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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 

Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de Renda 
Av. José Faria da Rocha, 3.185 – Bairro Eldorado – Contagem/MG. 

CEP: 32.310.210 - Tel.:    (31) 3198-3009/3198-3000 

Edital de Chamamento Público Nº 001/2019 SETGER 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, por 

intermédio da Secretaria Municipal de Trabalho e Geração 

de Renda com esteio na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 

2014, no Decreto nº 30, de 24 de Fevereiro de 2017, torna 

público o presente Edital de Chamamento Público visando à 

seleção de organização da sociedade civil interessada em 

celebrar termo de colaboração que tenha por objeto o 

desenvolvimento de ações conjuntas que visa à geração de 

renda para pessoas em situação de vulnerabilidade social, 

através do fomento das práticas de economia popular 

solidária e potencialização de empreendimentos solidários.  

1. PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

1.1.  A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de propostas para a celebração de 

parceria com a Prefeitura Municipal de Contagem, por intermédio da Secretaria Municipal de 

Trabalho e Geração de Renda, por meio da formalização de termo de colaboração, para a 

consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos 

financeiros à organização da sociedade civil (OSC), conforme condições estabelecidas neste Edital.  

1.2.  O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, pelo 

Decreto nº 30, de 24 de fevereiro de 2017, e pelos demais normativos aplicáveis, além das 

condições previstas neste Edital.   

 

1.3. Será selecionada uma única proposta, observada a ordem de classificação e a disponibilidade 

orçamentária para a celebração do termo de colaboração. 
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2. OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO  

2.1.  O termo de colaboração terá por objeto a concessão de apoio da administração pública 

municipal para a execução de apoio as ações e programas da Economia Popular Solidária, através 

de custeio, pagamento pessoal, custeio de insumos para feiras, custeio de capacitações, pagamento 

de serviços a terceiros, estruturação de espaços para comercialização, aquisição de material para 

escritório, material de limpeza e apoio na potencialização de empreendimentos solidários do 

município de Contagem/MG.  

2.2.  Objetivos específicos da parceria: 

A) Promover ações que contribuam para o reconhecimento e valorização dos empreendimentos 

de Economia Solidária e a superação da extrema pobreza. 

B) Capacitar e inserir pessoas em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho 

através do empreendedorismo. 

C) Promover cursos, palestras e reuniões objetivando a capacitação em Economia Solidária 

dentro dos padrões do empreendedorismo. 

D) Fomentar espaços para comercialização e assessorar pequenos empreendimentos de 

Economia Solidária. 

E) Viabilizar pequenas adequações, montagens e manutenções de espaços físicos necessários 

para o desenvolvimento do projeto. 

3.  JUSTIFICATIVA 

 A Prefeitura Municipal de Contagem esta atenta as mazelas do município e se desdobra 

continuamente para implementação de políticas públicas com objetivo de suprimir a extrema 

pobreza. Para isso é necessário desenvolver iniciativas que resultem em uma maior eficácia na 

difícil tarefa de combater a exclusão social, sem deixar de promover iniciativas para o avanço geral 

do município. Contagem conta hoje, com o CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA POPULAR 

SOLIDÁRIA, localizado no bairro Água Branca, para criar e desenvolver pequenos 
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empreendimentos, para pessoas que desejam produzir artesanato ou comidas típicas e comercializá-

los em feiras solidárias. No Centro Público são desenvolvidas capacitações, palestras, oficinas, 

fóruns, registro no sistema do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), organização de feiras e a 

incubação de pequenos empreendimentos. O objetivo da proposta é gerar renda para famílias 

carentes, que são público-alvo do projeto, promovendo a inclusão econômica e social. 

4.  PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 

4.1.  Poderão participar deste Edital as organizações da sociedade civil (OSCs), assim consideradas 

aquelas definidas 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) Objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância publica e social;  

 

B) Que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio liquido seja transferido a 

outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos desta Lei e cujo objeto social 

seja,preferencialmente , o mesmo da entidade extinta. 

 

C) Escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas 

Brasileiras de Contabilidade; 

 

D) 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. 

 

E) Possuir: 

 

I.  No mínimo, 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 

de Pessoa Jurídica – CNPJ, conforme, respectivamente, a parceria seja celebrada no âmbito 

Municipal; 

II. Experiência previa na realização, com efetividade, do objeto da parceira ou de natureza 
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semelhante; 

III. Instalações, condições materiais, capacidade técnica e operacional em gestão de pessoas 

para o desenvolvimento das atividades e o cumprimento das metas estabelecidas no projeto; 

§ 1º na celebração de acordos de cooperação, somente será exigido o requisito previsto no 

inciso B 

§ 2º serão dispensadas do atendimento ao disposto nos incisos B e D as organizações 

religiosas 

§ 3º as sociedades cooperativas deverão atender as exigências prevista na legislação especifica 

e ao disposto no inciso E, estando dispensadas do atendimento aos requisitos previstos nos incisos A 

e C. 

§4° para fins do atendimento previsto na alínea III do inciso E, não será necessária a 

demonstração de capacidade instalada previa.  

G) Não é permitida a atuação em rede. 

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 finalidades 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 18 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 
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acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas 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, do Decreto Municipal nº.30/2017). 

G) deter capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento do objeto da parceria e o 

cumprimento das metas estabelecidas, a ser comprovada. Não será necessária a demonstração 

de capacidade prévia instalada, sendo admitida a contratação de profissionais, a aquisição de 

bens e equipamentos ou a realização de serviços de adequação de espaço físico para o 

cumprimento do objeto da parceria (art. 33, caput, inciso V, alínea “c” e §5º, da Lei nº.13.019, 

de 2014 e § 1, art. 28, do Decreto Municipal nº.30/2017).  

H) apresentar certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições, de 

dívida ativa e trabalhista, na forma do art. art. 34, caput, inciso II, da Lei nº 13.019, de 2014, e 

art. 28, do Decreto Municipal nº.30/2017;  

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 

simplificada emitida por junta comercial (art. 34, caput, inciso III, da Lei nº 13.019, de 2014 e 

art. 28, do Decreto Municipal nº.30/2017); 

J) apresentar cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, bem como relação nominal 
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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 específica, 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). 

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 afinidade, 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); 
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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 qualquer 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 

confiança, 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, tendo sido constituída na forma da Portaria 003/2018 desta Secretária. 

6.2.  A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção não obsta a continuidade 

do processo de seleção. Configurado o impedimento, o membro impedido deverá ser imediatamente 

substituído por membro que possua qualificação equivalente à do substituído, sem necessidade de 

divulgação de novo Edital (art. 27, §§ 1º a 3º, da Lei nº 13.019, de 2014). 

6.3.  Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar assessoramento técnico 

de especialista que não seja membro desse colegiado. 

6.4.  A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a 

autenticidade das informações e documentos apresentados pelas entidades concorrentes ou para 

esclarecer dúvidas e omissões. 

7.  DA FASE DE SELEÇÃO 

7.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas: 

Tabela 1 
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ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA Datas 

1 Publicação do Edital de Chamamento Público. 23/10/2019 

2 Envio das propostas pelas OSCs. 23/10/2019 a 

23/11/2019       

3 Etapa competitiva de avaliação das propostas 

pela Comissão de Seleção. 

23/11/2019 a  

25/11/2019 

4 Divulgação do resultado preliminar. 26/11/2019 

5 Interposição de recursos contra o resultado 

preliminar.  

5 (cinco) dias contados 

da divulgação do 

resultado preliminar 

6 Análise dos recursos pela Comissão de Seleção. 5 (cinco) dias após 

prazo final de 

apresentação das 

contrarrazões aos 

recursos 

7 Homologação e publicação do resultado 

definitivo da fase de seleção, com divulgação das 

decisões recursais proferidas (se houver). 

 

06/12/2019 

 

7.2. Conforme exposto adiante, a verificação 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 classificada/s), 

nos termos do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014. 

7.3. Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público.  
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7.3.1. O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial da Prefeitura 

Municipal de Contagem MG, no Diário Oficial. 

7.4. Etapa 2: Envio das propostas pelas OSC’s 

7.4.1. As propostas apresentadas pelas OSC’s deverão ser entregues à Secretaria Municipal de 

Trabalho e Geração de Renda até às 16:00 horas do dia 01 de Dezembro de 2019. 

7.4.2. As propostas deverão ser encaminhadas em envelope fechado e com identificação da 

instituição proponente e meios de contato, com a inscrição “Proposta – Edital de Chamamento 

Público nº 001/2019 SETGER”, pessoalmente para a Comissão de Seleção, no seguinte endereço: 

Avenida José Faria da Rocha, 3185 – Eldorado - Contagem/MG 32310-210. 

7.4.3.  Na hipótese do subitem anterior, a proposta, em uma única via impressa, deverá ter todas as 

folhas rubricadas e numeradas sequencialmente e, ao final, ser assinada pelo representante legal da 

OSC proponente. 

7.4.4.  Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será recebida. 

7.4.5.  Cada OSC poderá apresentar apenas uma proposta. 

7.4.6. Observado o disposto no item 7.5.3 deste Edital, as propostas deverão conter, no mínimo, as 

seguintes informações: 

A)  Nome / Endereço 

B) CNPJ 

C) Inscrição Estadual e/ ou Municipal, se houver 

D) Numero do Processo do Chamamento 

E) Descrição do objeto do presente chamamento 

F) A forma de execuções das ações 

G) A descrição das metas quantitativas e mensuráveis à ser atendidas 

H) Valor global 

I) Anexo I 

 

7.5.  Etapa 3: Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção.  
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7.5.1.  Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de Seleção analisará as 

propostas apresentadas pelas OSCs concorrentes. A análise e o julgamento 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 para conclusão do julgamento 

das propostas e divulgação do resultado preliminar do processo de seleção, podendo tal prazo ser 

prorrogado, de forma devidamente justificada, por até mais 30 (trinta) dias.   

7.5.3.  As propostas deverão conter informações que atendem aos critérios de julgamento 

estabelecidos na Tabela 2 abaixo, observado o contido no Anexo V – Referências para 

Colaboração. 

7.5.4.  A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios de julgamento 

apresentados no quadro a seguir: 

Tabela 2 

Critérios de 

Julgamento 

Metodologia de Pontuação Pontuação 

Máxima 

por Item 

(A) Informações sobre 

ações a serem 

executadas, metas a 

serem atingidas, 

indicadores que 

aferirão o 

cumprimento das 

metas e prazos para a 

execução das ações e 

para o cumprimento 

das metas 

- Grau pleno de atendimento (4,0 pontos) 

- Grau satisfatório de atendimento (2,0 pontos) 

- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório 

(0,0). 

OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério 

implica eliminação da proposta. 

4,0 
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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) 

- Grau satisfatório de adequação (1,0) 

- 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. 

2,0 

(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) 

- Grau satisfatório da descrição (0,5) 

- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório 

(0,0). 

OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério 

implica eliminação da proposta. 

1,0 

(D) Adequação da 

proposta ao valor de 

referência constante 

do Edital, com menção 

expressa ao valor 

global da proposta 

- O valor global proposto é, pelo menos, 10% (dez 

por cento) mais baixo do que o valor de referência 

(1,0); 

- 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 
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não um teto. 

(E) Capacidade 

técnico-operacional da 

instituição proponente, 

por meio de 

experiência 

comprovada no 

portfólio de 

realizações na gestão 

de atividades ou 

projetos relacionados 

ao objeto da parceria 

ou de natureza 

semelhante  

- Grau pleno de capacidade técnico-operacional  

(2,0).  

- Grau satisfatório de capacidade técnico-

operacional (1,0). 

- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório 

do requisito de capacidade técnico-operacional 

(0,0). 

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 

Pontuação Máxima Global 10,0 

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, ainda, a eliminação da proposta. 

7.5.6.  O proponente deverá descrever minuciosamente as experiências relativas ao critério de 

julgamento (E), informando as atividades ou projetos desenvolvidos, sua duração, financiador(es), 

local ou abrangência, beneficiários, 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 indicadas 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); 
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c) que estejam em desacordo com o Edital. 

7.5.8. Será declarada vencedora a entidade que obtiver o maior numero de pontuação, decorrente da 

soma dos itens A ao E dos critérios de avaliação, observando os critérios e metodologia da Tabela 2, 

cuja avaliação de conveniência refoge à competência deste órgão consultivo. 

