;
Analisar as prestações de contas encaminhadas pela OSC, orientar sobre eventuais correções e realizar aprovação e reprovação, nos termos estabelecidos na Lei 
13.019/2014, em edital, termo de referência e plano de trabalho;
Disponibilizar sistema para prestação de contas online, conforme determinada na Lei;
A Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania será a responsável por receber a demanda espontânea e realizar o devido encaminhamento dos benefi ciários à Institu-
ição;
Incentivar e promover a implementação de políticas públicas de desenvolvimento com inclusão social;
Promover a garantia dos Direitos Humanos de forma universal, indivisível e interdependente, assegurando a cidadania plena;
Promover o direito à cultura, lazer e esporte como elementos formadores de cidadania;
Promover a valorização da pessoa idosa e promoção de sua participação na sociedade.

10. GESTÃO DO TERMO DE PARCERIA
10.1.  A Gestão do Termo de Parceria fi cará a Cargo da Servidora Marina Rodrigues Alves de Carvalho, Matrícula n.º 01497894, DAM-05, lotada na Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos e Cidadania.

11. FISCALIZAÇÃO
O Município exercerá a função fi scalizadora e de monitoramento dentro do prazo de execução/prestação de contas do termo de colaboração, fi cando assegurado aos 
seus agentes qualifi cados, o poder discricionário de reorientar e de acatar, ou não, justifi cativas com relação às disfunções porventura havidas na execução;
Poderão ser realizadas visitas técnicas in loco, nas hipóteses em que for essencial para verifi cação do cumprimento do objeto, devendo ser relatado em relatório circun-
stanciado;
A prestação de contas tem como objetivo demonstrar e verifi car resultados, e deverão conter elementos que permitam avaliar a execução do objeto e o alcance das 
metas;
A prestação de contas deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pac-
tuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período que trata a prestação 
de contas;
Para fi ns de prestação de contas a OSC deverá apresentar os relatórios de execução conforme disposto na legislação vigente, a serem entregues na periodicidade 
defi nida pelo plano de trabalho, de forma condizente com seu objeto e com o cronograma de desembolso de recursos;
Para gerar transparência e permitir o exercício do controle social e mais clareza acerca da aplicação dos recursos públicos em parceria com organizações da sociedade 
civil, prevê-se que todas as etapas da parceria, desde a seleção até a prestação de contas serão acompanhadas pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidada-
nia.
PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Os recursos serão depositados em conta-corrente específi ca, pela qual serão obrigatoriamente movimentados, isenta de tarifa bancária, em instituição fi nanceira 
pública, desde que cumpridos os requisitos legais vigentes e em obediência ao cronograma de desembolso que guarda consonância as metas estabelecidas;
A liberação de parcelas poderá ser retida nas hipóteses previstas no art. 48 da Lei 13.019 de 2014;
A liberação dos recursos fi ca condicionada a disponibilidade de crédito fi nanceira dos órgãos responsáveis.

13. VIGÊNCIA
O termo de colaboração para a execução do objeto será de 12(doze) meses, contados a partir da publicação DO TERMO DE PARCERIA CELEBRADO, emitido pela Prefei-
tura Municipal de Contagem, por intermédio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania;
Conforme o Art. 42 da Lei 13.019 de 2014, o prazo de vigência deve ser correspondente ao prazo necessário a execução integral do objeto, passível de prorrogação, 
desde que o período total de vigência não exceda 5 (cinco) anos.

14. SANÇÕES
Quando a execução da parceria estiver em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei 13.019 de 2014 e legislação específi ca, a administração poderá 
aplicar as sanções descritas abaixo;
A sanção de advertência, que tem caráter preventivo e será aplicada quando verifi cadas impropriedades praticadas que não justifi quem a aplicação de penalidade mais 
grave;
A sanção de suspensão temporária nos termos do inciso II do art. 73 da Lei Federal 13.019 de 2014, aplicada nos casos em que forem verifi cadas irregularidades na 
celebração, execução ou prestação de contas da parceria e que não justifi que a imposição de penalidade mais grave, considerando a natureza e a gravidade da infração 
cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias e agravantes e os danos que dela provieram para a administração pública municipal;
 A suspensão temporária impede a organização da sociedade civil de participar de chamamento público e celebrar termo de colaboração com a administração Direta e 
Indireta do Município por prazo não superior a 2 (dois) anos;
A sanção de Declaração de inidoneidade nos termos do inciso III do art. 73 da Lei Federal 13.019 de 2014, impede a organização de participar de chamamento público 
e celebrar termo de colaboração com órgãos 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 OSC ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e depois de decor-
rido o prazo de 2 (dois) anos da aplicação da sanção;
A aplicação das sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do Secretário Municipal ou dirigente máximo da Admin-
istração Indireta;
Da decisão administrativa de aplicar as sanções previstas, caberá recurso administrativo, conforme prazo e requisito previsto pelos art. 69 e 70 do Decreto Municipal nº. 
30 de 2017.
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15. CONDIÇÕES GERAIS
15.1. Formalização do Instrumento
15.1.1 A Celebração do termo de colaboração depende da indicação expressa de prévia dotação orçamentária para execução;
15.1.2 Somente será aprovado o plano de trabalho que estiver em consonância com a proposta já apresentada, observados os termos e condições do edital;
15.1.3 A formalização do termo de colaboração só se efetivará após a aprovação do Plano de Trabalho e do cumprimento de todos dos requisitos previstos nos Art. 28 
e 29 do Decreto Municipal nº.30 de 2017, concomitantemente;
15.1.4 Caso a OSC vencedora não apresente situação regular no ato da assinatura do termo de colaboração, ou venha se recusar a celebrá-lo, injustifi cadamente, 
dentro do prazo estabelecido e na vigência da sua proposta, sujeitar-se-á às sanções cabíveis, reservando-se à Prefeitura Municipal de Contagem, o direito de, indepen-
dentemente de qualquer aviso ou notifi cação, convocar os remanescentes.

15.2. Dos Rendimentos da Aplicação Financeira
15.2.1.  Os recursos serão automaticamente aplicados em cadernetas de poupança, fundo de aplicação fi nanceira de curto prazo ou operações de mercado aberto 
lastreada em títulos de dívida pública, enquanto não empregados na sua fi nalidade, conforme Art. 35 §2º do Decreto Municipal nº.30 de 2017.
15.2.2. Os rendimentos serão obrigatoriamente aplicados no objeto pactuado, dentro do prazo de execução, estando sujeitos às normas e condições de prestação de 
contas exigidas.

15.3. Da transparência e divulgação das ações
15.3.1 O Município e a OSC deverão dar publicidade e promover a transparência das informações referentes à seleção e à execução dos termos de colaboração.
15.3.2 O Município manterá em seu sitio, informações referentes aos termos de colaboração celebrados e seus respectivos planos de trabalho, em dados abertos e aces-
síveis.
15.3.3 A OSC deverá divulgar em seu sítio ofi cial, quando houver, e em locais visíveis de sua sede social e dos locais que exerça suas ações, desde a celebração do termo 
até 180 (cento e oitenta) dias após a apresentação da prestação de contas fi nal, relação de todas as parcerias celebradas com a administração pública.
15.3.4 Poderão ser admitidas medidas complementares, necessárias para a efetivação das ações de transparência ativa e o aumento do controle social.

16. PLANILHAS DE REFERÊNCIA, COMPOSIÇÃO E FORMAÇÃO DE PREÇO
16.1. Composição do custo de mão de obra

Cargo Qtde. Remuneração Custo Unitário Custo Mensal Custo Anual

COORDENADOR DE NÚCLEO 13           3.105,61           5.623,56         64.381,71 772.580,52

ASSESSOR JURÍDICO 1           2.972,19           5.381,97           5.381,97 64.583,64

GERENTE ADMINISTRATIVO 3           2.837,74           5.138,51         14.086,85 169.042,20

SUPERVISOR DE MONITORAMENTO 14           2.389,72           4.327,25         53.308,54 639.702,48

RECEPCIONISTA 4           2.144,11           3.882,50         14.024,14 168.289,68

SUPERVISOR DE OFICINA 6           1.830,42           3.314,48         17.744,29 212.931,48

AGENTE SOCIAL 9           1.474,51           2.670,01         21.268,49 255.221,88

COZINHEIRA 3           1.261,89           2.285,00           6.264,16 75.169,92

SERVIÇOS GERAIS 2           1.205,59           2.183,05           4.083,87 49.006,44

TOTAL 55 200.544,02 2.406.528,24

16.2. Composição do custo com serviços de terceiros – Pessoa Jurídica

Descrição da despesa Valor Mensal Valor Anual

Contratação de ofi cineiros (artesanato em geral, pintura, bordado, dança, 
música, educação física, instrutor de hidroginástica e outros) 18.083,85 217.006,20

Serviços de produção de eventos e entretenimento com músicas e equipamen-
tos 10.000,00 120.000,00

Aulas de hidroginástica com piscina, equipamentos e instrutor 33.000,00 396.000,00

TOTAL 61.083,85 733.006,20
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16.3. Composição do custo com material de consumo

Descrição da despesa Valor Mensal Valor Anual

Gêneros de alimentação 2.000,00 24.000,00

Material pedagógico para ofi cinas, serviços gráfi cos, material de higiene e 
limpeza, material de copa e cozinha, material de expediente e outros materiais 
de consumo 2.000,00 24.000,00

TOTAL 4.000,00 48.000,00

16.4. Composição dos Custos indiretos

Descrição da despesa Valor Mensal Valor Anual

Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil e Jurídica, Departamento Pessoal e 
Medicina do Trabalho                       5.760,00                      69.120,00 

Despesas com aluguel de imóveis, internet, água e energia elétrica                      3.000,00                      36.000,00 

Manutenção e conservação de imóveis, máquinas e equipamentos (Pequenos 
Reparos)                      1.000,00                      12.000,00 

Serviço de manutenção e conservação de piscinas com fornecimento de produ-
tos e materiais                      3.000,00                      36.000,00 

Serviço de transporte de passageiros                   28.186,23                    338.234,76 