7.6.  Etapa 4: Divulgação do resultado preliminar. A administração pública divulgará o 

resultado preliminar do processo de seleção na página do sítio oficial da Prefeitura Municipal de 

Contagem no Diário Oficial. 

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 encaminhados à Comissão de Seleção do Chamamento Publico, em meio 

físico, no horário das 9hr às 16h, endereçado à Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de 

Renda, Av José Faria da Rocha, 3185 – Eldorado - Contagem/MG. 

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, dará ciência dele para os demais interessados para que, no prazo de 5 

(cinco) dias corridos, contado 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 7: Homologação e publicação do resultado definitivo 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, o órgão ou a entidade pública deverá homologar e 

divulgar, no seu sítio eletrônico oficial o  resultado definitivo do processo 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, 23 de outubro de 2019 Página 14 de 62 Diário Oficial de Contagem - Edição 4691

 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 

Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de Renda 
Av. José Faria da Rocha, 3.185 – Bairro Eldorado – Contagem/MG. 

CEP: 32.310.210 - Tel.:    (31) 3198-3009/3198-3000 

7.8.1. A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria (art. 27, §6º, da Lei nº 

13.019, de 2014).    

7.8.2. Após o recebimento e julgamento das propostas, havendo uma única entidade com proposta 

classificada (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: 

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 Verificação 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. 

5 Parecer Jurídico e assinatura do termo de colaboração. 

6 Publicação do extrato do termo de colaboração no Diário Oficial. 

 

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 
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convocará a OSC selecionada para, no prazo de 10 (dez) dias úteis a partir da convocação, 

apresentar o seu plano de trabalho e a documentação exigida para comprovação dos requisitos para 

a celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos legais (arts. 28, caput, 33, 34 e 39 

da Lei nº 13.019, de 2014, e arts. 28 e 29 do Decreto nº 30, 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 os Anexos IV – Modelo de 

Plano de Trabalho e V – Referências para Colaboração. 

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; 

c)  a descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas;  

d)  a definição 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. 

 

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 profissionais, 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 identifique a data da 

cotação e o fornecedor específico. 

8.2.4. Além da apresentação do plano de trabalho, a organização da sociedade civil selecionada, no 
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prazo de que trata o caput do art. 27, deverá comprovar o cumprimento dos requisitos previstos no 

inciso I do art. 2º, nos incisos I a V do art. 33 e nos incisos II a VII do caput do art. 34 da Lei nº 

13.019/2014, e a não ocorrência de hipóteses que incorram nas vedações de que trata o art. 39 da 

referida Lei, que serão verificados por meio da apresentação dos seguintes documentos: 

 

I - cópia do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as exigências previstas no 

art.33 da Lei nº13.019/2014; 

II - cópia autenticada da ata de eleição e posse da atual diretoria da organização da sociedade civil, 

registrada na forma da Lei; 

III - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, emitida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a organização da sociedade civil existe 

há, no mínimo, um ano com cadastro ativo; 

IV - comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de natureza 

semelhante podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros: 

a) instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do 

Município, organismos internacionais, empresas ou outras 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 organização 

da sociedade civil ou a respeito dela; 

d) currículos profissionais de integrantes da organização da sociedade civil, sejam dirigentes, 

conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre outros; 

e) declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de atividades ou 

projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, emitidas por órgãos 

públicos, instituições de ensino, redes, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, 

empresas públicas ou privadas, conselhos, comissões ou comitês de políticas públicas; ou 

f) prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela organização da sociedade civil; 
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V - Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 

VI - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF/FGTS; 

VII - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

VIII - Certidão de Quitação Plena dos Tributos Estaduais e Municipais; 

IX - relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da sociedade civil, conforme o 

estatuto, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da 

carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de cada um deles; 

(Conforme anexo III-) 

X - cópia de conta de consumo, cobrança de IPTU ou contrato de locação, comprovando que a 

organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado; 

XI - declaração do representante legal da organização da sociedade civil com informação de que a 

organização e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 

13.019/2014, as quais deverão estar descritas no documento (Conforme anexo VI); 

XII - declaração do representante legal da organização da sociedade civil sobre a existência de 

instalações e outras condições materiais da organização ou sobre a previsão de contratar ou adquirir 

com recursos da parceria (Conforme anexo II); e 

§ 1º A capacidade técnica e operacional da organização da sociedade civil independe da capacidade 

já instalada, admitida a contratação de profissionais, a aquisição de bens e equipamentos ou a 

realização de serviços de adequação de espaço físico para o cumprimento do objeto da parceria. 

§ 2º Serão consideradas regulares, para fins de cumprimento do disposto dos incisos V a VIII, as 

certidões positivas com efeito de negativas. 

§ 3º A critério da administração pública municipal, os documentos previstos nos incisos V a VIII 

poderão ser substituídos pelo registro no Certificado de Registro Cadastral.  

§ 4º A organização da sociedade civil deverá comunicar alterações em seus atos societários e em seu 

quadro de dirigentes, quando houver. 

§ 5º O prazo disciplinado no inciso III deste artigo poderá ser reduzido por ato específico e 

excepcional do Prefeito quando nenhuma organização da sociedade civil o atingir. 

§ 6º A critério da administração pública municipal, os documentos previstos nos incisos III e V a 
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VIII deste artigo ficam dispensados quando se tratar da celebração de acordo de cooperação. 

8.3.  Etapa 2: Verificação 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. No momento da verificação do cumprimento dos requisitos para a celebração de parcerias, a 

administração pública deverá consultar o Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos 

Impedidas – CEPIM, o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, o Cadastro 

Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com Administração Publica – CADIMP, para 

verificar se há informação sobre ocorrência impeditiva à referida celebração.  

8.3.2. A administração pública federal examinará o plano de trabalho apresentado pela OSC 

selecionada ou, se for o caso, pela OSC imediatamente mais bem classificada que tenha sido 

convocada.   

8.3.3. 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 administração pública poderá solicitar a realização de 

ajustes no plano de trabalho.  

8.3.4. 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 classificada poderá ser convidada a aceitar 

a celebração de parceria nos termos da proposta por ela apresentada. 

8.3.5.  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 verificação dos documentos na forma desta Etapa 2. Esse procedimento 

poderá ser repetido, sucessivamente, obedecida a ordem de classificação. 

8.4.  Etapa 3: Ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se necessário. 
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8.4.1.  Caso se verifique 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 10 (dez) dias úteis, 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 10 (dez) dias 

úteis, contados da data de recebimento da solicitação apresentada. 

8.5.  Etapa 4: Parecer de órgão técnico, jurídico 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. No período entre a apresentação da documentação prevista na Etapa 1 da fase de celebração 

e a assinatura do instrumento de parceria, a OSC fica 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.  

8.5.4.  A OSC deverá comunicar alterações em seus atos societários e no quadro de dirigentes, 

quando houver. 

8.5.5. Solicitar Parecer Jurídico à Procuradoria Geral do Município. 

8.5.6. Assinatura do Termo de Colaboração. 

8.6. Etapa 5: Publicação do extrato do termo de colaboração no Diário Oficial. O termo de 

colaboração somente produzirá efeitos jurídicos após a publicação do respectivo extrato no meio 

oficial de publicidade da administração pública (art. 38 da Lei nº 13.019, de 2014). 

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 são 

provenientes da funcional programática 1192.11.334.0035.2226.33504300.0100. 
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9.2.  Os recursos destinados à execução das parcerias de que tratam este Edital são provenientes do 

orçamento da Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de Renda do Município de Contagem 

MG. 

9.3. O valor de referência para a realização do objeto do termo de colaboração é de R$532.560,00 

(Quinhentos e trinta e dois mil e quinhentos e sessenta reais), conforme disposto no Anexo V – 

Referências para Colaboração. O exato valor a ser repassado será definido no termo de 

colaboração, observada a proposta apresentada pela OSC selecionada 

9.4. As OSC's declaradas habilitadas por meio do presente Edital de Chamamento Publico deverão 

manter todas as condições de habilitação vigentes e atualizadas no momento em que forem 

convocadas para firmar o TERMO DE COLABORAÇÃO, bem como durante todo o período de sua 

execução. 

9.5. Para a celebração do TERMO DE COLABORAÇÃO, a OSC devera abrir uma conta-corrente, 

obrigatoriamente, para recebimento e movimentação apenas dos recursos do TERMO DE 

COLABORAÇÃO. 

9.6. O instrumento de TERMO DE COLABORAÇÃO terá vigência de 12(doze)  meses, contado da 

assinatura do termo de colaboração, conforme créditos orçamentários disponíveis em cada exercício 

financeiro, admitida a prorrogação, desde que o período total de vigência não exceda 5(cinco) anos. 

9.7. 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 

recomendável a leitura integral dessa legislação, não podendo a OSC ou seu dirigente alegar, 

futuramente, que não a conhece, seja para deixar de cumpri-la, seja para evitar as sanções cabíveis. 

9.8.  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) 

9.9.  É vedado remunerar, a qualquer título, com recursos vinculados à parceria, servidor ou 

empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de 

órgão ou entidade da administração pública federal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou 
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parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses 

previstas em lei específica ou na Lei de Diretrizes Orçamentárias da União. 

9.10. Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos transferidos, inclusive os 

provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras 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. 

9.11. O instrumento de parceria será celebrado de acordo com a disponibilidade orçamentária e 

financeira, respeitado o interesse público e desde que caracterizadas a oportunidade e conveniência 

administrativas. A seleção de propostas não obriga a administração pública a firmar o instrumento 

de parceria com quaisquer dos proponentes, os quais não têm direito subjetivo ao repasse 

financeiro. 

 

 

10.  CONTRAPARTIDA 

10.1. Não será exigida qualquer contrapartida da OSC selecionada. 

11.  DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal 

de Contagem, no Diário Oficial com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a apresentação das 

propostas, contado da data de publicação do Edital. 

11.2. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e de seus 

anexos, deverão ser encaminhados com antecedência mínima de 10 (dias) dias da data limite para 

envio da proposta, exclusivamente de forma eletrônica, para fabio.reis@contagem.mg.gov.br. Os 

esclarecimentos serão prestados pela Comissão de Seleção. 

11.3. Eventual modificação no Edital, ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto 

original, alterando-se o prazo inicialmente estabelecido somente quando a alteração afetar a 

formulação das propostas ou o princípio da isonomia. 
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11.4.  A Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de Renda resolverá os casos omissos e as 

situações não previstas no presente Edital, observadas as disposições legais e os princípios que 

regem a administração pública. 

11.5. 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 a indenização ou reclamação de 

qualquer natureza. 

11.6. O proponente é responsável pela fidelidade 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, inclusive para apuração do cometimento de eventual crime. Além 

disso, caso a descoberta da falsidade ou inverdade ocorra após a celebração da parceria, o fato 

poderá dar ensejo à rescisão do instrumento, rejeição das contas e/ou aplicação das sanções de que 

trata o art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014. 

11.7.  A administração pública não cobrará das entidades concorrentes taxa para participar deste 

Chamamento Público. 

11.8.  Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras despesas 

correlatas à participação no Chamamento Público serão de inteira responsabilidade das entidades 

concorrentes, não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte da administração 

pública. 

11.9. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante: 

Anexo I – Declaração de Ciência e Concordância; 

Anexo II – Declaração sobre Instalações e Condições Materiais 

Anexo III – Declaração do art. 28 inciso XI do Decreto Nº30 de 24 de Fevereiro de 2017, e Relação 
dos Dirigentes da Entidade; 

Anexo IV – Modelo de Plano de Trabalho; 

Anexo V – Referências para Colaboração; 
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Anexo VI – Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos; 

Anexo VII – Minuta do Termo de Colaboração; 

Anexo VIII – Declaração de Contrapartida (quando couber). 

Anexo IX – Check List do Processo de Instrução. 

                                                                              Contagem, 31 de Outubro de 2018 

 

 

                             ______________________________________________ 

  Frederico Ricardo Fonseca Carneiro 

Secretário Municipal de Trabalho e Geração de Renda 

                                                         Contagem – Minas Gerais 
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 ANEXO I 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 

 

 Declaro que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC] está ciente e concorda 

com as disposições previstas no Edital de Chamamento Público nº 001/2019 SETGER e em seus 

anexos, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das 

informações e documentos apresentados durante o processo de seleção. 

 

Contagem MG , ____ de ______________ de 2019. 