TOTAL                   40.946,23                     491.354,76 

16.5. Resumo:

Descrição Valor mensal Valor Anual

Custo da mão de obra 200.544,02    2.406.528,24 

Custo dos serviços de terceiros – Pessoa Jurídica 61.083,85 733.006,20

Custo do material de consumo 4.000,00          48.000,00 

Custo indiretos 40.946,23        491.354,76 

TOTAL                    306.574,10    3.678.889,20 

17. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

17. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Meta
Set - 2019 ............................................................................................ Out - 2019 ...............................Nov - 2019 ............... Dez - 2019 ........................... Jan - 2020 ..................................... Fev - 2020
1...........................................................................................................     306.574,10  .........................     306.574,10  .........     306.574,10  .....................     306.574,10  .........................     306.574,10  
    306.574,10 
Continuação:
Meta .................................................................................................... Mar - 2020 ..............................Abr - 2020 ............... Mai - 2020 ........................... Jun - 2020 ...................................... Jul - 2020 
Ago - 2020
1...........................................................................................................     306.574,10  .........................     306.574,10  .........     306.574,10  .....................     306.574,10  .........................     306.574,10  
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ANEXO IX
MINUTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

Termo de Colaboração Nº ______/ANO
PA. Nº ___/ANO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº ____/ANO

O MUNICÍPIO DE CONTAGEM com sede na Praça Presidente Tancredo Neves nº. 200, Bairro Camilo Alves, Contagem/MG, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.715.508/0001-
31, doravante denominado MUNICÍPIO, por intermédio da Secretaria ______________________________, neste ato representado pelo Secretário Municipal 
______________________, QUALIFICAÇÃO, e do outro lado a Organização da Sociedade Civil __________________, QUALIFICAÇÃO representada neste ato, por seu Presi-
dente, __________________, QUALIFICAÇÃO, doravante denominada OSC, acordam e ajustam fi rmar o presente Termo de Colaboração, nos termos da Lei nº 13.019, 
de 31 de julho de 2014, da Lei Municipal nº 4.910, de 06 de dezembro de 2017, e do Decreto Municipal nº 30/2017 e demais legislações pertinentes, nos termos da 
proposta do Plano de Trabalho e pelas cláusulas a seguir expressas, defi nidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº XX/ANO, Processo Administrativo nº XX/ANO, tem por objeto 
____________________________, em observância das diretrizes da LEI/PLANO/DIRETRIZES DA POLÍTICA PÚBLICA RELACIONADA À PARCERIA. 
1.2 O MUNICÍPIO realizará o repasse de recursos fi nanceiros em forma de subsídio à OSC, de acordo com o Plano de Trabalho anexo, parte integrante e indissociável 
deste ajuste (Anexo I), tendo como escopo _______________________________________________________. 

Parágrafo único: O plano de trabalho poderá ser revisto para alteração, respeitada a legislação vigente e após proposta previamente justifi cada pela OSC e acolhida em 
parecer técnico favorável do órgão competente, ratifi cado pelo Titular da Secretaria ____________________, vedada alteração do objeto. 
1.3 Integram e completam o presente Termo de Colaboração, para todos os fi ns de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no 
Edital de Chamamento Público XX/ANO, acompanhado de seus anexos, e a proposta da OSC. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 
2.1 O presente Termo de Colaboração terá vigência por XX meses, com início a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Ofi cial de Contagem. 
§1º No mínimo 30 (trinta) dias antes de seu término, havendo possibilidade legal e interesse dos partícipes, a parceria poderá ter seu prazo de execução prorrogado, 
mediante termo aditivo e prévia autorização do MUNICÍPIO, respeitada a legislação vigente, após proposta previamente justifi cada pela OSC e aprovação de novo Plano 
de Trabalho pela Secretaria ____________________. 
§2º O MUNICÍPIO prorrogará de ofício a vigência da parceria quando der causa ao atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso 
verifi cado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
3.1 O presente Termo de Colaboração tem o valor total de R$ XXXXXX, conforme Plano de Trabalho em anexo. 
3.2 As despesas decorrentes da parceria correrão à conta do orçamento vigente, na seguinte dotação orçamentária: 
• XXXXXXXXXXX 

CLÁUSULA QUARTA – DA LIBERAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 
4.1 Os recursos serão liberados conforme o Cronograma de Desembolso constante no Plano de Trabalho. 
4.2 Os recursos previstos na cláusula 3.1 serão transferidos eletronicamente na Conta-Corrente nº XXXX, Agência nº XXXX, do Banco XXXXXXX, pela qual serão obriga-
toriamente movimentados. 
§1º Sob nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
§2º Os recursos serão automaticamente aplicados em cadernetas de poupança, fundo de aplicação fi nanceira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada 
em títulos da dívida pública, enquanto não empregados na sua fi nalidade. 
§3º O Município reserva-se o direito de reter os pagamentos à organização da sociedade civil, caso constatado qualquer das impropriedades previstas no art. 48 da Lei 
nº 13.019/2014. 
§4º. É vedada a utilização dos recursos provenientes deste Termo de Colaboração: 
I – Em fi nalidade diversa da estabelecida no Plano de Trabalho a que se refere este instrumento, ainda que em caráter de emergência; 
II – No pagamento de despesas efetuadas em data anterior ou posteriormente ao período de vigência acordado; 
III – Na realização de despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, referente a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo; 
IV – Na realização de despesas a título de taxa de administração, gerência ou similar; 
V – No pagamento, a qualquer título, a servidor ou empregado público, integrante de quadro de pessoal de órgão ou entidade pública da administração direta ou 
indireta, por serviços de consultoria ou assistência técnica; 
VI – Na realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, desde que relacionadas ao objeto desta parceria ou 
previstos no Plano de Trabalho, e das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizam promoção pessoal de autoridades, de servidores públicos e/ou 
de outras pessoas físicas. 

CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS CONTRATANTES 
5.1. COMPETE AO MUNICÍPIO: 
Manter a supervisão, o acompanhamento, o controle e a avaliação da execução do Plano de Trabalho, parte integrante deste Termo de Colaboração/Fomento; 
Efetuar a transferência dos recursos fi nanceiros previstos para a execução deste Termo de Colaboração/Fomento, conforme estabelecido no Cronograma de Desembolso 
do Plano de Trabalho; 
Reduzir ou aumentar o valor do recurso fi nanceiro a ser repassado à ENTIDADE, de acordo com o Plano de Trabalho constante desta parceria, tendo em vista _________
____________________________________________________________
Analisar as prestações de contas encaminhadas pela OSC; 
Proceder à publicação do presente instrumento, por Extrato, no Diário Ofi cial de Contagem; IV – Prorrogar, de ofício, a vigência deste Termo de Colaboração/Fomento, 
quando houver atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período de atraso verifi cado; 
Orientar os servidores responsáveis pela liquidação e pagamento das faturas para que verifi quem a presença dos documentos citados no processo antes de executarem 
a liquidação e o pagamento; 
Arquivar todos os documentos pertinentes à parceria por, no mínimo, 5 (cinco) anos.
Na hipótese de inexecução exclusiva por culpa da OSC, o MUNICÍPIO poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato 
próprio independentemente de autorização judicial, a fi m de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas, retomar os bens públicos em poder da 
OSC, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens, e/ou assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto 
previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela 
OSC até o momento em que o MUNICÍPIO assumiu essa responsabilidade; 
Divulgar, pela internet, os meios para apresentação de denúncia sobre a aplicação irregular dos recursos transferidos; 
Emitir relatório técnico de monitoramento de avaliação da parceria; 
Fiscalizar mensalmente a regularidade dos pagamentos de verbas trabalhistas e previdenciárias porventura devidas pela OSC aos seus empregados. 
DEMAIS OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DA POLÍTICA PÚBLICA EXECUTADA 

5.2. COMPETE À OSC: 
Executar o objeto pactuado, em conformidade com o Plano de Trabalho, observando as normas legais vigentes, notadamente a legislação relativa às ações de 
______________________; 
Manter atualizada a escrituração contábil especifi ca dos atos relativos à execução deste Termo de Colaboração/Fomento, para efeito de fi scalização sem prévio aviso;
Receber e movimentar os recursos relativos a este instrumento, em conta bancária específi ca, inclusive os resultantes de sua eventual aplicação no mercado fi nanceiro, 
bem assim aqueles oferecidos em contrapartida, de conformidade com plano de trabalho, exclusiva e tempestivamente, no cumprimento do objeto deste Termo de 
Colaboração/Fomento. 
Observar os valores médios de mercado para a contratação de serviços ou aquisição de produtos vinculados à execução deste Termo de Colaboração/Fomento, nos 
termos do art. 38, § 4º, do Decreto 30/2017; 
Prestar contas dos recursos fi nanceiros recebidos; 
Facilitar, aos órgãos competentes do MUNICÍPIO, a supervisão, acompanhamento, fi scalização e auditoria das ações relativas ao cumprimento do presente Termo de 
Colaboração/Fomento, assegurando aos mesmos a possibilidade de, a qualquer momento, ter acesso a informações nas áreas contábil, administrativa; 
Permitir e facilitar o acesso de agentes do MUNICÍPIO, membros dos conselhos gestores da política pública, quando houver, da CMA e demais órgãos de fi scalização 
interna e externa a todos os documentos relativos à execução do objeto da parceria, prestando-lhes todas e quaisquer informações solicitadas, bem como aos locais de 
execução do objeto; 
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Comunicar, de imediato, à Secretaria _______________ o encerramento ou interrupção temporária das atividades, mudança de endereço e ou mudança na composição 
da diretoria; 
Responsabilizar-se pelos prejuízos e danos pessoais e materiais que eventualmente venha a causar à Administração ou a terceiros em decorrência da execução do objeto 
do presente Termo de Colaboração/Fomento, correndo exclusivamente às suas expensas os ressarcimentos ou indenizações reivindicadas judicial ou extrajudicialmente; 
Comparecer em juízo nas questões trabalhistas propostas por seus empregados contra si, ou contra o Município, assumindo o polo passivo, defendendo-se judicial-
mente e reconhecendo perante a Justiça do Trabalho, sua condição de empregadora, arcando com o ônus de eventual condenação, inclusive honorários. 
Responsabilizar-se, integral e exclusivamente, pela contratação e pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fi scais e comerciais relacionados à execução do 
objeto, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária do MUNICÍPIO a inadimplência da OSC em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o 
objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução; 
Executar o plano de trabalho, isoladamente ou por meio de atuação em rede, na forma do artigo 35-A, da Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014, bem como 
aplicar os recursos públicos e gerir os bens públicos com observância aos princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, 
da economicidade, da efi ciência e da efi cácia; 
Zelar pela boa qualidade das ações e serviços prestados, buscando alcançar os resultados pactuados de forma otimizada; 
Observar, no transcorrer da execução de suas atividades, todas as orientações emanadas do MUNICÍPIO; 
Indicar pelo menos um representante para acompanhar os trabalhos da CMA, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de assinatura deste instrumento; 
Manter registros, arquivos e controles contábeis específi cos para os dispêndios relativos ao objeto da parceria; 
Assegurar que toda divulgação das ações objeto da parceria seja realizada com o consentimento prévio e formal do MUNICÍPIO; 
Utilizar os bens, materiais e serviços custeados com recursos públicos vinculados à parceria em conformidade com o objeto pactuado; 
Permitir e facilitar o acesso de agentes do MUNICÍPIO, membros dos conselhos gestores da política pública, quando houver, da CMA e demais órgãos de fi scalização 
interna e externa a todos os documentos relativos à execução do objeto da parceria, prestando-lhes todas e quaisquer informações solicitadas, bem como aos locais de 
execução do objeto; 
Responsabilizar-se pela legalidade e regularidade das despesas realizadas para a execução do objeto da parceria, pelo que responderá diretamente perante o MUNICÍPIO 
e demais órgãos incumbidos da fi scalização nos casos de descumprimento; 
Responsabilizar-se, exclusivamente, pelo gerenciamento administrativo e fi nanceiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de 
investimento e de pessoal. 
Restituir os recursos recebidos, nos casos previstos no art. 42, IX, da Lei nº 13.019/2014. 
DEMAIS OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DA POLÍTICA PÚBLICA EXECUTADA 
Parágrafo único: A responsabilidade subsidiária do MUNICÍPIO nos casos de ações trabalhistas movidas contra a OSC não é automática. Ou seja, o MUNICÍPIO somente 
será responsabilizado subsidiariamente se fi car comprovado que agiu de forma culposa na fi scalização do cumprimento das obrigações trabalhistas. 

CLÁUSULA SEXTA –– DA FISCALIZAÇÃO 
6.1 A fi scalização da parceria será feita pela Secretaria ___________________, através do(a) gestor(a) designado(a), com as seguintes atribuições, conforme preconizado 
na Lei 13.019/2014 e no Decreto Municipal 30/2017: 
Acompanhar e fi scalizar a execução da parceria; 
Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregulari-
dades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados; 
Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas fi nal, com base no relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59 da Lei 
13.019/2014 e decreto municipal 30/2017; 
Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação. 
Comunicar ao administrador público a inexecução por culpa exclusiva da OSC, para fi ns do art. 62, da lei 13.019/2014; 
Em caso de irregularidade ou inexecução parcial apontados no relatório de monitoramento e avaliação, notifi car a OSC para, no prazo de 30 (trinta) dias, sanar a irregu-
laridade, cumprir a obrigação, ou justifi car a impossibilidade de saneamento da irregularidade ou cumprimento da obrigação; 
Realizar a conferência e a checagem do cumprimento das metas e suas respectivas fontes comprobatórias, bem como acompanhar e avaliar a adequada implementação 
da política pública, verifi cando a coerência e veracidade das informações apresentadas nos relatórios gerenciais 
6.2. O(A) Gestor(a) responsável pela fi scalização do presente Termo de Colaboração/Fomento será o(a) servidor(a) XXXXXXXXXXXX, Matrícula nº XXXXX, lotado(a) na 
Secretaria _______________________________. 
6.3. O(A) gestor(a) da parceria poderá ser alterado(a) a qualquer tempo pelo MUNICÍPIO, por meio de simples apostilamento. 
6.4. Em caso de ausência temporária do(a) gestor(a), o(a) Secretário(a) Municipal de ___________________ assumirá a gestão até o retorno daquele(a). 
6.5. Em caso de vacância da função de gestor(a), o(a) Secretário(a) Municipal de ______________________ assumirá interinamente a gestão da parceria, por meio de 
simples apostilamento, até a indicação de novo(a) gestor(a). 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 
7.1 Os resultados alcançados com a execução do objeto da parceria serão monitorados e avaliados sistematicamente por meio de relatórios técnicos emitidos pela 
Comissão de Monitoramento e Avaliação – CMA. 
Parágrafo único: Compõe a CMA os(as) seguintes servidores(as), nomeados(as) pela PORTARIA ____________ XX, de XX de XX de ANO 
- XXXXXXXXX; 
- XXXXXXXXX; 
- XXXXXXXXX. 

7.2 Compete à CMA: 
Homologar, independentemente da obrigatoriedade de apresentação de prestação de contas pela OSC, o relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o 
artigo 59, da Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014; 
Avaliar os resultados alcançados na execução do objeto da parceria, de acordo com informações constantes do relatório técnico de monitoramento e avaliação, e fazer 
recomendações para o atingimento dos objetivos perseguidos; 
Analisar a vinculação dos gastos da OSC ao objeto da parceria celebrada, bem como a razoabilidade desses gastos; 
Solicitar, quando necessário, reuniões extraordinárias e realizar visitas técnicas na OSC e no local de realização do objeto da parceria com a fi nalidade de obter informa-
ções adicionais que auxiliem no desenvolvimento dos trabalhos;
Solicitar aos demais órgãos do MUNICÍPIO ou à OSC esclarecimentos que se fi zerem necessários para subsidiar sua avaliação; 
Emitir relatório conclusivo sobre os resultados alcançados no período, contendo a nota da parceria, avaliação das justifi cativas apresentadas no relatório técnico de 
monitoramento e avaliação, recomendações, críticas e sugestões; 
7.3 A periodicidade dos relatórios técnicos previstos na cláusula 7.1 serão estipuladas pela CMA, vedado prazo superior a 30 (trinta) dias entre um e outro. 
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CLÁUSULA OITAVA – DOS BENS 
8.1 Durante o período de vigência desta parceria, os bens de propriedade da administração pública que venham a ser utilizados pela OSC deverão ser disponibilizados 
por meio de Termo de Permissão de Uso a ser elaborado em até 1 (uma) semana após a vigência do presente Termo de Colaboração/Fomento. 
8.2 Os bens adquiridos, produzidos ou transformados pela OSC com recursos da parceria não compõem o patrimônio desta e deverão ser utilizados em estrita confor-
midade com o objeto pactuado. 
8.3 Extinto o ajuste por realização integral de seu objeto, os bens adquiridos, produzidos ou transformados com recursos da parceria serão entregues ao MUNICÍPIO, 
para assegurar a continuidade do objeto pactuado, seja por meio da celebração de nova parceria, seja pela execução direta do objeto pela administração pública mu-
nicipal. 
8.4 A OSC deverá, a partir da data da apresentação da prestação de contas, disponibilizar os bens para o MUNICÍPIO, que deverá fi nalizar o Termo de Permissão de Uso, 
no prazo de até 90 (noventa) dias, após o qual a OSC não mais será responsável pelos bens. 
8.5 Na hipótese de dissolução da OSC durante a vigência da parceria, os bens remanescentes deverão ser retirados pelo MUNICÍPIO, no prazo de até 90 (noventa) dias, 
contado da data de notifi cação da dissolução. 
8.6 Caso a OSC adquira equipamentos e materiais permanentes com recursos provenientes da celebração da parceria, estes serão gravados com cláusula de inalienabili-
dade, restando formalizada a promessa da transferência de sua propriedade para o MUNICÍPIO, em caso de extinção da OSC, conforme disposto no art. 35, § 5º, da Lei 
nº 13.019/2014. 