 

........................................................................................... 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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ANEXO II 

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,  que a [identificação 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. 

OU 

➢ pretende contratar ou adquirir com recursos da parceria as condições materiais para 

o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das 

metas estabelecidas.  

OU 

➢ dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das 

atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, bem 

como pretende, ainda, contratar ou adquirir com recursos da parceria outros bens para tanto. 

OBS: A organização da sociedade civil adotará uma das três redações acima, conforme a sua 

situação. A presente observação deverá ser suprimida da versão final da declaração.  

 

Contagem MG, ____ de ______________ de 2019. 

........................................................................................... 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DO ART. 28 INCISO XI DO DECRETO Nº 30, DE 2017, 

E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 

 

Declaro para os devidos fins, em nome da [identificação da organização da sociedade civil – 

OSC], nos termos dos arts. 28 inciso XI, do Decreto nº30 do dia 24 de Fevereiro de 2017, que: 

➢ Não há no quadro de dirigentes abaixo identificados: (a) membro de Poder ou do 

Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública federal; ou 

(b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo 

grau, das pessoas mencionadas na alínea “a”. Observação: a presente vedação não se aplica 

às entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades ora 

referidas (o que deverá ser devidamente informado e justificado pela OSC), sendo vedado 

que a mesma pessoa figure no instrumento de parceria simultaneamente como dirigente e 

administrador público (art. 39, §5º, da Lei nº 13.019, de 2014); 

 

 
RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 

 
 
Nome do dirigente e 
cargo que ocupa na OSC 
 

 
Carteira de identidade, órgão 
expedidor e CPF 

 
Endereço residencial, 
telefone e e-mail 

   
   
   
   
   
   

 

➢ Não contratará com recursos da parceria, para prestação de serviços, servidor ou 

empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, 

de órgão ou entidade da administração pública federal celebrante, ou seu cônjuge, 
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companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, 

ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; 

➢ Não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados: (a) 

membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da 

administração pública federal; (b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que 

exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração 

pública federal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 

ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e 

na lei de diretrizes orçamentárias; e (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.  

 

Contagem MG, ____ de ______________ de 2019. 

 

........................................................................................... 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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 ANEXO IV 

PLANO DE TRABALHO PARA TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO 

 
 

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 RESPONSAVEL 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 

1 - DADOS CADASTRAIS 
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2 - DESCRIÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO  

 
2.1 PROGRAMA DE GOVERNO: 

2.2 Identificação do Objeto: 

2.3 Período de execução : 

2.4 Justificativa da proposição: 

 
 

Desdobramento do objeto do Termo de Colaboração em realizações físicas, de acordo com 
unidades de medidas preestabelecidas. Nesse campo deverá ser indicado o conjunto de 
elementos que compõem o objeto. 

 

A descrição pormenorizada de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas e de 
atividades executadas, devendo estar claro, preciso e detalhado o que se pretende realizar 
ou obter, bem como quais serão os meios utilizados para tanto. 

 
Qtd Meta Quantidade Prazo 
01    

02    

03    

3 – METAS 
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04    

2.1. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 

 
META 

 
AÇÃO 

INDICADOR  
Inicio 

 
Término 

 
RESPONSAVEL Und. Qtd 

01       

02       

03       

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

 

 

Descrição da Despesa Quantidade Valor Valor Total da Despe- 
sa 

Pessoal (folha e encargos)  R$- R$- 
Material de Consumo  R$- R$- 
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  R$- R$- 
TOTAL GERAL  R$- R$- 

 
 

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

 
META JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 

 R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

META JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

 R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

VALOR GLOBAL R$ 

Especificar com serão aferidos os indicadores 

4 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
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A prestação de contas parcial deverá ser apresentada na periodicidade definida pelo Plano 
de Trabalho da parceria, de forma condizente com o seu objeto e com o cronograma de 
desembolso de recursos, quando houver. 

 
 
 

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

6 – CONTRAPARTIDA 

7 – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 

Prazo para apresentação das Contas: 

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; 
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Colocar documentos em anexo caso necessário. 

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 2017. 
 

------------------------------------------------- ---------------------------------------------- 
GESTOR DA PARCERIA SECRETÁRIO DA PASTA 
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ANEXO V 

TERMO DE REFERENCIA 

1.OBJETO 

 O termo de colaboração terá por objeto a concessão de apoio da administração pública 

municipal para a execução de apoio as ações e programas da Economia Popular Solidária, através 

de custeio, pagamento pessoal, custeio de insumos para feiras, custeio de capacitações, pagamento 

de serviços a terceiros, estruturação de espaços para comercialização, aquisição de material para 

escritório, material de limpeza e apoio na potencialização de empreendimentos solidários do 

município de Contagem/MG.  

2.JUSTIFICATIVA 

 A Prefeitura Municipal de Contagem esta atenta as mazelas do município e se desdobra 

continuamente para implementação de políticas públicas com objetivo de suprimir a extrema 

pobreza. Para isso é necessário desenvolver iniciativas que resultem em uma maior eficacia na 

difícil tarefa de combater a  exclusão social, sem deixar de promover iniciativas para o avanço geral 

do município. Contagem conta hoje, com o CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA POPULAR 

SOLIDÁRIA, localizado no bairro Água Branca, para criar e desenvolver pequenos 

empreendimentos, para pessoas que desejam produzir artesanato ou comidas típicas e comercializá-

los em feiras solidárias. No Centro Público são desenvolvidas capacitações, palestras, oficinas, 

fóruns, registro no sistema do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), organização de feiras e a 

incubação de pequenos empreendimentos. O objetivo da proposta é gerar renda para famílias 

carentes, que são público-alvo do projeto, promovendo a inclusão econômica e social. 

3. DETALHAMENTO 

3.1. O Projeto ira promover e gerir ações que contribuam para o reconhecimento e valorização dos 

empreendimentos de Economia Solidária, criando e desenvolvendo cursos e palestras visando a 

geração de renda para superação da extrema pobreza. Tendo como meta fazer com que as pessoas 

carentes, desempregadas e/ou sem qualificações consigam criar produtos manufaturados e 

comercializá-los, contribuindo para que a população tenha um retorno financeiro que lhes dêem 
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condições de ter uma vida mais digna, lhes permitindo proporcionar à sua família o mesmo. Devido 

a todo um processo histórico que acarretou uma condição social de crescimento demográfico 

irregular e avanço da situação de miserabilidade, colocando a comunidade numa situação de poucas 

oportunidades de trabalho e de sobrevivência difícil, este projeto cria nesta ação, alternativas para 

que a população, a partir da sua vontade de melhorar sua vida, desenvolva-se e crie dentro de si, 

perspectivas de um futuro que todos têm direito.                                                   

 

3.2. O projeto tem como finalidade a incubação e o fomento produtivo de empreendimentos de 

Economia Solidária, a valorização da cultura e a geração de renda. 

3.3. Disponibilizar equipamentos e apoio de infraestrutura para fóruns, reuniões, oficinais e 

capacitações em economia solidária  

3.4. Aquisição de materiais de consumo com vistas a incubação dos empreendimentos solidários 

3.5. Estruturação de espaço físico e equipamentos para comercialização solidária  

3.6. Os profissionais contratados para exercer as atividades acima mencionadas devem ter 

experiência  para as funções; Dentre elas compatíveis com os Cargos Específicos: 

3.6.1 Gerente Administrativo  (40 horas semanais): 

• Realizar diagnósticos das condições materiais e humanas dos locais de execução. 

• Fomentar os pontos fixos de comercialização, eventos, fóruns e reuniões. 

• Incubação de empreendimentos solidários 

• Desenvolvimento de reuniões periódicas 

• Coordenação da equipe  

• Analisar relatórios de campo, planilhas e cadastros gerados 

3.6.2 Auxiliar Administrativo  (40 horas semanais): 

• Responsável pelos arquivos das unidades. 
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• Responsável pela elaboração de ofícios, atas e documentos diversos 

• Monitoramento de e-mail, agenda e atendimento telefônico 

• Cadastro de empreendimentos 

• Agente de campo em pontos fixos de comercialização 

3.6.3 Agente de Economia Solidária  (40 horas semanais): 

• Responsável pelos cadastros de empreendimentos nas unidades. 

• Acompanhar a realização das atividades nas feiras 

• Agente de campo em pontos fixos de comercialização 

• Elaboração de Relatórios de Campo 

• Apoio administrativo 

3.6.4 Motorista  (40 horas semanais): 

• Responsável pelo transporte dos servidores 

• Responsável pela coleta e entrega de documentos 

• Responsável pela coleta de compras 

3.6.5 Auxiliar de Almoxarifado (40 horas semanais): 

• Responsável pelo estoque de barracas da unidades 

• Responsável pelo estoque de extintores 

• Responsável pelo estoque de materiais de consumo 

• Elaboração de relatórios de entrada e saída de mercadorias 

3.7. Especificações: 
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Item Qtd. Un. Descrição Especificação Valor Un. Valor Total 
1 1 12 Meses Auxiliar Administrativo I  

40 Horas semanais + encargos 
R$2.431,24 
 

R$29.174,88 

2 4 12  Meses Agente de Economia Solidária   
40 horas semanais + encargos 

R$2.431,24 R$116.699,52 

3 1 12 Meses Motorista II – 40 horas semanais  
+ encargos 

R$4.874,57 R$58.494,84 

4 1 12 Meses  Auxiliar de Almoxarifado R$3.178,74 R$38.144,88 

 
5 

 
1 

 
12 

Serviços 
Terceiros 

Locação, frete, montagem  
e desmontagem de barracas, 
Eletricista 

 
R$16.832,49 
 

 
R$201.989,88 

6 1 12 Material de 
Consumo 

Material de escritório, informática, 
limpeza, didático e de divulgação. 

R$2.200,00 R$26.400,00 

7 1 12 Custos 
Indiretos 

Telefone, internet, gás, aluguel, 
locação de veículos e ônibus. 

R$4.938,00 R$59.256,00 

8 1 12 Alimentação Lanches para usuários de oficinas 
de capacitação e treinamento.  

R$200,00 R$2.400,00 

    Total:  R$532.560,00 

 

3.8. Dotar o Projeto de forma a gerir, organizar e coordenar o CENTRO PÚBLICO DE 

ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA vinculada à Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de 

Renda do Município de Contagem, estimular valores como a criatividade, o trabalho em equipe, 

talentos individuais e atividades em grupo, bem como o espírito de liderança.  

3.9. Obrigações Especificas: 

3.9.1. Cumprir o plano de trabalho conforme relatório técnico. 

3.9.2. Avaliar os aspectos das capacitações, palestras, material didático, metodologia, formas de 

interação, qualidade das parcerias, atendimento ao empreendedor e ambiente de comercialização. 

3.9.2.1. Levantamento de requisitos e planejamento que ocorre na avaliação inicial onde são 

realizadas, entre outras ações, a seleção dos prestadores de serviço, parcerias do projeto, escolha dos 

mecanismos de comunicação com os beneficiários, estrutura do ambiente de comercialização, a 

organização do sistema de apoio administrativo e o material didático das capacitações e palestras. 

Esses são aspectos da incubação e do fomento que interferem no desenvolvimento do projeto. 
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Avaliação formativa ocorre ao longo de todo o período a partir da observação e da coleta dos dados 

acerca do objeto que esta sendo avaliado. Avaliação final, por sua vez tem o intuito de verificar, 

analisar e registrar os resultados obtidos. 

3.9.2.2. Cada um dos fatores envolvidos possui importância diferenciada na avaliação realizada, 

cabendo ao gestor do convenio, aprovação da avaliação inicial, formativa ou fin al 

3.9.2.3. A OSC devera apresentar mensalmente relatórios físico-financeiro e prestação de contas 

parcial dos recursos recebidos, na forma e nos prazos estabelecidos. 

3.9.2.4. Assegurar e garantir a qualidade de todas as ações de potencialização dos empreendimentos 

de Economia Solidária se encontram contemplados no plano de trabalho, de forma a construir uma 

base solida, em que o desenvolvimento do projeto possa resultar na geração de renda da população. 

Para isso, serão utilizados: questionários de avaliação, relatórios dos pontos fixos de 

comercialização, reuniões de grupo, fóruns de Economia Solidária, relatórios de incubação, 

supervisão das acoes concluídas e em andamento. 

4. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

• Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de Renda / SINE (Sistema Nacional de Emprego) 

Avenida José Faria da Rocha, 3185, bairro Eldorado, Contagem, MG. 