CLÁUSULA NONA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
9.1 A OSC elaborará e apresentará ao MUNICÍPIO prestação de contas na forma discriminada no Decreto Municipal nº 30, de 23 de fevereiro de 2017, observando-se o 
Capítulo IV, da Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014 e demais legislação e regulamentação aplicáveis. 
9.2 Os originais das faturas, recibos, notas fi scais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas deverão ser emitidos em nome da OSC, devidamente 
identifi cados com o número do Termo de Colaboração/Fomento XXX/ANO, e mantidos em sua sede, em arquivo e em boa ordem, à disposição dos órgãos de controle 
interno e externo, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados a partir da aprovação da prestação de contas ou da tomada de contas especial pelo Tribunal de Contas do 
Estado, relativa ao exercício da gestão, separando-se os de origem pública daqueles da própria OSC. 
9.3 A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão em plataforma eletrônica a ser disponibilizada no portal do MUNICÍPIO, permitindo a visualiza-
ção por qualquer interessado. 
9.4 Até que se institua a plataforma eletrônica de que trata o item anterior, referida prestação de contas e atos subsequentes serão realizados na forma indicada pela 
Controladoria Geral do Município, sendo utilizados, para tanto, os instrumentais disponíveis no sítio eletrônico da Prefeitura de Contagem. 
9.5 Para fi ns de comprovação dos gastos, não serão aceitas despesas efetuadas em data anterior ou posterior ao período de vigência da parceria. 
9.6 Não poderão ser pagas com recursos da parceria, despesas em desacordo com o plano de trabalho, bem como aquelas decorrentes de multas, juros, taxas ou mora, 
referentes a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo e a título de taxa de administração. 
9.7 A falta de prestação de contas nas condições estabelecidas nesta cláusula e na legislação aplicável, ou a sua desaprovação pelos órgãos competentes do MUNICÍPIO, 
implicará a suspensão da liberação das parcelas subsequentes, até a correção das impropriedades ocorridas. 
9.8. A responsabilidade da OSC pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fi scais e comerciais relativos ao funcionamento da instituição e à execução 
do objeto da parceria é exclusiva, não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária do MUNICÍPIO pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do 
objeto da parceria ou restrição à sua execução. 
9.9 A prestação de contas parcial será feita mensalmente, em até 15 (quinze) dias corridos do mês subsequente ao mês de recebimento da parcela do recurso. 
9.10 A prestação de contas fi nal de execução do objeto e de execução fi nanceira, da aplicação dos recursos recebidos em transferência, dos de contrapartida oferecidos 
e dos de rendimentos apurados em aplicações no mercado fi nanceiro será feita em 20 (vinte) dias úteis a partir do fi m da vigência do presente Termo de Colaboração/
Fomento, podendo ser prorrogável por mais 10 (dez) dias úteis, mediante solicitação e justifi cativa da OSC, para apresentação da Prestação de Contas fi nal 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA AÇÃO PROMOCIONAL 
10.1 Em qualquer ação promocional relacionada à parceria serão, obrigatoriamente, seguidas as orientações do MUNICÍPIO. 
10.2 É vedada à OSC a realização de qualquer ação promocional relativa ao objeto da parceria sem o consentimento prévio e formal do MUNICÍPIO. 
10.3 Caso a OSC realize ação promocional sem a aprovação do MUNICÍPIO e com recursos da parceria, o valor gasto deverá ser restituído à conta dos recursos dis-
ponibilizados e o material produzido deverá ser imediatamente recolhido. 
10.4 A divulgação de resultados técnicos, bem como todo e qualquer ato promocional relacionado ao desenvolvimento ou inovação tecnológica e/ou metodológica, 
decorrentes de trabalhos realizados no âmbito da presente parceria, deverá apresentar o brasão ofi cial de Contagem, sendo vedada a sua divulgação total ou parcial 
sem o consentimento prévio e formal do MUNICÍPIO. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO 
11.1 A presente parceria poderá, a qualquer tempo, ser denunciada por qualquer dos partícipes, mediante notifi cação escrita com antecedência de 60 (sessenta) dias, 
e será rescindido por infração legal ou descumprimento das obrigações assumidas, ou pela superveniência de norma legal ou fato que o torne jurídica, material ou 
formalmente inexequível. 
11.2 Ocorrendo a rescisão ou a denúncia do presente ajuste, MUNICÍPIO e OSC responderão pelas obrigações assumidas até a data de assinatura do respectivo termo 
de encerramento, devendo a OSC apresentar ao MUNICÍPIO, no prazo de até 30 (trinta) dias, a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações assumi-
das até aquela data. 
11.3 Os saldos fi nanceiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações fi nanceiras realizadas, serão devolvidos ao MUNICÍPIO por meio 
de Documento de Arrecadação, à conta-corrente nº. 018-9, Agência 0893, Caixa Econômica Federal – CEF, Titular Prefeitura Municipal de Contagem. 
11.4 Havendo indícios fundados de malversação do recurso público, o MUNICÍPIO deverá instaurar Tomada de Contas Especial, para apurar irregularidades que tenham 
motivado a rescisão da parceria. 
11.5 Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do presente ajuste, não tendo ocorrido a utilização total dos recursos fi nanceiros recebidos do MUNICÍPIO, 
fi ca a OSC obrigada a restituir, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias contados da data do evento, os saldos fi nanceiros remanescentes, inclusive os provenientes 
das receitas obtidas das aplicações fi nanceiras, acrescidos de correção monetária e de juros de mora, devendo encaminhar o respectivo comprovante de depósito 
bancário ao MUNICÍPIO. 
11.6 A inobservância do disposto no item anterior ensejará a imediata instauração da tomada de contas especial, sem prejuízo da inscrição de demais sanções e medi-
das cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES 
12.1 Este termo poderá ser alterado, mediante termo aditivo, em qualquer de suas cláusulas e condições, exceto no que tange ao seu objeto, de comum acordo, desde 
que tal interesse seja manifestado por qualquer dos partícipes, previamente e por escrito, observado o disposto neste termo e na legislação aplicável. 
Parágrafo único: Dispensam a elaboração de Termo Aditivo, podendo ser utilizada a certidão de apostilamento, as seguintes alterações: 
I – Utilização de rendimentos de aplicações fi nanceiras ou de saldos porventura existentes antes do término da execução da parceria; 
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II – remanejamento de recursos sem a alteração do valor global; 
III – prorrogação da vigência, antes de seu término, quando o MUNICÍPIO tiver dado causa ao atraso na liberação de recursos fi nanceiros; fi cando a prorrogação lim-
itada ao exato período do atraso verifi cado; ou 
IV – indicação dos créditos orçamentários de exercícios futuros. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES 
13.1 Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei Federal nº 13.019/2014, da Lei Municipal nº 4.910/2017, do Decreto 
Municipal nº 30/2017 e da legislação específi ca relacionada à política de ___________________, o MUNICÍPIO poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à OSC as sanções 
previstas no artigo 73 da Lei Federal n. 13.019, de 2014. 
Parágrafo único: Aplicadas às sanções previstas nesta cláusula, deverão ser as mesmas registradas no sítio eletrônico do MUNICÍPIO. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
14.1 Acordam as partes, ainda, em estabelecer as condições seguintes: 
I – Os trabalhadores contratados pela OSC não guardam qualquer vínculo empregatício com o MUNICÍPIO, inexistindo, também, qualquer responsabilidade desse 
último em relação às obrigações trabalhistas e demais encargos assumidos pela OSC. 
II – O MUNICÍPIO não responde, subsidiária ou solidariamente, pela ausência de cumprimento das obrigações fi scais, trabalhistas, previdenciárias e comerciais assumi-
das pela OSC, não se responsabilizando, ainda, por eventuais demandas judiciais. 
III – Todas as comunicações relativas a esta parceria serão consideradas como regularmente efetuadas quando realizadas por meio eletrônico. 
IV – As exigências que não puderem ser cumpridas por meio eletrônico deverão ser supridas através da regular instrução processual, em meio físico. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
15.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Contagem para dirimir quaisquer questões resultantes da execução ou da interpretação deste instrumento e que não puderem 
ser resolvidas administrativamente. 
E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições ajustadas, fi rmam o presente termo, em 2 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assina-
das, para que produza os efeitos legais. 

Contagem, ____ de ______________ de _____.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretário(a) Municipal de _________________

XXXXXXXXXXXXXXXX
OSC

Testemunhas:

_________________________________
Nome:
RG:
CPF:

_________________________________
Nome:
RG:
CPF:

ANEXO X
MODELO PLANO DE TRABALHO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Secretaria Municipal de Direitos Humanos
e Cidadania PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS 
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1.1 PMC

SECRETARIA GESTORA DA POLÍTICA PÚBLICA

ENDEREÇO BAIRRO

CIDADE
U.F C.E.P

DDD/FONE

1.1.1 GESTOR DA PARCERIA

NOME
LOTAÇÃO

CARGO
MATRÍCULA

E-MAIL GESTOR DA PARCERIA

1.2 OSC

NOME CNPJ

ENDEREÇO BAIRRO

CIDADE U.F C.E.P DDD/FONE LEI DE UTILIDADE PÚBLICA

BANCO AG CC NOME DA AGÊNCIA

E-MAIL

1.2 DIRIGENTE

NOME DO RESPONSÁVEL C.P.F 

R.G./ORGÃO EXPEDIDOR CARGO
FUNÇÃO

PERÍODO DE MANDATO

ENDEREÇO CIDADE

CEP U.F TELEFONE E-MAIL

ASSINATURA DO DIRIGENTE VALIDANDO O CONTEÚDO DO PLANO

2 - DESCRIÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO

2.1 PROGRAMA DE GOVERNO: 

2.2 Identifi cação do Objeto: 

2.3 Período de execução:

2.4 Justifi cativa da proposição: 
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3 – METAS 

Nº Meta Quantidade Prazo

01

02

...

3.1 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

META AÇÃO

INDICADOR

Início Término ResponsávelUnd. Qtde.

01

02

...

3.2 – INDICADORES, DOCUMENTOS E OUTROS MEIOS A SEREM UTILIZADOS PARA A AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

Relatórios gerenciais dos serviços ofertados, das etapas, da qualidade do produto fi nal entregue a população.

4 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DESCRIÇÃO DA DESPESA QTDE VALOR MENSAL VALOR TOTAL DA DESPESA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1

Pagamento de Remunerações e Provisionamento de Encargos Traba-
lhistas (13º Salário, Férias, Adicional de Férias, Rescisão Contratual e 
Aviso Prévio)

2
Pagamento de Encargos Sociais e Benefícios (INSS, FGTS, PIS, Vale 
Transporte, Vale Alimentação e Outros Benefícios)

...

TOTAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1

2

3

...

TOTAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



"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, 1 de julho de 2019 Página 63 de 81 Diário Oficial de Contagem - Edição 4610

MATERIAL DE CONSUMO

1

2

3

...

TOTAL - MATERIAL DE CONSUMO

CUSTOS INDIRETOS

1

2

3

...

TOTAL - CUSTOS INDIRETOS

SUB TOTAL

VALOR GLOBAL

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Os valores a serem repassados, mediante cronograma de desembolso compatível com os gastos das etapas vinculadas às metas do cronograma físico.

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

META SETEMBRO - 2019 OUTUBRO - 2019 NOVEMBRO - 2019 DEZEMBRO - 2019

1

2

...

TOTAL 

Continuação ...

META JANEIRO - 2020 FEVEREIRO - 2020 MARÇO - 2020 ABRIL - 2020

1

2

...

TOTAL 

Continuação ...



"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, 1 de julho de 2019 Página 64 de 81 Diário Oficial de Contagem - Edição 4610

META MAIO - 2020 JUNHO - 2020 JULHO - 2020 AGOSTO - 2020

1

2

...

TOTAL 

6 – CONTRAPARTIDA

7 – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

A prestação de contas parcial deverá ser apresentada na periodicidade defi nida pelo Plano de Trabalho da parceria, de forma condizente com o seu objeto e com o 
cronograma de desembolso de recursos, quando houver.

8 - 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;

A previsão de receitas e despesas deverá incluir os elementos indicativos da mensuração da compatibilidade dos custos apresentados com os preços praticados no mer-
cado ou com outras parcerias da mesma natureza, tais como cotações, tabelas de preços de associações profi ssionais, publicações especializadas ou quaisquer outras 
fontes de informação disponíveis ao público.

9 – APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PELA PMC
11.1 - DECLARAMOS que foi analisado o conteúdo do PLANO DE TRABALHO, aprovamos e autorizamos a execução dos procedimentos operacionais detalhados no 
mesmo, que será vinculado ao PROCESSO Nº ...................... de ...... / ...... / ......, proposto pela (OSC) ..................................... 

Contagem., ....... de .................. de ...........

-------------------------------------------------     ----------------------------------------------      
GESTOR DA PARCERIA                         SECRETÁRIO DA PASTA

EXTRATO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 002/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 006/2019
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Objeto: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL VISANDO O DESENVOLVIMENTO 
DE AÇÕES VOLTADAS À PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, POR MEIO DE ATIVIDADES QUE VALORIZEM E PROMOVAM O PROTAGONISMO, O 
EMPODERAMENTO E A CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA ATRAVÉS DO ESPORTE, LAZER E CULTURA, REDUZINDO SITUAÇÕES DE ISOLAMENTO SOCIAL E MELHORANDO A 
QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA IDOSA, no âmbito do Município de Contagem – MG, com transferência de recursos fi nanceiros Municipal.
Local da entrega da documentação: As propostas devem ser encaminhadas em envelope lacrado, com identifi cação da instituição proponente, número do CNPJ, ende-
reço e meios de contato, com a inscrição “Proposta – Edital de Chamamento Público nº 002/2019 – SMDHC – Desenvolvimento de ações voltadas à promoção e defesa 
dos direitos da pessoa idosa”, e entregues via postal (SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento) ou pessoalmente aos cuidados da Comissão de Seleção 
SMDHC, no seguinte endereço: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA Đ Av. José Faria da Rocha, 1016 - 2° andar -  Eldorado Đ Contagem MG Đ 
CEP: 32315-040, das 8h30min às 16h30min, onde os envelopes/recibos serão protocolizados manualmente.
Período de entrega da documentação: 01/08/2019 e 02/08/2019 (dias úteis das 8h30min às 16h30min). Não serão aceitas propostas após este prazo.
Os envelopes serão abertos pela Comissão de Seleção no dia 05/08/2019, às 09:00h, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Av. 
José Faria da Rocha, 1016 - 2° andar - Eldorado - Contagem MG
Data prevista para resultado preliminar: 07/08/2019.
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O Edital estará disponível na íntegra no site: www.contagem.mg.gov.br e na Diretoria de Operações Institucionais da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, Av. 
José Faria da Rocha, 1016 – 2° andar – Eldorado – Contagem MG. As datas previstas poderão ser alteradas, respeitados os prazos legais do edital.
Esclarecimentos: (31) 3391-1055 e (31) 3391-2588, 
E-mail: defi cientes.idosos@contagem.mg.gov.br
A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido na Tabela 1 (item 7.1) para conclusão do julgamento das propostas e divulgação do resultado preliminar do processo 
de seleção, podendo tal prazo ser prorrogado, de forma devidamente justifi cada, por até mais 10 (dez) dias.

Contagem, 01 de julho de 2019.

MARCELO LINO DA SILVA
Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

C.M.D.C.A.C.

Ata de Solenidade de posse do 87ª Suplente do Processo de Escolha de Conselheiro Tutelar de Contagem ano de 2015. No vigésimo quinto dia do mês de junho de 
dois mil e dezenove (25/06/2019) às 10:00 horas, na sede da Casa dos Conselhos, situada à Avenida José Faria da Rocha, 1016/ 4º Andar, Eldorado, Contagem/MG, o 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem – CMDCAC, cumprindo a determinação da Lei Municipal 3.967/2005, de 18 de Novembro 
de 2005, convoca o 87ª Suplente Conselheira Tutelar Sra. Tatiana Alves da Silva, rua VL 26 Nº 440 – Bairro Nova Contagem – Contagem/Minas Gerais, para cobrir licença 
sem remuneração da conselheira tutelar Welke o período de 15/07/2019 a 02/08/2019 deliberado em plenária do CMDCAC e informado pelo setor de RH da Secretaria 
Desenvolvimento Social. Levando em consideração a qualidade e o bom andamento dos trabalhos do Conselho Tutelar Regional Nacional, torna-se necessário a posse 
do Conselheiro. Por ser verdade, eu, Wellington Soares Martins, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem, lavrei esta 
Ata, que após lida será assinada pela Conselheira Tutelar suplente Sra. Tatiana Alves da Silva e pelo Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adoles-
cente de Contagem, Sr. Wellington Soares Martins.

CONSELHEIRO TUTELAR: TATIANA ALVES DA SILVA

PRESIDENTE DO CMDCAC: WELLINGTON SOARES MARTINS

Secretaria Municipal 
de Cultura, Esporte e 
Juventude

A Comissão de Seleção informa que não houve protocolo de recursos, por isso homologa e publica novamente o resultado preliminar publicado no DOC de 24 de junho 
de 2019, como Resultado Final após recursos do Edital de Seleção SECEJ N° 002/2019 - Seleção de Portfólios a serem premiados pelo fundo Municipal de Incentivo à 
Cultura - FMIC

CANDIDATOS SELECIONADOS POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO/PONTUAÇÃO

Categoria Música/Vinte Classifi cados: 

  nome:                                   Nota:                                                   
 89 - Felipe Campos Kneipp – 30/15/15/ 29 - Forro
 88 - Walison Adriano Maurício – 30/15/15/28 – Samba e Pagode
 87 - Fabrício Edgard Duarte – 30/15/15/27 – 
 86 - Gleuber Venâncio de Souza - 30/15/15/26 - MPB
 85 - Sérgio José Barbosa – 30/15/15/25 - Bolero
 85 - José Lúcio Maurício – 30/15/15/25 - Samba
 84 - Igor Raphael dos Santos Costa – 30/15/15/24 - Samba
 83 - Larissa Santiago Veiga – 30/15/15/23 - MPB
 83 - Cláudio Antônio Pereira Carvalho – 30/15/15/23 MPB
 83 - Carlos Roberto Cordeiro – 30/15/15/23
 81 - Igor Miqueias Costa Machado – 30/15/15/21 - Pop
 80 - Marcelo José Oliveira Santos – 30/15/15/20
 80 - Kleber Júnio Cunha Souza – 30/15/15/20 - Sertanejo
 80 - Augusto Cardoso Cordeiro – INSTRUMENTAL 
 77 - Angélica do Carmo Rocha Antunes – 30/15/15/17  - Forro
 76 - Edson Pereira – 30/15/15/16 - Samba de Roda
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 75 - Valmir Ribeiro de Carvalho – 30/15/15/15 – Forro pé de serra
 75 - André Luiz de Souza – 30/15/15/15 – Pop Rock
 70 - Roxana Esper Barão – 30/15/15/10 - Tecnobrega
 66 - Mauri Fernandes da Silva Filho – 30/10/10/16 -  Rocha

DESCLASSIFICADO DA CATEGORIA MÚSICA

         Nome:                                      Nota:
 60 - Rubéns Teixeira Campos – 20/10/10/20

DESCLASSIFICADOS POR INSUFICIÊNCIA DE PONTUAÇÃO DA CATEGORIA MÚSICA

         Nome:                               Nota:
 45 - Nilza Darque Gomes – 20/10/10/5 - Desclassifi cado
 44 - Jayme Victor Pires Maia – 10/11/13/10 - Desclassifi cado
 43 - Creedence Martins Campos – 10/11/10/12 - Desclassifi cado
 42 - Fábio Souza Lopes – 10/11/11/12 - Desclassifi cado
 41 - Jordejaro Gonçalves Maciel – 10/11/09/11 - Desclassifi cado
  0 - Felipe Augusto Maia dos Santos -  Não tem apresentação – Desclassifi cado

Categoria Standup/Seis Classifi cados:

Nome:                                    Nota:                                                          
 77 - Leonardo de Castro Santos 30/15/15/17
 76 - Sérgio Sevilhano Júnior 30/15/15/16
 75 - Edgar Vicente Quintanilha da Rocha 30/15/15/15
 75 - Itamar da Silva Rodrigues Alves 30/15/15/15
 75 - Thiago Eustáquio Mota de Souza 30/15/15/15
 73 - Kelly Júnia Gonçalves 30/15/15/13

Categoria Dança/Três Classifi cados

Nome:                                    Nota:                                                         
  72 - Marcos Aparecido Malaquias 30/15/15/12
  71 - Ernany Douglas Paulino 30/15/15/11
  70 - Cassiano Rosa Rodrigues 30/15/15/10

Categoria Grafi te/ Um Classifi cado

Nome:                                                    Nota:
75 - Gabriel Teixeira de Carvalho – 30/15/15/15

Categoria Artes Visuais/Doze Classifi cados

Nome:                               Nota:                                                                 
  100 - Iara Lúcia de Abreu – 30/20/20/30
  99 - Alexandre Lage Alvarenga Júnior – 30/20/20/29
  96 - Jônatas Milagres Campos – 28/20/20/28
  94 - Humberto Braga Pereira Leite – 30/19/19/26
  94 - Ricardo Antônio da Silveira – 30/18/18/28
  91 - Onilson Coelho dos Reis – 25/19/19/28
  91 - Maria Efi gênia de Souza Lima – 28/19/19/25
  90 - Sebastião Batista Campos – 25/18/19/28
  89 - Márcio de Amaral – 25/18/18/28
  88 - Maurício Lourenço de Oliveira – 26/18/18/26
  87 - Maria de Fátima Miranda Ribeiro – 23/19/19/26
  86 - Rodrigo de Resende Lima – 25/18/18/25

DESCLASSIFICADOS CATEGORIA ARTES VISUAIS

Nome:                                             Nota:
  84 - Daniel Márcio de Jesus – 23/20/18/23
  83 - Kézia Fernandes Telles – 24/18/18/23
  79 - Sérgio José da Silva – 20/18/18/23

Contagem, 28 de junho de 2019.

COMISSÃO DE SELEÇÃO:



"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, 1 de julho de 2019 Página 67 de 81 Diário Oficial de Contagem - Edição 4610

Alexandre Rocha Valadares
Guilherme Antônio de Souza
Emerson Silva

Funec

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Contagem, 28 de junho de 2019
MODALIDADE: DISPENSA N° 009/2019
TIPO: Menor Preço.
OBJETO:  aquisição de 420 (quatrocentos e vinte) CORDÕES PERSONALIZADOS PARA CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO com vistas a atender os cursos MEDIOTEC, fi nanciados 
pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, Lei Federal nº 12.513/2011.

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS nº 032/2019 MODALIDADE: DISPENSA Nº 009/2019

Tipo: MENOR PREÇO Data: 28/06/2019

Objeto:  Aquisição de 420 (quatrocentos e vinte) CORDÕES PERSONALIZADOS PARA CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO com vistas a atender os cursos MEDIOTEC, fi nanciados 
pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, Lei Federal nº 12.513/2011.s

EMPRESA FORNECEDORA ITEM OBJETO LICITADO
VALOR 
TOTAL

RF TECNOLOGIA E SERVIÇOS 
EIRELLI

CNPJ Nº
10.788.546/0001-02 1

CORDÃO PARA CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO, CONFECCIONADO EM 100% POLIÉSTER, CORDÃO 
EM COR ÚNICA, FIRME (NÃO DESBOTA), LAVÁVEL MEDINDO 85 CM DE COMPRIMENTO E 1,2 A 
1,5CM DE LARGURA, PERSONALIZADO COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA DA FUNEC EM ALTO 
RELEVO - SILKADO OU COM IMPRESSÃO DIGITAL (NOS DOIS LADOS), IMPRESSÃO EM UMA COR 
CONTRASTANTE (COM O CORDÃO), ACABAMENTO EM CLIPS TIPO JACARÉ E CHAPINHA R$966,00

VALOR TOTAL: R$966,00 (novecentos e sessenta e seis reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DA DESPESA FONTE