• Centro Publico de Economia Popular Solidária de Contagem -  Rua São Marcos 247, bairro 

Água Branca, Contagem/MG. 

• Faculdade UNA – Av. João César de Oliveira, 5775 – Beatriz - Contagem/MG 

• Rua João de Deus Costa, 636 - Centro – Contagem/MG. 

• Praça Nossa Senhora de Fátima – Jardim Industrial – Contagem/MG 

• Rua Jequitibás, 540 - Eldorado – Contagem/MG 

• Feira Regional – Av. João César de Oliveira, 1434 – Eldorado – Contagem/MG 

• Praça Shalon Israel – Rua Hércules, 405 – Nova Contagem – Contagem/MG 
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• Praça Belarmino de Souza – Xangrilá – Contagem/MG 

• Praça Nossa Senhora da Glória – Eldorado – Contagem/MG 

• Parque Linear – Ressaca – Contagem/MG 

• Praça Tancredo Neves – Camilo Alves - Contagem/MG 

• Praça da Jabuticaba – Nossa Senhora do Carmo - Contagem/MG 

5. PRAZOS. 

O termo de colaboração tera vigência de 12 (doze) meses após assinatura e publicação  no Diário 

Oficial do Município. 

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. 

 O valor de referência para a realização do objeto é de R$532.560,00 (Quinhentos e trinta e dois mil 

e quinhentos e sessenta reais). As despesas decorrentes serão cobertas pela seguinte Dotação 

Orçamentária: 1192.11.334.0035.2226.33504300.0100 

Respeitando o desembolso financeiro conforme plano de trabalho para o prazo de 12 (doze) meses e 

acordado entre a Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de Renda e a OSC vencedora. 

 

7.  GESTOR DA PARCERIA. 

Marco Aurélio Peixoto / Diretor de Economia Solidária / e-mail: 

marco.peixoto@contagem.mg.gov.br / Matricula: 1504201 / nomeado na SETGER. 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS 

 

Declaro para os devidos fins, que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC] e 

seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019, de 

2014. Nesse sentido, a citada entidade: 

➢ 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 tem como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente 

de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será 

celebrado o termo de colaboração, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou 

companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo 

grau. Observação: a presente vedação não se aplica às entidades que, pela sua própria 

natureza, sejam constituídas pelas autoridades ora referidas (o que deverá ser devidamente 

informado e justificado pela OSC), sendo vedado que a mesma pessoa figure no instrumento 

de parceria simultaneamente como dirigente e administrador público (art. 39, §5º, da Lei nº 

13.019, de 2014); 

➢ 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 inidoneidade 

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 fim, 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 



"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, 23 de outubro de 2019 Página 40 de 62 Diário Oficial de Contagem - Edição 4691

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 
Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de Renda 

Av. José Faria da Rocha, 3.185 – Bairro Eldorado – Contagem/MG. 
CEP: 32.310.210 - Tel.: (31) 3198-3009/3198-3000 

 

Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 

(oito) anos; e 

➢ Não tem entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham 

sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer 

esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; julgada responsável 

por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, 

enquanto durar a inabilitação; ou 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.  

 

Contagem MG, ____ de ______________ de 2019. 

 

........................................................................................... 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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 ANEXO VII 

MINUTA 

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019 SETGER 
 

 
 O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, com sede na Praça Presidente Tancredo Neves, n° 

200,Bairro Camilo Alves, Contagem/MG, CEP: 32.017-900, inscrito no CNPJ sob o 

n°.18.715.508/0001-31, por intermédio da Secretaria Municipal Trabalho e Geração de Renda, neste 

ato representado pelo Secretário Municipal Frederico Ricardo Fonseca Carneiro, doravante 

denominado MUNICÍPIO e [ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL], com sede [logradouro, 

número, bairro, cidade, Estado], inscrita no CNPJ/MF sob n.º XX.XXX.XXX/XXXX-XX, 

representada neste ato, por seu [cargo do dirigente / procurador], [NOME COMPLETO DO 

DIRIGENTE / PROCURADOR], portador da cédula de identidade RG n.º XX.XXX.XXX-X e 

inscrito no CPF/MF sob n.º XXX.XXX.XXX-XX, doravante denominada OSC, com fundamento 

no que dispõem a Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014, e o Decreto Municipal nº 30, de 

23 de fevereiro de 2017, resolvem firmar o presente Termo de Colaboração, que será regido pelas 

cláusulas e condições que seguem:  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente termo de colaboração terá por objeto a concessão de apoio da administração pública 

municipal para a execução de apoio as ações e programas, através de custeio, pagamento pessoal, 

custeio de insumos para feiras, custeio de cursos, pagamento de serviços a terceiros, manutenção de 

imoveis, aquisição de material de escritório e apoio na potencialização de empreendimentos 

solidários do município de Contagem/MG.  

1.2.O plano de trabalho poderá ser revisto para alteração, respeitada a legislação vigente e após 

proposta previamente justificada pela OSC e acolhida em parecer técnico favorável do órgão 

competente, ratificado pelo Titular da Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de Renda, 

vedada alteração do objeto. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES 

2.1. São responsabilidades e obrigações, além de outros compromissos assumidos por meio deste 

termo e respectivo plano de trabalho, os previstos na Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 

2014, no Decreto Municipal nº 30, de 23 de fevereiro de 2017, e legislação e regulamentação 
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aplicáveis à espécie: 

2.1.1. COMUNS DOS PARTÍCIPES: 

I- assegurar o regular funcionamento do Termo de Colaboração,; 

II- colaborar, acompanhar, supervisionar, avaliar e divulgar a implantação e o desenvolvimento das 

atividades decorrentes da presente parceria. 

2.1.2. DO MUNICÍPIO: 

I- elaborar e conduzir a execução da política pública; 

II- emanar diretrizes sobre a política pública a ser executada por meio do presente termo, 

estabelecendo conceitos e critérios de qualidade a serem observados pela OSC; 

III- acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do objeto deste termo, devendo zelar 

pelo alcance dos resultados pactuados e pela correta aplicação dos recursos repassados; 

IV- prestar apoio necessário e indispensável à OSC para que seja alcançado o objeto da parceria em 

toda sua extensão e no tempo devido; 

V- repassar à OSC os recursos financeiros previstos para a execução do objeto da parceria, 

de acordo com o cronograma de desembolsos previsto, que guardará consonância com as metas, 

fases ou etapas de execução do objeto; 

VI- 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; 

VII- conferir, a cada 30 (trinta) dias, o relatório a ser enviado pela OSC à Secretaria Municipal de 

Trabalho e Geração de Renda, por meio informatizado, com indicação da quantidade de pessoas 

atingidas, materiais utilizados e os planos de ações à serem implementados; 

VIII- publicar, no Diário Oficial do Município, extrato deste termo, de seus aditivos e apostila 

-mento. 

IX- instituir Comissão de Monitoramento e Avaliação - CMA, por ato da autoridade competente, a 

ser publicado no Diário Oficial do Município. 

X- emitir relatório técnico de monitoramento de avaliação da parceria; 

XI- analisar os relatórios gerenciais financeiros e de resultados; 

XII- analisar as prestações de contas encaminhadas pela OSC de acordo com a legislação e 

regulamentação aplicáveis. 

XIII- 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 15 (quinze) 

dias, contados da data de suas assinaturas; 
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XIV- viabilizar o acompanhamento, pela internet, dos processos de liberação de recursos;  

XV- 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 fim 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; 

XVI- divulgar, pela internet, os meios para apresentação de denúncia sobre a aplicação irregular dos 

recursos transferidos; 

XVII- realizar pesquisas por amostragem, sem caráter restritivo, acerca do perfil dos usuários 

atingidos pelo projeto. 

2.1.3 - DA OSC:  

I- apresentar relatórios de execução do objeto e de execução financeira, elaborados eletronicamente 

por meio de formulários próprios constantes do sítio eletrônico do MUNICÍPIO e 

contendo, entre outros dados: 

a) comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados, acompanhado de justificativas 

para todos os resultados não alcançados e propostas de ação para superação dos problemas 

enfrentados; 

b) demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução, em regime de caixa e em 

regime de competência; e 

c) comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária. 

II- prestar contas, eletronicamente, por meio de formulários próprios constantes do sítio eletrônico 

do MUNICÍPIO, da totalidade das operações patrimoniais e resultados da parceria, de 

acordo com a legislação e regulamentação aplicáveis; 

III- 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 eficiência e da eficácia; 

IV- zelar pela boa qualidade das ações e serviços prestados, buscando alcançar os resultados 

pactuados de forma otimizada; 
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V- observar, no transcorrer da execução de suas atividades, todas as orientações emanadas 

do MUNICÍPIO; 

VI- responsabilizar-se, integral e exclusivamente, pela contratação e pagamento dos encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais 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; 

VII- divulgar, no seu sítio eletrônico e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos 

estabelecimentos em que exerça suas ações, na forma e prazos definidos pelo MUNICÍPIO, todas as 

parcerias celebradas com esse último, observando-se as informações mínimas exigidas e eventuais 

restrições de segurança que impeçam a sua divulgação, na forma da lei; 

VIII- indicar pelo menos um representante para acompanhar os trabalhos da CMA, no prazo de 30 

(trinta) dias contados da data de assinatura deste instrumento; 

IX- manter e movimentar os recursos financeiros repassados para a execução do objeto da parceria 

em uma única e exclusiva conta bancária da parceria, aberta junto ao Banco _________, observado 

o disposto no artigo 51 da Lei federal n. 13.019, de 2014; 

X- manter registros, arquivos e controles contábeis específicos para os dispêndios relativo são 

objeto da parceria; 

XI- assegurar que toda divulgação das ações objeto da parceria seja realizada com o consentimento 

prévio e formal do MUNICÍPIO; 

XII- utilizar os bens, materiais e serviços custeados com recursos públicos vinculados à parceria em 

conformidade com o objeto pactuado; 

XIII- permitir e facilitar o acesso de agentes do MUNICÍPIO, membros dos conselhos gestores da 

política pública, quando houver, da CMA e demais órgãos de fiscalização 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; 

XIV- 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 fiscalização nos casos de descumprimento; 

XV- responsabilizar-se, exclusivamente, pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos 

recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de 

pessoa. 
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XVI- Promover ações que contribuam para o reconhecimento e valorização dos direitos humanos e 

cidadania e à redução das desigualdades , preparar e inserir os jovens ao mundo do trabalho, em 

ocupações com vinculo empregatício, promover cursos de qualificações visando a geração de renda 

para superação da extrema pobreza e realizar pequenas adequações, montagens e manutenção de 

espaços físicos necessários às instalações e funcionamento do projeto, incluindo espaços 

multifuncional. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO GESTOR DA PARCERIA 

3.1. O gestor da parceria fará a interlocução técnica com a OSC, bem como o acompanhamento e a 

fiscalização da execução do objeto da parceria, devendo zelar pelo seu adequado cumprimento e 

manter o MUNICÍPIO informado sobre o andamento das atividades,competindo-lhe em especial: 

I- acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da parceria; 

II- informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam 

comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos 

recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas 

detectados; 

III- emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em 

consideração o teor do relatório técnico de monitoramento e avaliação; 

IV- disponibilizar ou assegurar a disponibilização de materiais e equipamentos tecnológicos 

necessários às atividades de monitoramento e avaliação; 

V- comunicar ao administrador público a inexecução por culpa exclusiva da OSC; 

VI- acompanhar as atividades desenvolvidas pela OSC e monitorar a execução do objeto da 

parceria nos aspectos administrativo, técnico e financeiro, propondo as medidas de ajuste e 

melhoria segundo as metas pactuadas e os resultados observados, com o assessoramento que lhe for 

necessário; 

VII- realizar atividades de monitoramento, devendo estabelecer práticas de acompanhamento e 

verificação no local das atividades desenvolvidas, mediante agenda de reuniões e encontros com os 

dirigentes da OSC, para assegurar a adoção das diretrizes constantes deste termo e do plano de 

trabalho; 

VIII- 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, 

verificando a coerência e veracidade das informações apresentadas nos relatórios gerenciais; 

3.2. Fica designado como gestor o servidor da Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de 
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Renda Marco Aurélio Peixoto / Diretor de Economia Solidária /  Matricula: 1504201. 