1.1122 12.363.0037.2093 33903900 2200

Sra. Presidente,
O presente processo de Dispensa de Licitação, foi processado e julgado com observância na legislação aplicável, Lei 8.666/1993. Concluído o trabalho, submetemos o 
presente procedimento à deliberação superior, solicitando sua homologação, valor total de R$966,00 (novecentos e sessenta e seis reais).
Cláudia de Cássia V. B. Aguiar
Gerente de Aquisições, Contratos e Parcerias
FUNEC
DESPACHO:
HOMOLOGO E ADJUDICO o resultado do presente Processo de Dispensa de Licitação, para aquisição de 420 (quatrocentos e vinte) CORDÕES PERSONALIZADOS PARA 
CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO com vistas a atender os cursos MEDIOTEC, fi nanciados pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, Lei 
Federal nº 12.513/2011, a serem fornecidos pela empresa RF TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELLI, CNPJ nº 10.788.546/0001-02.
Contagem, 28 de junho de 2019.
Sueli Maria Baliza Dias
Presidente da FUNEC

Comic

Ata de 5ª Conferência Municipal do Idoso de Contagem, tema: “Os Desafi os de Envelhecer no Século XXI e o Papel das Políticas Públicas”, realizada nos dias 12 e 13 de 
junho de 2019, no auditório da PUC Contagem, rua Rio Comprido, 4580 Bairro Cinco – Contagem/MG, nos horários de 13h00min às 17h00min. Cuja programação foi a 
seguinte, conforme a data: programação dia 12/06/19: Credenciamento, abertura e composição da mesa, apresentação dos grupos “Violões Sem Fronteira” e “Vida em 
Seresta”, da OSC Projeto de Vida, leitura e aprovação do regimento interno, café, apresentação teatral, palestra magna: Os Desafi os de Envelhecer no Século XXI e o 
Papel das Políticas Públicas, com a palestrante Sra Karla Giacomini, a conferência contou nessa data com 233 pessoas. Programação do dia 13: organização dos grupos 
de trabalho, café, apresentação e aprovação das propostas, votação dos delegados, encerramento, nesse dia a presença foi de 152 pessoas. Os grupos foram 
organizados pelos eixos: I Direitos Fundamentais na Construção/Efetivação das Políticas Públicas. Subeixos: Saúde, Assistência Social, Previdência, Moradia, Transporte, 
Cultura, Esporte e Lazer; II Educação: assegurando direitos e emancipação humana; III Enfrentamento da Violação dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa; IV Os 
Conselhos de Direitos: seu papel na efetivação do controle social na geração e implementação das políticas públicas, a forma de distribuição dos participantes foi 
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deliberada a partir da inscrição que foi efetuada antes do evento, através do conselho municipal do idoso, onde os participantes puderam escolher o eixo que melhor o 
contemplasse. Após as discussões o grupo retornou para o momento do café e, dando seguimento todos retornaram ao auditório para a continuidade dos trabalhos. 
Nesse momento foi defi nido que houvesse a inversão das pautas, considerando que as propostas apresentadas nos grupos ainda estavam sendo digitalizadas, passando 
então para a eleição dos delegados da sociedade civil e do governo. Foram eleitos 8 candidatos Governamental, sendo 4 titulares e 4 suplentes, delegados titulares 
Governamental: 1º Maria Fontana Cardoso Maia (Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania); 2º Célio Pereira Soares (Transcon); 3º Kátia Cirlene Pereira 
Bordoni Diniz (Secretaria Municipal de Defesa Social); 4º Ana Maria de Souza (Secretaria Municipal de Saúde); delegados suplentes governamental: 5º Luiz Cláudio de 
Souza (Secretaria Municipal de Defesa Social); 6º Mabel Silva Vieira (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social); 7º Maura Maria da Silva Foureaux Macedo 
(Programa Vida Saudável); 8º Elizete Marcos Ramalho (Secretaria Municipal de Defesa Social). Foram Eleitos 10 delegados da Sociedade civil, sendo: delegados titulares 
sociedade civil: 1º Joaquim Gomes de Fátima (Sociedade São Vicente de Paulo – Conselho Particular São Caetano); 2º Maria Helena Rodrigues (Filhas do Sacratíssimo 
Coração de Jesus); 3º Maurício Alves Peçanha (Associação dos Defi cientes de Contagem); 4º Ciro José de Araújo (Liderança do bairro Industrial); 5º Maria Auxiliadora da 
Silva Rocha (Grupo Portal da 3ª Idade); delegados suplentes sociedade civil: 6º Marta de Faria Vieira (Conselho Municipal de Segurança Alimentar); 7º Elaine Cristina 
Coelho Lopes (Associação dos Defi cientes de Contagem; 8º Nelci Barreiros da Silva (liderança do Bairro Nacional); 9º Rita de Cássia Pio Vieira Maciel (Fonsanpotma 
– MG); 10º Cláudia Mayla Cássia Carneiro (Segmento Cigano). Após a eleição de delegados governamental e da Sociedade Civil, foram votadas as propostas apresenta-
das pelos grupos representando cada eixo, fi cando assim defi nidas as propostas por eixo: Eixo Temático 1: Direitos Fundamentais na Construção/Efetivação das Políticas 
Públicas. Subeixos: Saúde, Assistência Social, Previdência, Moradia, Transporte, Cultura, Esporte e Lazer, propostas de âmbito municipal: 1 – implantar e executar o 
projeto entrelaço à família: o cuidado domiciliar a pessoa idosa frágil do Município de Contagem; 2 – Implantar e efetivar o serviço de proteção social básica no 
domicílio para pessoas idosas com defi ciência, para prevenir o rompimento de vínculos familiares e sociais; 3 – Incluir na lei orçamentos municipais, recursos destinado 
à manutenção dos projetos já existentes na política pública da pessoa idosa; 4 – Garantir a gratuidade no transporte público municipal a partir de 60 anos, conforme 
art. 39 §3º do Estatuto do Idoso; 5 – Ampliar os centros de convivência, com manutenção do programa vida saudável com recursos municipais. Propostas de âmbito 
estadual: Criar um canal de denúncia fi scalizador sobre o não cumprimento da reserva das vagas de gratuidade, e do desconto nas passagens sequentes em viagens 
interestaduais e intermunicipais. Proposta de âmbito nacional: não houve. Eixo Temático 2: Educação: Assegurando Direitos e Emancipação Humana, propostas de 
âmbito municipal: 1 – Incluir pessoas idosas nos espaços de aprendizagem para intergeracionalidade com as demais faixas etárias, e inserir na semana da família 
momentos para trocar entre as pessoas idosas e as crianças um encontro de gerações; 2 – Mais acessibilidade para os idosos dentro do EJA, inclusive alterando o 
horário para diurno, e encontrando um método alternativo para medição da aprendizagem e colocando um diagrama de educação voltado especifi camente para a 
pessoa idosa; 3 – Elaborar cartilha para divulgação do serviço socioassistencial ofertado pelo município à população idosa; 4 – Criar um espaço político de leitura e 
educação tecnológica da pessoa idosa para torná-los independentes no âmbito digital; 5 – Capacitar os servidores públicos para que possam atender com qualidade a 
pessoa idosa; 6 – Ampliar políticas para campanhas que conscientizem os idosos sobre doenças sexualmente transmissíveis; propostas de âmbito estadual: 1 – Garantir 
acessibilidade física para os idosos nas escolas; 2 – Ampliar políticas públicas para campanhas que conscientizem os idosos sobre doenças sexualmente transmissíveis; 3 
– Garantir repasse de recursos estaduais para que se aplique uma política voltada a promoção de cursos na área da educação para pessoas a partir de 60 anos, 
garantindo cota para idosos dentro das universidades estaduais; propostas de âmbito nacional: 1 – Garantir cota para idosos dentro das universidades federais; 2 
– Garantir repasses de recursos federais para que se aplique uma política voltada a promoção de cursos na área da educação para pessoas a partir de 60 anos; 3 – Ga-
rantir acessibilidade física para os idosos nas escolas; Eixo Temático 3: Enfrentamento da Violação dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa; propostas de âmbito 
municipal: 1 – Criar o centro dia para a pessoa idosa no Município de Contagem, com projeto-piloto implantado, considerando os critérios de mobilidade urbana, para 
atendimento de idosos semidependente e independentes frágeis com recorte de renda; 2 – Implantar o programa, cuidado domiciliar com contratação de profi ssionais 
que atuem no cuidado a pessoa idosa frágil, com abrangência para além dos CRAS; 3 – Criar um abrigo para idosos em situação de rua e também, com ameaça de mor-
te com equipe multidisciplinar, para proteção e preservação das integridades físicas e moral, assegurando a manutenção das necessidades básicas de vida da pessoa 
idosa; 4 – Capacitar de forma permanente os profi ssionais da rede socioassistencial e conselheiros municipais; 5 – Garantir a articulação com a gestão Estadual para 
implantar a delegacia especializada dos idosos no Município de Contagem, com equipe multidisciplinar capacitada para acolhida e atendimento à pessoa idosa tendo 
como objetivo cumprir os direitos que constam no estatuto do idoso; propostas de âmbito estadual: 1 – Garantir o orçamento para implantar a delegacia da pessoa 
idosa no Município de Contagem, com equipe multidisciplinar capacitada para acolhida e atendimento à pessoa idosa tendo como objetivo cumprir os direitos que 
constam no estatuto do idoso; 2 – Estabelecer parcerias com o Estado para capacitação da equipe técnica que atua na rede socioassistencial para politica publica da 
pessoa idosa na área dos direitos humanos; 3 – Estabelecer parcerias com o Estado para capacitação da equipe técnica que atua na rede socioassistencial para politica 
publica da pessoa idosa na área dos direitos humanos; propostas de âmbito nacional: 1 – Garantir a permanência dos conselhos de direitos pautados na Constituição 
Federal; 2 – Garantir a destinação de recursos para cofi nanciamento das delegacias especializadas para a pessoa idosa; 3 – Garantir a destinação dos Recursos para 
materiais gráfi cos e audiovisuais para sensibilização ao enfrentamento às violências contra pessoa idosa; Eixo Temático 4: Os Conselhos de Direitos: seu papel na 
efetivação do controle social na geração e implementação das políticas públicas; propostas de âmbito municipal: 1 – Realizar fórum semestral de discussão da Política 
do Idoso; 2 – Garantir a realização e divulgação do Diagnóstico da realidade do idoso no Município; 3 – Melhorar a estrutura do conselho garantindo estrutura e 
infraestrutura, equipamentos e ampliação da equipe técnica(assessoria jurídica e contábil); 4 – Garantir através da participação efetiva do conselho, a proposição de 
politicas públicas que atendam as demandas de acessibilidade e mobilidade em consonância com a legislação vigente; 5 – Articular com o Estado a implementação de 
uma Delegacia especializada da Pessoa idosa e Proposição de Ação ao enfrentamento à violência contra a pessoa idosa; propostas de âmbito estadual: 1 – Garantir 
orçamento para a infraestrutura dos conselhos; 2 – Garantir a gratuidade do transporte a partir dos 60 anos no transporte público intermunicipal e regiões metropolita-
nas; 3 – Realizar Concurso público para garantia de profi ssionais que consigam dar continuidade nas políticas públicas; propostas de âmbito nacional: 1 – Criar cartilha; 
Estatuto do idoso nas escolas; 2 – Garantir a acessibilidade em seu desenho universal no transporte intermunicipal e interestadual; 3 – Delegacia especializada para 
pessoa idosa; 4 – Benefi cio de prestação continuada com a garantia de manter a dignidade aos cidadãos benefi ciados; 5 – Garantir o retorno dos conselhos de direitos 
pautadas na constituição federal de 1988;Garantir o retorno dos conselhos de direitos pautadas na constituição federal de 1988; 6 – Garantir e propor ações a moradia, 
lazer e cultura e orçamentos. Após as aprovações das propostas, a conferência foi encerrada às 19h30min, agradecemos a presença de todos e não tendo mais nada a 
relatar eu, Míriam Paula Soares Simões, técnica do Conselho Municipal do Idoso de Contagem, encerro a presente ata, que será lida e assinada pela comissão 
organizadora da 5ª Conferência Municipal do Idoso de Contagem.

Previcon.

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.028

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na quali-
dade de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, 
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calculados pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 3º da EC. 47/2005, ao servidor LEANDRO DE CARVALHO BRUGNARA, matrícula nº 01.05928-5, CPF 
462.114.466-91, no cargo efetivo de AUDITOR FISCAL, NÍVEL IV, PADRÃO “P7”, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda, com vigência a partir da data da publicação 
deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 28 de junho de 2019.

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

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.029

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, calcu-
lados pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 3º da EC. 47/2005, ao servidor ROBERIO XAVIER RIBEIRO, matrícula nº 01.13416-3, CPF 463.163.886-91, 
no cargo efetivo de AUDITOR FISCAL, NÍVEL IV, PADRÃO “P18”, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda, com vigência a partir da data da publicação deste Ato, nos 
termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 28 de junho de 2019.

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

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.030

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na quali-
dade de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, 
calculados pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 3º da EC. 47/2005, à servidora MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, matrícula nº 01.13369-8, CPF 
583.126.096-87, no cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS III, NÍVEL III, GRAU “N”, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
com vigência a partir da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 28 de junho de 2019.

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

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.031

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, calcula-
dos pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 3º da EC. 47/2005, ao servidor ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS, matrícula nº 01.05923-4, CPF 254.754.366-
49, no cargo efetivo de AUDITOR FISCAL,  NÍVEL IV, PADRÃO “P3”, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda, com vigência a partir da data da publicação deste Ato, 
nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 28 de junho de 2019.
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LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS 
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS
CHRS./

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.032

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, calcu-
lados pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, ao servidor JOSÉ CARLOS CARLINI PEREIRA, matrícula nº 01.17680-0, CPF 185.218.276-
87, no cargo efetivo de PROCURADOR MUNICIPAL,  NÍVEL I, PADRÃO “P4”, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda, com vigência a partir da data da publicação deste 
Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 28 de junho de 2019.

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

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.033

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, calcu-
lados pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, á servidora MARIA HELENA DO AMARAL GONÇALVES, matrícula nº 01.08753-0, CPF 
426.935.516-68, no cargo efetivo de PROCURADOR MUNICIPAL,  NÍVEL I, PADRÃO “P3”, lotada na Procuradoria Geral do Município, com vigência a partir da data da 
publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 28 de junho de 2019.

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

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.034

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, calcula-
dos pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, à servidora WANIA MARIA MONTEIRO MACHADO AGUIAR, matrícula nº 01.14646-3, CPF 
489.892.586-34, no cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS III,  NÍVEL III, GRAU “N”, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
com vigência a partir da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 28 de junho de 2019.

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



"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, 1 de julho de 2019 Página 71 de 81 Diário Oficial de Contagem - Edição 4610

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.035

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na quali-
dade de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, 
calculados pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, à servidora MARIA HELENA SOARES MARIANO, matrícula nº 01.11472-3, CPF 
559.475.226-91, no cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS I,  NÍVEL I, GRAU “N”, APOSTILADA NO CARGO EM COMISSÃO DE ASSISTENTE I, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com vigência a partir da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar 
nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 28 de junho de 2019.

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

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.036

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, calcula-
dos pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, à servidora VANILDA PENHA MOREIRA, matrícula nº 01.14925-0, CPF 399.731.406-30, no 
cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS II,  NÍVEL II, GRAU “N”, lotada na Secretaria Municipal de Administração, com vigência a partir da data da publicação deste Ato, 
nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 28 de junho de 2019.

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

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.037

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na quali-
dade de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, 
calculados pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, à servidora TANIA MARGARETH COSTA DA ROCHA, matrícula nº 00.02551-8, CPF 
421.609.956-49, no cargo efetivo de SECRETÁRIO ESCOLAR,  NÍVEL V, PADRÃO “P45”, lotada na Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, com vigência a partir da 
data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 28 de junho de 2019.

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

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.038



"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, 1 de julho de 2019 Página 72 de 81 Diário Oficial de Contagem - Edição 4610

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, calcula-
dos pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, à servidora SUSAN KATIA DINIZ, matrícula nº 00.06319-3, CPF 379.163.866-15, no cargo 
efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB2,  NÍVEL XIIIA, PADRÃO “P1”, APOSTILADA NO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR, lotada na Fundação de Ensino de 
Contagem - FUNEC, com vigência a partir da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 28 de junho de 2019.

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

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.039

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na quali-
dade de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, 
calculados pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, à servidora ROSALY CABRAL GUIMARÃES SEPCARU, matrícula nº 01.14921-7, CPF 
371.604.196-34, no cargo efetivo de PROFISSIONAL DE SAÚDE DE NÍVEL SUPERIOR II,  NÍVEL VII, GRAU “N”,  lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com vigência a 
partir da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 28 de junho de 2019.

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

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.040

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, calcu-
lados pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, combinado com o § 5º do Art. 40 da CR/88, à servidora NEIDE APARECIDA DE JESUS 
COSTA SANTOS, matrícula n° 01.08826-9, CPF 645.450.916-87, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB1-II, NÍVEL XIIIA, PADRÃO “P20”, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação, com vigência a partir da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de 
julho de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 28 de junho de 2019.

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

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.041

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, calcu-
lados pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, combinado com o § 5º do Art. 40 da CR/88, à servidora ANA CRISTINA CUNHA DINIZ, 
matrícula n° 01.09054-9, CPF 700.765.886-53, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB1-I, NÍVEL XIIA, PADRÃO “P5”, lotada na Secretaria Municipal 
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de Educação, com vigência a partir da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 28 de junho de 2019.

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

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.042

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, calcu-
lados pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, combinado com o § 5º do Art. 40 da CR/88, à servidora HULDA DA CONSOLAÇÃO OLI-
VEIRA, matrícula n° 01.23265-3, CPF 568.452.006-53, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB1-II, NÍVEL XIIIA, PADRÃO “P6”, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação, com vigência a partir da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 28 de junho de 2019.

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

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.043

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, calcula-
dos pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, combinado com o § 5º do Art. 40 da CR/88, à servidora LUZIA SOARES DA SILVA, matrí-
cula n° 01.11181-3, CPF 658.631.436-49, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB1-II, NÍVEL XIIIA, PADRÃO “P11”, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação, com vigência a partir da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 28 de junho de 2019.

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

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.044

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, calcula-
dos pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, combinado com o § 5º do Art. 40 da CR/88, à servidora JUPIRA MACHADO DE MIRANDA, 
matrícula n° 01.14897-0, CPF 604.956.186-91, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB1-II, NÍVEL XIIIA, PADRÃO “P10”, lotada na Secretaria Munici-
pal de Educação, com vigência a partir da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 28 de junho de 2019.

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

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.045

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, cal-
culados pela média aritmética, nos termos do artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “b" da CR/88, ao servidor MARCELO DA SILVA, matrícula n.º 01.03436-3, CPF 356.595.486-
87, no cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES, NÍVEL I, PADRÃO “P4”, lotado na Secretaria Municipal de Educação, com vigência a partir da data da 
publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 28 de junho de 2019.

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

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.046

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, cal-
culados pela média aritmética, nos termos do artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “b" da CR/88, à servidora MYRIAN GUSMÃO LARANGEIRA, matrícula n.º 01.31756-0, CPF 
375.215.006-87, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB1-II, NÍVEL XIIIA, PADRÃO “P6”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com vigência a 
partir da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 28 de junho de 2019.

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

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.047

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualida-
de de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, 
calculados pela média aritmética, nos termos do artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “b" da CR/88, à servidora MARLI DE SOUZA LOPES, matrícula n.º 01.14923-3, CPF 
254.355.316-91, no cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS II, NÍVEL II, GRAU “M”, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, com vigên-
cia a partir da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 28 de junho de 2019.

LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS 
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS
CHRS./
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ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.048

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualida-
de de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, 
calculados pela média aritmética, nos termos do artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “b" da CR/88, à servidora MARLUCE BACELAR SOEIRO, matrícula n.º 01.15550-0, CPF 
265.881.616-20, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB1-II, NÍVEL XIIIA, PADRÃO “P11”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com vigência 
a partir da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 28 de junho de 2019.

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

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.049

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualida-
de de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, 
calculados pela média aritmética, nos termos do artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “b" da CR/88, à servidora VÂNIA SOARES DE SOUZA, matrícula n.º 01.34419-2, CPF 
298.420.696-72, no cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES, NÍVEL I, PADRÃO “P8”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com vigência a partir da 
data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 28 de junho de 2019.

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

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.050

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, cal-
culados pela média aritmética, nos termos do artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “b" da CR/88, à servidora LUCIA DO SOCORRO ASSUNÇÃO, matrícula n.º 01.13568-2, CPF 
625.432.616-72, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB1-II, NÍVEL XIIIA, PADRÃO “P11”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com vigência 
a partir da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 28 de junho de 2019.

LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS 
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS
CHRS./
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ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.051

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualida-
de de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, 
calculados pela média aritmética, nos termos do artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “b" da CR/88, à servidora MIRIAN MAGDA DE ANDRADE MENDONÇA, matrícula n.º 
00.37846-1, CPF 140.853.136-49, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB2, NÍVEL XIIIA, PADRÃO “P5”, lotada na Fundação de Ensino de Contagem 
- FUNEC, com vigência a partir da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 28 de junho de 2019.