3.3. O gestor da parceria poderá ser alterado a qualquer tempo pelo MUNICÍPIO, por meio de 

simples apostilamento.  

3.4. Em caso de ausência temporária do gestor, o Secretário Municipal de Trabalho e Geração de 

Renda assumirá a gestão até o retorno daquele. 

3.5. Em caso de vacância da função de gestor, o Secretário Municipal de Trabalho e Geração de 

Renda assumirá interinamente a gestão da parceria, por meio de simples apostilamento, até a 

indicação de novo gestor.  

CLÁUSULA QUARTA - DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 

4.1. Os resultados alcançados com a execução do objeto da parceria devem ser monitorados e 

avaliados sistematicamente por meio de relatórios técnicos emitidos por responsável designado pelo 

Prefeito em ato próprio, na forma do artigo 59, da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014. 

4.2 A periodicidade e a quantidade dos relatórios técnicos previstos no caput desta cláusula serão 

estipuladas pela CMA.  

CLÁUSULA QUINTA - DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

5.1. Compete à CMA: 

I- 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; 

II- 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; 

III- analisar a vinculação dos gastos da OSC ao objeto da parceria celebrada, bem como a 

razoabilidade desses gastos; 

IV- solicitar, quando necessário, reuniões extraordinárias e realizar visitas técnicas na OSC e no 

local de realização do objeto da parceria com a finalidade de obter informações adicionais que 

auxiliem no desenvolvimento dos trabalhos; 

V- solicitar aos demais órgãos do MUNICÍPIO ou à OSC esclarecimentos que se fizerem 

necessários para subsidiar sua avaliação; 

VI- emitir relatório conclusivo sobre os resultados alcançados no período, contendo a nota da 

parceria, avaliação das justificativas apresentadas no relatório técnico de monitoramento e 

avaliação, recomendações, críticas e sugestões; 
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CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

6.1. O valor total da presente parceria é de R$ 532.560,00 (Quinhentos e trinta e dois mil e 

quinhentos e sessenta reais). 

6.2. As despesas para implementação e execução do Plano de Trabalho, estabelecido neste Termo, 

correram à conta do orçamento vigente, na dotação orçamentária: 

1192.11.334.0035.2226.33504300.0100 

6.3. Os recursos financeiros de que trata esta cláusula serão transferidos à OSC na forma do 

cronograma de desembolso constante do plano de trabalho, sendo que as parcelas subsequentes à 

primeira apenas serão liberadas após aprovação da prestação de contas das parcelas precedentes. 

6.4. Havendo saldo remanescente do repasse de recursos anteriores, o valor do repasse subsequente 

corresponderá ao valor previsto no cronograma de desembolso subtraído do referido 

saldo remanescente, garantindo-se que, ao final de cada período de avaliação, seja disponibilizado o 

montante de recursos necessários à execução do objeto da parceria. 

6.5. Não serão computados como saldo remanescente os valores referentes a compromissos já 

assumidos pela OSC para alcançar os objetivos da parceria, bem como os recursos referentes às 

provisões para liquidação de encargos. 

6.6. É vedada a realização de despesas, à conta dos recursos destinados à parceria, para finalidades 

diversas ao objeto pactuado, mesmo que em caráter de urgência. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CESSÃO E DA ADMINISTRAÇÃO DOS BENS PÚBLICOS 

7.1. Durante o período de vigência desta parceria, poderão ser destinados à OSC bens públicos 

necessários ao seu cumprimento, os quais poderão ser disponibilizados por meio de disposição 

constante do plano de trabalho, de permissão de uso ou de instrumento equivalente em que se 

transfira a responsabilidade pelo seu uso e guarda, na forma da lei.  

7.2. Os bens adquiridos, produzidos ou transformados pela OSC com recursos da parceria não 

compõem o patrimônio desta e deverão ser utilizados em estrita conformidade com o objeto 

pactuado. 

7.3. 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 municipal. 

7.4. A OSC deverá, a partir da data da apresentação da prestação de contas, disponibilizar os bens 

para o MUNICÍPIO, que deverá retirá-los, no prazo de até 30 (trinta) dias, após o qual a 
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organização da sociedade civil não mais será responsável pelos bens. 

7.5. Na hipótese de dissolução da organização da sociedade civil durante a vigência da parceria, os 

bens remanescentes deverão ser retirados pela administração pública municipal, no prazo de até 30 

(trinta) dias, contado da data de notificação da dissolução. 

7.6. Esta cláusula formaliza a promessa de transferência da propriedade dos equipamentos e 

materiais permanentes adquiridos com recursos provenientes da celebração da parceria, para fins 

do disposto no art. 35, § 5º, da Lei nº 13.019/2014. 

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

8.1. 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.  

8.2. Os originais das faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios 

de despesas deverão ser emitidos em nome da OSC, devidamente identificados com o número do 

Processo 001/2017, 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. 

8.3. 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 visualização por qualquer interessado. 

8.4. 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. 

8.5. Para fins de comprovação dos gastos, não serão aceitas despesas efetuadas em data anterior ou 

posterior ao período de vigência da parceria. 

8.6. 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. 

8.7. 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 

das liberações subsequentes, até a correção das impropriedades ocorridas. 

8.8. A responsabilidade da OSC pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
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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. 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 

9.1. O prazo de vigência desta parceria é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 

assinatura.  

9.2. No mínimo trinta dias antes de seu término, havendo possibilidade legal e interesse dos 

partícipes, a parceria poderá ter seu prazo de execução prorrogado para cumprir o plano de trabalho, 

mediante termo aditivo e prévia autorização do MUNICÍPIO, respeitada a legislação vigente, após 

proposta previamente justificada pela OSC e autorização do Prefeito, baseada em parecer técnico 

favorável do órgão competente.  

9.3. 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 verificado. 

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 disponibilizados 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 oficial 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 notificação escrita com antecedência de 15 (quinze) 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 
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apresentar ao MUNICÍPIO, no prazo de até 30 (trinta) dias, a documentação comprobatória do 

cumprimento das obrigações assumidas até aquela data.  

11.3. 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. 

11.4. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do presente ajuste, não tendo ocorrido a 

utilização total dos recursos financeiros recebidos do MUNICÍPIO, fica a OSC obrigada a restituir, 

no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias contados da data do evento, os saldos financeiros 

remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras, acrescidos 

de correção monetária e de juros de mora, devendo encaminhar o respectivo comprovante de 

depósito bancário ao MUNICÍPIO. 

11.5. A inobservância do disposto no item anterior ensejará a imediata instauração da tomada de 

contas especial, sem prejuízo da inscrição de demais sanções e medidas 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. 

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 n. 13.019, de 2014 e da legislação específica, o MUNICÍPIO poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar à OSC as sanções previstas no artigo 73 da Lei federal n. 13.019, de 2014. 

13.1.1. Aplicadas as 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. 

14.1.1. 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.  

14.1.2. O MUNICÍPIO não responde, subsidiária ou solidariamente, pela ausência de cumprimento 

das obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e comerciais assumidas pela OSC, não se 

responsabilizando, ainda, por eventuais demandas judiciais. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 
Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de Renda 

Av. José Faria da Rocha, 3.185 – Bairro Eldorado – Contagem/MG. 
CEP: 32.310.210 - Tel.: (31) 3198-3009/3198-3000 

 

14.1.3. Todas as comunicações relativas a esta parceria serão consideradas como regularmente 

efetuadas quando realizadas por meio eletrônico. 

14.1.4. 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, firmam o presente termo, em 2 

(duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que produza os 

efeitos legais. 

 

 

Contagem,     de                    de 2019 . 

 

 

Secretário Municipal de Trabalho e Geração de Renda 

 

 

(NOME DO DIRIGENTE ) 

(cargo do dirigente da OSC) 

 

Testemunhas: 

 

 

_________________________________                         ______________________________ 

Nome:                                                                                Nome: 

RG:                                                                                     RG: 

CPF:                                                                                   CPF: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 
Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de Renda 

Av. José Faria da Rocha, 3.185 – Bairro Eldorado – Contagem/MG. 
CEP: 32.310.210 - Tel.: (31) 3198-3009/3198-3000 

 

ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA 

 

 Declaro, em conformidade com o Edital nº .........../20......., que a [identificação da 

organização da sociedade civil – OSC] dispõe de contrapartida, na forma de [bens e/ou serviços] 

economicamente mensuráveis, no valor total de R$ ...................... (.................................................), 

conforme identificados abaixo: 

 

Identificação 
do bem ou serviço 

Valor 
econômico 

Outras informações 
relevantes 

   
   
   
   
   
   

 

Contagem MG, ____ de ______________ de 2019. 

 

........................................................................................... 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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Secretaria Municipal 
de Administração

RETIFICAÇÃO - TERMO DE RATIFICAÇÃO
Contagem, 22 de outubro de 2019.
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO 014/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 068/2019
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO, PLATAFORMA STEP PARA ATENDER A IMPLANTAÇÃO DE DOIS NÚCLEOS E UM SUBNÚCLEO DO CONVÊNIO 
Nº 823570/2015 – REFERENTE AO PROGRAMA DO MINISTÉRIO DO ESPORTE – PELC – PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE, LEGADO PARA O MUNICÍPIO DE 
CONTAGEM.
ONDE SE LÊ:
Dotação orçamentária: 
1201.27.812.0077.2100 – 4490.5299 – Fonte: 2224
LEIA-SE:
Dotações orçamentárias: 
1201.27.812.0077.2100 – 4490.5299 – Fonte: 2224
1201.27.122.0001.2152 – 4490.5299 – Fonte: 0100
Danielle Venâncio Magalhães
Diretora de Licitações, Contratos e Parceiras

Secretaria Municipal 
de Defesa Social

PORTARIA N° 078 GAB/COMANDO/GCC, DE 16 DE OUTUBRO DE 2019.

Dispõe sobre a Patrulha de Proteção à Mulher, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, o SUBSECRETÁRIO DE SEGURANÇA e o COMANDANTE DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições 
legais;
CONSIDERANDO a Lei Federal nº. 13.022, de 08 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais;
CONSIDERANDO a Lei Federal 11.340, de 07 de agosto de 2006, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 
8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana 
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de 
Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências;
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;
RESOLVEM: 
Artigo 1° - Fica instituída a Patrulha de Proteção à Mulher que atuará preventivamente no território do Município.
Artigo 2º - A Patrulha de Proteção à Mulher será coordenada por uma Guarda Civil do sexo feminino, que será responsável pela organização interna de pessoal e 
logística, bem como por estabelecer os protocolos de atendimento e padronização de fl uxos.
Artigo 3º - Compete à Patrulha de Proteção à Mulher:
I- o atendimento de ocorrências que envolvam mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, salvo nos impedimentos justifi cados, onde outra viatura será 
empenhada para o atendimento;
II- realizar instruções voltadas aos Guarda Civis, visando conscientizar e padronizar a atuação nas ocorrências de violência doméstica e familiar contra mulheres, para 
um atendimento célere, humanizado e qualifi cado;

III- estabelecer um relacionamento direto com a comunidade através de atividades preventivas com palestras e orientações, assegurando quando necessário o 
acompanhamento e atendimento das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar;
IV- viabilizar a integração dos serviços oferecidos às mulheres em situação de violência doméstica e familiar;
V- manter e alimentar os dados estatísticos de casos de violência doméstica e familiar contra mulheres, a fi m de subsidiar a implementação de medidas preventivas que 
visam reduzir a incidência no município;
VI- participar de eventos, reuniões, seminários, audiências públicas e demais eventos de natureza preventiva, que possam contribuir para o fortalecimento da atuação 
da patrulha;
VII- estabelecer a integração com outros órgãos do município, Estado, União e Poder Judiciário, buscando defi nir atos complementares que auxiliem e garantam a 
execução das ações da Patrulha de Proteção à Mulher no Município de Contagem, de forma a não onerar a administração municipal;
VIII- executar outras atribuições correlatas.
Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 16 de outubro de 2019.

DÉCIO CAMARGOS DE AGUIAR JÚNIOR
Secretário Municipal de Defesa Social
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IRANI ALVEAR SARAIVA
Subsecretário de Segurança

LEVI DE SOUSA SAMPAIO
Comandante da Guarda Civil de Contagem

RETIFICAÇÃO

Na PORTARIA N° 083 GAB/COMANDO/GCC, DE 21 DE OUTUBRO DE 2019, que dispõe sobre a concessão de Nota Meritória em reconhecimento pela participação de 
Guardas Civis de Contagem em ocorrências ou fatos que demonstrem suas qualidades, como: iniciativa, coragem, dedicação, altruísmo ou conhecimento profi ssional. 