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

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.052

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualida-
de de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, 
calculados pela média aritmética, nos termos do artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “b" da CR/88, à servidora MARTA GONÇALVES CEZAR, matrícula n.º 168050, CPF 
512.341.656-00, no cargo efetivo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM-30H, NÍVEL VI-A, PADRÃO “P05”, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com vigência a partir da 
data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 28 de junho de 2019.

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

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.053

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, cal-
culados pela média aritmética, nos termos do artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “b" da CR/88, ao servidor HÉLIO ZARNOWSKI, matrícula n.º 01.08572-3, CPF 314.664.786-
91, no cargo efetivo de MÉDICO III, NÍVEL VIII, GRAU “N”, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, com vigência a partir da data da publicação deste Ato, nos termos 
do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 28 de junho de 2019.

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

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.054
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O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualida-
de de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, 
calculados pela média aritmética, nos termos do artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “b" da CR/88, à servidora MARTA MARIA DAS GRAÇAS, matrícula n.º 127049, CPF 
325.837.026-53, no cargo efetivo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NÍVEL VI-A, PADRÃO “P08”, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com vigência a partir da data da 
publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 28 de junho de 2019.

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

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.055

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na quali-
dade de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE, com proventos proporcionais ao tempo de contribui-
ção, calculados pela média aritmética, nos termos do artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “b" da CR/88, à servidora ENI EUSTAQUIA DE PAULA, matrícula n.º 083044, CPF 
360.028.446-00, no cargo efetivo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NÍVEL I, PADRÃO “P05”, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com vigência a partir da data da 
publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 28 de junho de 2019.

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

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.056

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualida-
de de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, 
calculados pela média aritmética, nos termos do artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “b" da CR/88, à servidora LINDA ROSA VASCONCELOS OLIVEIRA, matrícula n.º 130057, 
CPF 325.373.446-34, no cargo efetivo de AUXILIAR EM ENFERMAGEM I-30H, NÍVEL VI-A, PADRÃO “P06”, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com vigência a partir 
da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 28 de junho de 2019.

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

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.057

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualida-
de de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, 
calculados pela média aritmética, nos termos do artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “b" da CR/88, à servidora ELIZENA MARIA SOUSA DIAS, matrícula n.º 189047, CPF 
245.149.696-72, no cargo efetivo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM - 30H, NÍVEL VI-A, PADRÃO “P05”, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com vigência a partir da 
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data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 28 de junho de 2019.

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

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.058

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualida-
de de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, 
calculados pela média aritmética, nos termos do artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “b" da CR/88, à servidora GLORINHA GONÇALVES PANTUSO, matrícula n.º 199711, CPF 
278.123.086-34, no cargo efetivo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM - 40H, NÍVEL VI-B, PADRÃO “P04”, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com vigência a partir da 
data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 28 de junho de 2019.

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

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.059

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, com proventos integrais, calculados pela média aritmética, nos termos 
do artigo 40, § 1º, inciso I da CR/88 com redação dada pela EC/41/03, à servidora EVA DOS SANTOS, matrícula n.º 01.31808-6, CPF 875.376.996-15, no cargo efetivo de 
AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES, NÍVEL I, PADRÃO “P6”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 17 de janeiro de 2019.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 28 de junho de 2019.

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

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.060

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, com proventos proporcionais, calculados pela média aritmética, nos ter-
mos do artigo 40, § 1º, inciso I da CR/88 com redação dada pela EC/41/03, à servidora ROSA DANIELA AZRA, matrícula n.º 01.39554-4, CPF 030.543.266-40, no cargo 
efetivo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NÍVEL IV, PADRÃO “P1”, lotada na Secretaria Municipal de Governo, a partir de 21 de fevereiro de 2019.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 28 de junho de 2019.
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LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS 
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS
CHRS./

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.061

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, com proventos integrais, calculados pela média aritmética, nos termos 
do artigo 40, § 1º, inciso I da CR/88 com redação dada pela EC/41/03, à servidora MALI PERDIGÃO DA SILVA, matrícula n.º 01.23360-9, CPF 544.859.756-49, no cargo 
efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES, NÍVEL I, PADRÃO “P7”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 24 de agosto de 2017.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 28 de junho de 2019.

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

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.062

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, com proventos proporcionais, calculados com base na remuneração do 
cargo efetivo, conforme o artigo 6ºA da EC nº 41/2003, com redação dada pela EC nº 70 de 29 de março de 2012, ao servidor RICARDO DANIEL DA SILVA, matrícula n.º 
01.27739-8, CPF 002.889.336-05, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB2, NÍVEL XIIIA, PADRÃO “P4”, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 
a partir de 16 de outubro de 2018. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 28 de junho de 2019.

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

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.063

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, com proventos proporcionais, calculados com base na remuneração do 
cargo efetivo, conforme o artigo 6ºA da EC nº 41/2003, com redação dada pela EC nº 70 de 29 de março de 2012, à servidora MARLI EVANGELISTA NOGUEIRA PAULA, 
matrícula n.º 01.18412-8, CPF 390.675.806-00, no cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES, NÍVEL I, PADRÃO “P3”, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação, a partir de 10 de agosto de 2018. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 28 de junho de 2019.

LUIS ANDRÉ DE ARAÚJO VASCONCELOS 
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS
CHRS./
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ATO ADMINISTRATIVO DE PENSÃO Nº. 479 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, com fundamento no Art. 40, § 7º, inciso II da Constituição da República, com redação atualizada, CONCEDE PENSÃO 
POR MORTE do segurado OLIMPIO DE MELLO SANCHEZ, matrícula nº 01.34421-4, CPF 470.118.407-10, servidor efetivo no cargo de FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS, 
NÍVEL V, PADRÃO “P5”, à benefi ciária na condição de dependente, RUTH DE MELLO SANCHEZ, CPF 324.603.926-72, mãe, no percentual de 100% (cem por cento), a 
contar de 09 de abril de 2019, data do Óbito.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 28 de junho de 2019.

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

Transcon

Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes – TransCon
Gerencia de Aquisições e Patrimônio – GERAP

Extrato

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 014/2018/TRANSCON
PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 
PROCESSO nº 025/2018
CONTRATADA: GUINDASTES BONFIM LTDA
CONTRATANTE: Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem – TRANSCON 
OBJETO: a Prorrogação do Contrato Administrativo n° 014/2018 por mais 12(doze) meses, a partir de 09/07/2019 e a alteração dos valores do serviço prestado confor-
me IGPM apurado nos últimos 12 meses, em conformidade com artigo 65, Inciso II, § 1º, alínea d, da Lei Federal n° 8.666/93.
VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 134.573,40 (cento e trinta e quatro mil quinhentos e setenta e três reais e quarenta centavos).
DOTAÇÃO: 1.1.16.2.15.122.0001.2148 – 33.90.39.62 - Fonte: 0157.
Contagem, 28 de junho de 2019.
Gustavo Gomes Peixoto
Presidente - TransCon

Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – Ratifi cação - Dispensa de Licitação nº 28/2019, processo nº 43/2019. Espécie: Dispensa de licitação com fundamento no art. 24, 
inc. II, da Lei nº 8.666/1993. Empresa: Mercado do Papel Comercio Ltda ME. Objeto: contratação de empresa para fornecimento de notebook  para este legislativo mu-
nicipal. Cobertura Orçamentária: 01.031.0058.2062.44.90.52 - Equipamento e Material Permanente - item da despesa 19 -  Equipamentos de Processamento de Dados.  
Valor: R$ 9.378,00 (nove mil, trezentos e setenta e oito reais). Ratifi cado: em 28/06/2019. Vereador Daniel Flávio de Moura Carvalho – Presidente .
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CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – Homologação – Processo de Licitação nº 022/2019 - Pregão Presencial nº 02/2019 - Menor Preço por lote. Objeto: Contratação 
de empresa para prestação de serviços de telefonia fi xa e móvel e internet para este legislativo municipal. Vencedora para os lotes 2 - Telefonia Móvel e 3 – Internet com 
Firewall UTM Integrado, o Consórcio Firmado pelas empresas Oi Móvel S/A, Oi S/A e Telemar Norte Leste S/A, a que apresentou propostas total (12 meses) nos valores  
respectivos de R$ 240.436,80 (duzentos e quarenta mil, quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta centavos) e R$ 30.999,96 (trinta mil, novecentos e noventa e nove 
reais e noventa e seis centavos. Dotação orçamentária apropriada e sufi ciente à conta n° 01.031.0058.2062.33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros PJ.   Contagem/MG, 
28 de Junho  de 2019 - Vereador Daniel Flavio de Moura Carvalho  – Presidente.

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – Processo de Licitação nº 022/2019 - Pregão Presencial nº 02/2019 - Menor Preço por lote. Objeto: Contratação de empresa para 
prestação de serviços de telefonia fi xa e móvel e internet para este legislativo municipal. Item 1- Telefonia Fixa  - Item  FRACASSADO.  Motivo: Valor da proposta do 
Consórcio Firmado pelas empresas Oi Móvel S/A, Oi S/A e Telemar Norte Leste S/A estar muito ACIMA do estimado pela Câmara.  28 de Junho de 2019 - Vereador Daniel 
Flavio de Moura Carvalho – Presidente.

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – Homologação – Processo de Licitação nº 030/2019 - Pregão Presencial nº 04/2019 - Menor Preço por item. Objeto: Contratação 
de empresa para fornecimento de aparelhos de ar condicionado e prestação de serviços de realocação e montagem/instalação com fornecimento de todos os materiais 
e mão-de-obra necessários, para este legislativo municipal. 

ITEM QUANT. PREÇO UNIT PREÇO TOTAL EMPRESA VENCEDORA

Item 1- fornecimento de ar condicionado 20 R$ 1.495,00 R$ 29.900,00 Iuri Coelho Serafi ni ME

Item 2- Instalação de ar condicionado 20 R$ 590,00 R$ 11.800,00 Network Comércio Varejista e Manutenção de Equipamentos Eireli

Item 3- Realocação de ar condicionado 40 R$ 790,00 R$ 31.600,00 Comércio Varejista e Manutenção de Equipamentos Eireli

Dotações orçamentárias apropriadas e sufi cientes às contas n°s 01.031.0058.2062.44.90.52 – Equipamento e Material Permanente 01.031.0058.2062.33.90.39 – Ou-
tros Serviços de Terceiros PJ.   Contagem/MG, 01 de Julho de 2019 - Vereador Daniel Flavio de Moura Carvalho – Presidente.
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