Onde se lê:

10. LANGANKE - Pedro Henrique de Carvalho Langanke 42.440-4

Leia-se:

10. HENRIQUE - FERNANDO HENRIQUE COSTA ALVES 50.257-8

Incluem-se na relação os seguintes integrantes da Guarda Civil de Contagem:

24. CEZAR SILVEIRA CRUZ 33.417-0

25. LEONARDO DAVI GUEDES 50.244-5

26. PAULO CÉSAR FREITAS SANTOS 42.436-6

Contagem, 23 de outubro de 2019.

Levi de Sousa Sampaio
Comandante da Guarda Civil de Contagem

PUBLICAÇÃO INTIMAÇÃO DE DECISÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: 01/004/2019
Fica o Guarda Civil de Contagem W.A.S., matrícula: 33.783-8, intimado para se manifestar nos termos do artigo 137, §1º, da Lei Complementar Municipal Nº 215/2016, 
nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 01/004/2019.
Contagem, 23 de outubro de 2019.
Levi de Sousa Sampaio
Comandante da Guarda Civil de Contagem

Caixa Escolar

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
CARTA CONVITE Nº 001/2019

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Sr. Gilson Valter Lúcio de Oliveira, autoridade competente da Caixa Escolar Valter Fausto do Amaral, com 
base no artigo 43, inciso VI da Lei nº 8.666/1993, resolve: 

1. HOMOLOGAR o procedimento licitatório referente à Carta Convite nº 001/2019, para contratação de empresa especializada na área de construção e prestação de 
serviços para reforma parcial do telhado/reforma de dois banheiros dos alunos (feminino e masculino)/reforma do refeitório/reforma do muro/realocação do depósito 
de gás/cobertura parcial do pátio/revitalização parcial do piso do anexo/supressão de árvore/reforma do piso do hall dos banheiros e do refeitório/reforma elétrica da 
Escola Municipal Walter Fausto do Amaral, localizada à Rua Mármore, nº 140, Conj. Carajás, Bairro Pedra Azul, Contagem-MG, CEP: 32183-260, conforme condições 
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e especifi cações contidas no Edital de Licitação Carta Convite nº 001/2019 e no 1º Termo Aditivo ao Termo de Compromisso 089/2019 celebrado com o Município de 
Contagem.

2. ADJUDICAR o objeto do certame à empresa PRISMA ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA., CNPJ: 10.591.922/0001-74, localizada na Rua de Adão, Bairro Fonte Grande, 
nº 30, Contagem- MG, CEP- 32013-540, pelo valor total de R$ 230.505,88 (duzentos e trinta mil, quinhentos e cinco reais e oitenta e oito centavos).

3. DETERMINAR que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contratação da referida empresa. 

Contagem– MG, 23 de outubro de 2019.

Gilson Valter Lúcio de Oliveira
Presidente da Caixa Escolar Valter Fausto do Amaral 

Secretaria Municipal 
de Fazenda

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 
arquivamento 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

22659/2019-02 A COPASA - CAMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS

04582/2019-02A MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BRASIL

11566/2018-02A LUIZ HENRIQUE DE BARROS ALMEIDA

14201/2019-02A MARISA ANTONIA FERREIRA FERRIS

07908/2017-02A ASSOCIAÇÃO ESTADUAL IRMÃ MARIA PACIFIQUE

13372/2018-02A ASSIS GERALDO DA SILVA

05236/2018-02A JOSE ROBERTO PAZZI

11971/2018-02A RENATO GARCIA FERREIRA

23073/2018-02A ANGELA MARIA MENDES

16009/2017-02A MARIA DOS ANJOS GOMES

08910/2018-02A CLESIO FERREIRA DA SILVA

23284/2019-02A GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA

06696/2019-02A FERNANDO DAS MERCÊS DE LUCAS

12180/2018-02A FERNANDO LARA DA SILVA

29951/2018-02A ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA

23000/2018-02A MARIA EUSTAQUIA DE CARVALHO

06781/2017-02A JUVENIL DUTRA DA SILVA

04806/2018-02A WERNERSON TORQUATO SANTOS

09227/2018-02A ADELITA DE GUADALUPE ALVES ROMULADO DA SILVA 

05222/2018-02A JOSE CARLOS DA SILVA LEAO

08446/2018-02A EMILIANO RATTI 

09264/2018-02A EDILAMAR MARY DE SIQUEIRA
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09249/2018-02A IVAIR DA SILVA ASSIS

07954/2018-02A ROSILAINE DE MENEZES VIANEI 

07949/2018-02A RITA DE CASSIA DE CARVALHO DA SILVA

07741/2018-02A REGINA COELI ANTUNES

08515/2018-02A VANILCE APARECIDA DA SILVA

15290/2017-02A ANTONIO MONTEIRO DA SILVA

11029/2018-02A ANTONIO MARQUES MARTINS GONÇALVES

10944/2018-02A LUCIO ALVES PINEL 

12004/2018-02A DELTON JOSE DE OLIVEIRA 

10861/2018-02A JARBAS ANTONIO CAMPOS FERREIRA

09227/2018-02A ADELITA DE GUADALUPE ALVES ROMULADO DA SILVA 

10807/2018-02A ROSANE DE CASSIA LOPES CAMPOS

18118/2018-02A OSMAR JORGE MATTOS

18399/2018-02A MARIA GONÇALVES FERREIRA

24575/2019-02A CRISTIANA DE OLIVEIRA BARBOSA LOYOLA

12728/2018-02A FILIPE AUGUSTO CALADO SILVEIRA

08209/2018-02A VAGNER ANTONIO BATISTA 

08863/2018-02A JOSEANE NICK MIRANDA 

17573/2016-02A GUSTAVO SILVA DO CARMO

17838/2016-02A ENEDINA ALVES DE MORAES FLAUZINO

13032/2018-02A IRAMAR GRACIANO LEITE

26318/2018-02A MARIA DE LOURDES

JAMERSON T. SILVA
Matrícula: 43.449-3
Diretor de Cadastros Tributários

Secretaria Municipal 
de Saúde

AVISO DE NOVA DATA DE SESSÃO:

1 - O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa a data para a realização do Pregão Eletrônico nº 024/2019 – PAC: 037/2019- cujo 
objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS–Nova Data: 29 de outubro de 2019 às 09h00min, abertura das propostas às 
09h00min15min. 

Os editais poderão ser obtidos da seguinte forma: através do site www.licitacoes-e.com.br e www.contagem.mg.gov.br. Informações através do e-mail: saude.
licitacao@contagem.mg.gov.br – Equipe de Licitação - Cleber de Faria Silva, Secretário Municipal de Saúde. Em 23 de outubro de 2019.

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

COMUNICADO DE ADIAMENTO DE ENTREGA DE ENVELOPES E DA SESSÃO DE ABERTURA 

CONCORRÊNCIA N. 011/2019
PROCESSO N. 142/2019
EDITAL N. 079/2019



"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, 23 de outubro de 2019 Página 57 de 62 Diário Oficial de Contagem - Edição 4691

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA NO GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO, CONTROLE E APOIO TÉCNICO DOS EMPREENDIMENTOS 
CONSTANTES NOS PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO QUE NÃO PREVEEM GERENCIAMENTO ESPECÍFICO E NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, HABITAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INFRAESTRUTURA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG.

Em virtude do estabelecido no Decreto Municipal n.1.248, de 15/10/2019, (calendário de feriados e pontos facultativos) publicado no Diário Ofi cial de Contagem,  
edição 4685, de 15 de outubro 2019, em que o dia 20/11/2019 é feriado municipal, situação essa que impossibilita a realização da entrega e abertura de envelopes 
prevista para o dia 20/11/2019, a Comissão Permanente de Licitação adia a entrega dos envelopes para o dia 21/11/2019 até as 13:30 (treze horas e trinta minutos), 
sendo a respectiva abertura dos envelopes de Documentos de Habilitação às 14:00 (quatorze horas), no mesmo local estipulado no Edital.

Contagem, 16 de outubro de 2019.

Marta de Souza Freitas Cássio
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
AVISO DE LICITAÇÃO 
RDC PRESENCIAL N. 011/2019 - PA 184/2019 

O Município de Contagem, através do Sr. Prefeito Municipal, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade REGIME 
DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO, sob o regime de contratação integrada, critério de julgamento de maior desconto, para a ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS 
E EXECUÇÃO DA OBRA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA MONTE CRISTO, A SER IMPLANTADA NA AVENIDA MARIA DA GLÓRIA, ESQUINA COM RUA 
MARAJÓ, BAIRRO AMAZONAS, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM -MG, com entrega do envelope de proposta até às 14:00 (quatorze horas) do dia 28 (vinte e oito) de 
novembro de 2019.

Os interessados poderão ler e obter o texto integral deste Edital e seus anexos, que estarão disponíveis a partir do dia 04 (quatro) de novembro de 2019, no site 
www.contagem.mg.gov.br/licitações, devendo o interessado preencher seus dados para a retirada do mesmo ou na sala da Comissão Permanente de Licitação, da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (SEMOBS), situada à rua Madre Margherita Fontanaresa, 432, 3º andar – Bairro Eldorado - Contagem/MG, tel.: (0**31) 
3391.9352 e 99317 4636, de segunda à sexta-feira, no horário de 8:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 horas, por meio da obtenção do DVD correspondente. No ato de 
aquisição do DVD, os interessados deverão fornecer outro DVD, sem qualquer uso e ainda, OBRIGATORIAMENTE, informar, por meio de carta, os seguintes dados: razão 
social ou denominação completa da empresa, CNPJ/MF, endereço completo, telefone, e-mail e nome da pessoa para contato. 
Alexis José Ferreira de Freitas
Prefeito Municipal

RESPOSTA Á QUESTIONAMENTO Nº 02

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA Nº. 011/2019, PROCESSO N°. 142/2019, EDITAL Nº 079/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA NO 
GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO, CONTROLE E APOIO TÉCNICO DOS EMPREENDIMENTOS CONSTANTES NOS PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO QUE NÃO PREVEEM 
GERENCIAMENTO ESPECÍFICO E NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, HABITAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INFRAESTRUTURA E ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG.

Às licitantes,

Atendendo solicitação de esclarecimento por parte de licitante no processo licitatório supra, vem a Comissão Permanente de Licitação informar:

QUESTIONAMENTO Nº 01

“ Em relação a garantia de proposta mencionada no item 6.1.4.4. do Edital, estamos entendendo que o valor de R$ 263.445,33, é indiferente se a participação for de 
forma isolada ou em forma de consórcio. 

Está correto nosso entendimento? ”

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO Nº 01

A garantia da proposta no valor de R$ 263.445,33 (duzentos e sessenta e três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos) a ser prestada em 
qualquer das modalidades e nas condições previstas no parágrafo primeiro do artigo 56, da Lei Federal 8.666/93 é o mesmo para participação de forma isolada ou em 
consórcio.

Contagem, 22 de outubro de 2019
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Marta de Souza Freitas Cássio
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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

RESOLUÇÃO 67/2019

DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA – FIA À ENTIDADE PROJETO ASSISTENCIAL NOVO CÉU 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem – CMDCAC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 
3.967/2005, vem tornar público a utilização do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente:

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei nº 13.204, de 2015, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a 
administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de fi nalidades de interesse público e recíproco, 
mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em 
acordos de cooperação; defi ne diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil; e altera as Leis nº 8.429, de 
2 de junho de 1992 e nº 9.790, de 23 de março de 1999;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 30, de 23 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto nº 291, de 17 de novembro de 2017, que dispõe sobre as regras e 
procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre a Administração Pública Municipal e as organizações da sociedade civil, previstas na Lei Federal nº 
13.019, de 31 de julho de 2014; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 20, de 28 de agosto de 2018, que dispõe sobre o Certifi cado de Autorização para Captação (CAC), instrumento de certifi cação 
para obtenção de recursos fi nanceiros junto às pessoas físicas e jurídicas, oriundos de renúncia fi scal do Governo Federal através do FMDCA/FIA, objetivando tornar 
transparente para o destinador, os critérios de fi nanciamento de programas e projetos por meio deste Fundo;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o plano de trabalho apresentado pela Instituição Projeto Assistencial Novo Céu, regularmente inscrita no CMDCAC, referente ao projeto  “Saúde e 
Assistência”, conforme deliberado na 11ª Plenária Ordinária do CMDCAC de 13/12/2017.

Parágrafo único. Conforme determina o art. 35, III, da Lei nº 13.019/2014, os objetivos e fi nalidades institucionais propostos pela OSC foram avaliados de acordo com o 
relatório em anexo.

Art. 2º Autorizar a liberação de R$172.260,08 (cento e setenta e dois mil, duzentos e sessenta reais e oito centavos) para a Instituição Projeto Assistencial Novo Céu.

Art. 3º Determinar que o representante legal para fazer jus ao recurso deverá assinar termo de responsabilidade pessoal pela aplicação do recurso, no Projeto “Saúde e 
Assistência”, bem como prestar conta diretamente à Prefeitura, que comunicará ao Conselho no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a conta estar prestada.

Art. 4º O saldo por ventura existente deverá ser revestido para a conta do Fundo da Infância e da Adolescência (FIA).

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 23 de outubro de  2019.

Wellington Soares Martins
Presidente do CMDCAC

RESOLUÇÃO Nº 65, DE 17 DE OUTUBRO DE 2019.

Altera a Comissão Organizadora do processo de escolha dos membros dos Conselhos Tutelares do Município de Contagem para a gestão 2020 a 2024 e dá outras 
providências. 



"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, 23 de outubro de 2019 Página 59 de 62 Diário Oficial de Contagem - Edição 4691

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem – CMDCAC, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na Lei Federal nº 
8.069, de 13 de julho de 1990,e suas alterações; na Lei Municipal nº 3.967, de 18 de novembro de 2005, e suas alterações; e na Resolução n° 170/2014 do CONANDA, 
Edital 01/2019 do CMDCAC, publicado no Diário Ofi cial nº4555.

CONSIDERANDO a 9ª Plenária Extraordinária do dia 17 de outubro de 2019 que alterou a Comissão Organizadora do processo de escolha dos membros do Conselho 
Tutelar,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar a Comissão Organizadora do processo de escolha dos membros dos Conselhos Tutelares do Município de Contagem que é responsável por coordenar os 
trabalhos da eleição para a gestão 2020 a 2024.

§ 1º A Comissão será composta por:

I – Nayara de Oliveira Gomes, representante da Procuradoria-Geral do Município;
II – Wellington Soares Martins, representante da Secretaria de Desenvolvimento Social -SMDS;
III – Juliana Milagres do Nascimento , representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;
IV – Reginaldo Jorge Dória, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;
V – Kátia Maria Ribeiro, representante da Secretaria Municipal de Educação;
VI – José Willian da Silva, representante da instituição Creche Escolar Infantil Bem-Te-Vi;
II – Sônia Maria Santos Soares, representante da instituição Creche Comunitária São Domingos Sávio;
VIII – Kátia Helena de Jesus Soares, representante da instituição Kyrius Cia de Artes – KYARTES;
IX – Maria Dolores Lima de Paiva, representante da instituição Movimento de Luta Pró-Cheche e Educação Infantil de Contagem – MLPC;

§ 2º A comissão contará com o apoio técnico de Rodrigo Ferreira de Esquivel (assessor jurídico Casa dos Conselhos); Camila Rayssa dos Santos Paulo Pinto (técnica do 
CMDCAC), Jacqueline Alves Lima (técnica do CMDCAC).

Art. 2º São atribuições da Comissão Coordenadora:

I – Coordenar o processo de escolha;
II – Analisar o currículo dos candidatos, verifi car a documentação e a veracidade dos dados descritos;
III – Deferir candidatura, incluindo atribuição de número aos candidatos;
IV – Receber recursos;
V – Orientar e acompanhar, no que for necessário, a empresa especializada e/ou a equipe de técnicos;
VI – Defi nir os locais de votação;
VII – Preparar a relação nominal das candidaturas deferidas;
VIII – Receber impugnação de candidatura e decidir sobre ela;
IX – Registrar as candidaturas após o deferimento;
X – Supervisionar os trabalhos do processo de escolha;
XI – Fazer apuração dos votos,
XII – Responder de imediato a consulta feita por mesa de votação durante o processo de escolha;
XIII – Elaborar e apresentar proposta de edital ao plenário do CMDCAC;
XIV – Resolver casos omissos no edital.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor a partir de sua publicação.

Contagem, 17 de outubro de 2019. 

José William  da Silva 
Presidente do CMDCAC

Funec

EXTRATO SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 006/2019 

CAIXA ESCOLAR IEC – UNIDADE OITIS e a FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM

CLÁUSULA PRIMEIRA –  DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL – Nos termos do artigo 65, Inciso II, Alinea “d”, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e suas modifi cações posteriores 
e, considerando o pedido contido  no MEMORANDO nº 197/2019, Diretoria  Administrativo Financeira  da FUNEC que fi ca fazendo parte integrante deste SEGUNDO 
TERMO ADITIVO como se nele estivesse transcrito, fi ca alterado o valor do Convênio Primitivo para adequar a relação fi nanceira inicialmente pactuada à realidade e 
necessidade da Unidade Escolar, conforme Plano de Trabalho em anexo que passa a ser parte integrante do presente Instrumento.



"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, 23 de outubro de 2019 Página 60 de 62 Diário Oficial de Contagem - Edição 4691

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os valores a serem transferidos pela CONVENENTE para o CONVENIADO estão previstos nas disponibilidades fi nanceiras da Fundação e deverão 
ser disponibilizados via conta corrente em parcela única, conforme previsão contida no Plano de Trabalho e de Aplicação Financeira.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Em razão da alteração contratual descrita no Caput, fi ca acrescido ao Contrato Primitivo a importancia de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 
reais), para Custeio, a ser incluída na 3ª parcela de Custeio do cronograma de desembolso, fi cando o CONVENIADO obrigado a cumprir o objeto contratual até o limite 
legal dos recursos fi nanceiros ora disponibilizados pela CONVENENTE nos termos do objeto conveniado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR TOTAL DO CONVÊNIO – Com a alteração descrita na Cláusula Primeira deste Termo Aditivo o valor total do Convênio passa a ser de R$ 
22.340,00 (Vinte e dois mil e trezentos e quarenta reais).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a execução deste Aditivo ao Termo de Compromisso correm por conta das seguintes dotações orçamentárias:

- 1.1122.12.362.0037.2094- 3350.4100 Fonte:  6200
1.1122.12.362.0037.2094- 3350.4100 Fonte:  6100
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO - Ratifi cam-se os termos, cláusulas e condições do Termo de Compromisso Primitivo não modifi cados por este SEGUNDO TERMO 
ADITIVO.

Transcon

CONCORRÊNCIA Nº. 004/2019
PROCESSO Nº. 079/2019
EDITAL Nº. 017/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, REMANEJAMENTO, REMOÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, 
PINTURA, TRANSPORTE DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS E IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIA DOS PED’S - PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE 
INTEGRANTES DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO

RESPOSTA A QUESTIONAMENTOS

Empresa: DELTA INDUSTIRA E COMÉRCIO DE MOBILIARIO URBANO
CNPJ: 13.885.475/0001-54
Responsável: Sr. Amilton A Souza

1) Solicitamos as planilhas orçamentárias em Excel (.xls, xlsx), sendo: Anexo III, o Cronograma Físico-Financeiro, Composições e Memórias de cálculo, para podermos 
preenchermos em total conformidade com os modelos que estão em .PDF.

Resposta: Será disponibilizado no site da Prefeitura a planilha orçamentária de referência em Excel e o Cronograma Físico-Financeiro para facilitar no processo de 
elaboração da proposta.     

2) No item 4.4.1.3. solicita apresentação de Composição de Encargos Sociais, porém, foram utilizados os padrões SUDECAP/PBH, podemos ou devemos utilizar a 
Composição própria (possui percentual de encargos menor que o padrão adotado, dentro dos percentuais referentes a empresas dentro do Simples Nacional?

Resposta: Pode ser utilizada composição de encargos sociais adequados aos custos efetivos da empresa proponente, de acordo com a legislação a qual esteja 
submetida.

3) Na planilha orçamentária de preços, o item 03.01 e 03.02 Fornecimento e instalação de abrigos, indica quantidade de “fornecimento e instalação” dos modelos I e II, 
no nosso entendimento totalizamos 200 unidades de abrigos fornecidos (fabricados) e instalados, está correto este entendimento?

Resposta: O entendimento está correto. No caso dos itens 03.01 e 03.02 está incluído no preço unitário a fabricação, fornecimento e instalação de abrigos novos.

4) Na planilha orçamentária, no item 03.03 indica somente instalação de abrigos modelos I e II, totalizando 48 instalações, correto este entendimento? E os abrigos 
serão fornecidos desmontados para a instalação ou, como serão fornecidos e qual local estão armazenados?

Resposta: Este item que inclui apenas a instalação é para o caso de a TransCon fornecer o abrigo montado, cabendo a empresa instala-lo no local defi nido pela 
TransCon. 

5) De forma geral, além do item 03-Fornecimento e Instalação de Abrigos, podemos afi rmar que os itens 02-Equipe Operacional; 04-Fornecimento de Insumos e 
Materiais, fazem parte do fornecimento instalação, ou serão solicitados/medidos separadamente do fornecimento e instalação do abrigo?
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Resposta: Não se pode pensar nesta contratação apenas em abrigos, ela abrange serviços de execução, melhoria e manutenção de pontos de embarque e desembarque 
de passageiros que inclui além dos abrigos toda a infraestrutura necessária ao seu bom funcionamento e acessibilidade. A concepção do contrato é que seja 
disponibilizada mão de obra, equipamentos, ferramentas e materiais para a execução de serviços diversos nos pontos de embarque e desembarque de passageiros e 
que serão remunerados pelas quantidades efetivamente empregadas de acordo com as unidades defi nidas na planilha de referência.    

5) Na página 2 do Termo de Referência, na segunda foto mostra um abrigo de concreto modelo DEER/MG, este modelo terá remoção? Qual quantidade e qual parte da 
planilha orçamentária estaria esta remoção?

Resposta: Estes abrigos serão removidos dentro do planejamento das atividades das equipes operacionais e serão medidos de acordo com a mão de obra e 
equipamento mobilizado para a retirada de cada um conforme os itens disponíveis na Planilha Orçamentária de Referência. 

6) Em relação a manutenção corretiva dos abrigos, quando danos causados por terceiros ou vandalismo, as peças do abrigo (alguma estrutura) como teto, pilar ou 
banco estão previstas na planilha orçamentária? Em qual item?

Resposta: Sim. No item 04.06 – Metálicos, da Planilha de Referência  

7) No Termo de Referência, página 20 item 11-Equipes Operacionais, indicam uma quantidade de colaboradores para formar as equipes, a contratada poderá ajustar 
esta equipe, alterando-se a quantidade de colaborador para determinada função podendo até diminuir esta equipe para executar as tarefas do objeto contratado? A 
pergunte é devido a experiência da equipe que é especializada neste tipo de obra, não tendo a necessidade do quantitativo estipulado neste item.

Resposta: Sim. As medições serão efetuadas pelos funcionários disponibilizados, equipamentos de apoio e materiais efetivamente empregados nos trabalhos de 
manutenção e melhoria. A apropriação dos custos é por funcionários, veículos, equipamentos e materiais empregados na execução das tarefas e não por equipe. A 
TransCon estimou a utilização de duas equipes, mas isto pode ser ampliado ou diminuído em função da necessidade.  

8) No Termo de referência indica veículos de carga especifi cados, ou seja, exigência de potência, tração, capacidade de carga, tipo de carroceria, entre outras 
especifi cações. Esta exigência é meramente indicativa como similar ou obrigatória? A contratada não poderá utilizar veículos similares para execução dos serviços?

Resposta: Serão aceitos veículos similares em características ao que estão indicados na Planilha Orçamentária de Referência na fase operacional (após a contratação). Na 
fase de elaboração de propostas, que é o caso neste momento, devem ser cotados equipamentos equivalentes aos especifi cados na Planilha de Referência  

9) Da mesma forma da perguntar anterior, referente as ferramentas e equipamentos indicados/exigidos no Termo de Referência, os equipamentos do item 15.3, 
poderão ser similares e capazes de executar os mesmos serviços, ou será exigido a especifi cação sucinta dos equipamentos indicados no termo?

Resposta: Serão aceitos equipamentos similares em características ao que estão indicados na Planilha Orçamentária de Referência na fase operacional (após a 
contratação). Na fase de elaboração de propostas, que é o caso neste momento, devem ser cotados equipamentos equivalentes aos especifi cados na Planilha de 
Referência.    

Cláudio Vanderly de Souza
Presidente da Comissão Especial de Licitação – TrasnCon

Câmara Municipal

Ata da 33ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem do ano dois mil e dezenove. Aos quinze  dias do mês de outubro, realizou-se, neste Legislativo, no 
Plenário “Vereador José Custódio”, a trigésima terceira reunião ordinária com a presença de vinte e um vereadores. Havendo quórum regimental, o Presidente Daniel 
Flávio de Moura Carvalho solicitou que fosse registrada a presença de vereadores, estando todos presentes. Em seguida, o  vereador Hugo Vilaça   fez a leitura do 
Capítulo11,  versículos 37 a 41, narrado por São Lucas, da Bíblia Sagrada. Prosseguindo, o projeto “Cultura na Câmara” recebeu o Projeto Entre Rodas & Rosas com a 
exposição fotográfi ca “Modelo de Mulher”, que trabalha o auto-respeito, a socialização, o amor próprio e a dignidade. A idealizadora do projeto, senhora Raquel 
Torres, membro do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos Humanos e da Pessoa com Defi ciência de Contagem, recebeu das mãos do Presidente Daniel Carvalho e 
do 1º Secretário Capitão Fontes um certifi cado de participação no “Cultura na Câmara”. Na oportunidade, o presidente Daniel Carvalho discorreu sobre a Campanha 
Outubro Rosa que busca a conscientizar e alertar as mulheres e a sociedade como um todo sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de 
mama e do câncer de colo do útero. Logo após, foi votada e aprovada, sem ressalva, a ata da reunião anterior. Foram, ainda, lidos e encaminhados ao órgão 
competente para exame e parecer no prazo legal, os projetos, a saber: Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 017/2019 – “Altera a Lei Complementar nº 203, 
de 04 de abril de 2016, que reorganiza as gratifi cações que menciona, instituídas na Administração Direta e Indireta do Município de Contagem, excetuando as 
gratifi cações específi cas da área técnica de saúde, e dá outras providências”; e a Lei Complementar nº 250, de 10 de abril de 2018, que “fi xa as diretrizes de 
modernização da Administração Tributária no Município, cria o Prêmio de Superação de Meta de Arrecadação de Tributos – PRESMAT; e dá outras providências”, de 
autoria do Poder Executivo; Emenda de nºs 01 a 019, de autoria do vereador Daniel (do Irineu) ao Projeto de Lei Complementar nº 019/2019 – “Disciplina o 
parcelamento, a ocupação e o uso do solo no município de Contagem, e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo; Emenda de nºs 01 a 08, de autoria do 
vereador Daniel (do Irineu) ao Projeto de Lei nº 021/2019 – “Estima as receitas e fi xa as despesas do Orçamento Fiscal do Município de Contagem para o exercício de 
2020”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 060/2019 – “Declara de utilidade pública a “Igreja Missão Evangélica Viver em Cristo”, com sede neste 
Município, de autoria do vereador Bruno (Barreiro); Projeto de Lei nº 061/2019 -  “Declara de utilidade pública o “Centro Espírita Ciganos do Oriente”, com sede neste 
Município”, de autoria do vereador Arnaldo de Oliveira; Projeto de Lei nº 062/2019 – “Dispõe sobre a concessão de isenção de pagamento de tarifa para 
estacionamento aos ofi ciais de justiça avaliadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, lotados na Comarca de Contagem, quando estiver em cumprimento de 
diligência”, de autoria do vereador presidente Daniel Carvalho. Na sequência, após acordado entre os vereadores, a pauta foi invertida, passando-se à discussão e 
votação de projetos: Foram votados e aprovados, por unanimidade, em Segundo Turno e em Redação Final, os projetos, a saber: Substitutivo ao Projeto de Lei 
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Complementar nº 016/2019, que “Altera 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”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei Complementar nº 022/2019, que “Altera a Lei Complementar nº 105, de 20 de 
janeiro de 2011, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV) para os Servidores Públicos do Município de Contagem da Administração Direta que 
integram os Quadros Setoriais da Administração, da Transcon; da Lei Complementar nº 104, de 20 de janeiro de 2011, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e 
Vencimentos dos Servidores do Município de Contagem que integram o Sistema Municipal de Saúde –PCCV da Saúde, e dá outras providências”, de autoria do Poder 
Executivo; Emenda Aditiva nº 001, de autoria do vereador Daniel (do Irineu), ao Substitutivo ao Projeto de Lei nº 005/2019, de autoria do Poder Executivo; Substitutivo 
ao Projeto de Lei nº 005/2019, que “Institui no município de Contagem o Programa de Apoio e Incentivo à Preservação e Recuperação do Meio ambiente – Bolsa 
Verde”, de autoria do Poder Executivo, com o acréscimo da Emenda Aditiva 001, de autoria do vereador Daniel (do Irineu). Em seguida,  foi executado o hino da cidade 
de Contagem. Logo após, foram votados e aprovados, por unanimidade, os Requerimentos nºs 1041 a 1084/2019; Indicações nºs 1485 a 1538/2019; Moções nºs 194 a 
202/2019, apresentados pelos vereadores, inclusive as matérias destacadas, a saber: Requerimento nº 1041/2019 – “Solicita à Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos a revitalização da pista de caminhada do bairro Europa, neste Município”, de autoria do vereador Alex Chiodi; Requerimento nº 1044/2019 – “Requer 
informações do Poder Executivo Municipal acerca dos projetos e intervenções previstas para a execução com os recursos oriundos de operações de crédito junto ao 
BDMG, conforme consta na mensagem do Exmo. Senhor Prefeito ao Projeto de Lei nº26, de 07 de outubro de 2019”, de autoria do vereador Daniel (do Irineu); 
Requerimento nº 1082/2019 – “Requer à Secretaria Municipal de Saúde, o levantamento dos exames de mamografi as que se encontram em espera, para a realização do 
procedimento, neste Município”, de autoria da vereadora Silvinha (Dudu); Requerimento nº 1083/2019 – “Requer seja ofi ciado à COPASA – Companhia de Saneamento 
de Minas Gerais, a criação e implantação de vigilância e controle por 24 (vinte e quatro) horas de toda a extensão da Lagoa Várzea das Flores”, de autoria do vereador 
Alex Chiodi; Indicação nº 1511/2019 – “Reforma e manutenção das quadras, implantação de iluminação pública e revitalização do Parque Linear do Carajás, bairro 
Carajás, neste Município”, de autoria da vereadora Glória (da aposentadoria); Indicação nº 1514/2019 – “Indico a instalação de uma rampa de acesso para portadores 
de defi ciência física e idosos na passarela que está localizada na Rua das Indústrias, próximo ao nº 25, Novo Eldorado, sentido do bairro Parque São João, neste 
Município”, de autoria do vereador José Antônio (do hospital); Indicação nº 1524/2019 – “Indica a realização de obra para transferência do padrão de energia da parte 
externa, para a parte interna da UBS do bairro Vila Frigo Diniz, Contagem/MG”, de autoria do vereador Rubens Campos; Indicação nº 1525/2019 – “Indica a melhoria de 
condições de trabalho, atendimento e infraestrutura na UBS do bairro Vila Frigo Diniz, Contagem/MG, de autoria do vereador Rubens Campos; Indicação nº 1531/2019 
– “Indica que a prefeitura, proprietária do lote e imóvel na Rua Felisbino Pinto Monteiro, ao lado do número 1.131, bairro Praia, seja notifi cada para a realização de 
capina e limpeza do referido local, neste Município”, de autoria do vereador Vinícius Faria; Indicação nº 1536/2019 – “Requer a implementação de uma Unidade 
Municipal de Educação Infantil (UMEI) no imóvel do “antigo” Fórum situado na Avenida João de Deus Costa, 42, Centro, neste Município, sendo feitas as devidas e 
necessárias adaptações, com o objetivo de suprir a alta demanda da comunidade”, de autoria do vereador presidente Daniel Carvalho. Na sequência, os vereadores 
autores de suas matérias destacadas discorreram sobre elas, conforme consta nas notas taquigráfi cas. Nesse instante, passou-se a palavra para o vereador Alex Chiodi 
que solicitou ao presidente desta Casa Legislativa que ofi cie à Secretaria Municipal de Obras, no sentido de que essa secretaria envie um cronograma de instalação de 
iluminação de LED  no município de Contagem. Alex, na oportunidade, convidou a todos para participarem da Audiência Pública, que ocorrerá no dia 23 de outubro, às 
19:00 horas, no plenário desta Casa, a fi m de discutir a respeito do projeto de Uso e Ocupação do Solo. Nesse instante, o vereador Rubens Campos usou a palavra para 
informar que  após muita cobrança, fi cou decidido o fechamento da empresa de incineração de lixo hospitalar, Gruntec Serviços Ambientais, localizada no bairro 
Kennedy. Entretanto, Dr. Rubens comentou que será aberta no bairro São Sebastião uma outra empresa que, também, queima lixo hospitalar. Esse vereador explicou 
que o líder comunitário daquela região já teria procurado o COMAC- Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem, solicitando providências. Mais uma vez, Dr. 
Rubens colocou-se à disposição daqueles moradores e afi rmou  que estará mobilizando a prefeitura, a imprensa, na luta para que essa nova empresa não se instale 
nessa região. No horário destinado ao Grande Expediente, o vereador Hugo Vilaça, após cumprimentar a todos, falou de sua responsabilidade em substituir, por um 
período de seis meses,  o vereador José Carlos.  Ressaltou a grandeza e o trabalho do colega José Carlos, eleito pelo seu partido AVANTE. Salientou que nessa passagem 
temporária por esta Casa Legislativa,  espera poder contribuir e aprender com cada um dos colegas parlamentares no auxílio à população de Contagem. Aparteando, os 
vereadores Alessandro Henrique, Glória (da aposentadoria), Jair (Tropical), Silvinha (Dudu) e o presidente Daniel deram as boas vindas e desejaram sucesso ao novo 
vereador. Falou, ainda, no Grande Expediente, o vereador Capitão Fontes que expressou a sua angústia  face aos inúmeros problemas que a população de Contagem 
estaria enfrentando. Como vereador e fi scalizador do município, Capitão Fontes expressou  a sua angústia e frisou que a cidade precisa cuidar das pessoas e não de 
negócios. Esse vereador  questionou o prefeito Alexis de Freitas quais seriam as prioridades para este município.   Citou, como exemplo, diversos problemas nas áreas 
da saúde, educação, segurança, transporte, etc. Com preocupação, Capitão Fontes falou de algumas demandas na cidade,   como: obras paradas, que não se sabe se 
serão concluídas; a luta dos feirantes para permanecerem no camelódromo; as quatrocentas famílias que correm o risco de serem expulsas pela CEMIG, na Vila 
Esperança e Ipê Amarelo; a falta de um Hemominas na cidade para a doação de sangue; a falta de um hospital de oncologia; a falta de um hospital de cardiologia; a 
falta de estrutura para a realização de pequenas cirurgias; a cirurgia de catarata que seria aguardada pelos pacientes por um período de um ano e, inclusive, pacientes 
que precisam aguardar por seis meses para fazer uma fi sioterapia  E, fi nalmente, o que considerou muito grave, a falta de geração de emprego na cidade. Capitão 
Fontes aproveitou e sugeriu ao prefeito Alexis de Freitas que reveja a sua assessoria, a sua equipe e salientou que a pessoa que dirige um órgão precisa ser profi ssional e 
saber o que quer.  Ratifi cou que o trabalho e renda deveriam ser prioridades na cidade, citando a situação dos feirantes no camelódromo que, segundo ele, seria uma 
covardia,  já que existem outros caminhos para resolver o problema desses trabalhadores. Finalizando os trabalhos, foi convocada a 34ª Reunião Ordinária, prevista 
para o dia 22 de outubro, às 9:00 horas. Registrada a chamada fi nal, persistiu a mesma do início. Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a 
reunião e, para constar, eu, Cláudio Santos Fontes, 1º Secretário, solicitei fosse lavrada a presente ata que, sendo lida, discutida e, se aprovada, será por mim e pelo 
presidente, assinada. 
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