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Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Urbano e Habitação 

PORTARIA SMDUH Nº 004, de 11 de fevereiro de 2020.

Dispõe sobre a emissão de “Declaração de Imóvel em Área de Especial Interesse Social – AIS-1” – DAIS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Complementar 247/2017, consi-
derando a necessidade de regulamentar o fornecimento da “Declaração de Imóvel em Áreas de Especial Interesse Social – AIS1” – DAIS.

RESOLVE:

Art. 1º A “Declaração de Imóvel em Área de Especial Interesse Social, AIS-1 – DAIS”, conforme Lei Complementar nº 248 de 11 de janeiro de 2018 e Lei Complementar 
nº 295 de 30 de janeiro de 2020, será solicitada pelo requerente, por meio de formulário próprio, preenchido em via única.

Art. 2º A DAIS expedida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, conterá a identifi cação do requerente com RG e CPF, o endereço do imóvel, 
o nome da Área de Especial Interesse Social – AIS1 em que o imóvel está localizado, a data da emissão, a numeração sequencial crescente e o prazo de validade, confor-
me modelo anexo I desta Portaria.
Parágrafo único: A retirada da DAIS se dará mediante recibo do requerente, que  observará os termos constantes do documento, sendo que qualquer pedido posterior 
de retifi cação deverá ser apresentado no prazo de até 5 (cinco) dias, contados a partir da data de retirada, fi ndo prazo será necessário pedido de segunda via, nos 
moldes do artigo 8º desta Portaria. 

Art. 3º O requerimento de declaração deverá ser feito através de formulário padrão, denominado Formulário de Requerimento de DAIS – FRDAIS, conforme modelo 
anexo II desta Portaria, juntamente com os seguintes documentos:
a) Documento de identifi cação do requerente (documento ofi cial com foto);
b) Documento do imóvel, quando houver;
c) Comprovante de endereço, quando houver.
Parágrafo único: Na ausência dos documentos exigidos, o atendente não concluirá o requerimento, impedindo seu protocolo.

Art. 4º Caberá à Superintendência de Ocupações Precárias analisar o processo administrativo e julgar o requerimento da DAIS, bem como determinar a realização de 
qualquer ato que entender necessário e indispensável para amparar a decisão.
§ 1º O deferimento ou o indeferimento da DAIS será expedido conforme anexos I e III desta Portaria, em até 60 (sessenta) dias, contados do protocolo. Prazo este que, 
excepcionalmente, poderá ser prorrogado por igual período.
§ 2º Os processos administrativos que apresentarem incorreções ou omissões e que não forem solucionadas pelo requerente, no prazo de até 30 (trinta) dias, serão 
defi nitivamente arquivados. Para emissão da DAIS será necessário o preenchimento de novo requerimento, conforme anexo II desta Portaria.

Art. 5º A DAIS será expedida para informar a localização do imóvel em AIS-1 e facilitar o acesso de seus moradores aos serviços públicos, em especial, abastecimento de 
água e rede de esgotamento sanitário e fornecimento de energia elétrica.
Parágrafo único: A DAIS somente identifi ca a localização do imóvel em Área de Especial Interesse Social 1 – AIS-1, não implicando reconhecimento:
a) de sua regularidade ambiental e urbanística de acordo com a Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo, o Código de Obras e o Código de Posturas;
b) da regularidade da edifi cação;
c) de posse e propriedade;
d) da estabilidade estrutural ou geológica, de acordo com as normas padronizadas de segurança, acessibilidade, estabilidade, desempenho e outras cabíveis.

Art. 6º A DAIS emitida terá validade de 90 (noventa) dias.

Art. 7º A DAIS não retirada no prazo de 90 (noventa) dias, será arquivada defi nitivamente.
Parágrafo único: Após o prazo de 90 dias, o requerente deverá apresentar novo requerimento na forma prevista no art. 8º desta Portaria.

Art. 8º A renovação da DAIS somente se dará mediante o preenchimento de novo requerimento, conforme anexo II desta Portaria.

Art. 9º A DAIS conterá numeração sequencial crescente e anual.
Parágrafo único: A Subsecretaria Municipal de Habitação manterá em seus arquivos, para fi ns de registro e pesquisa, o nº do controle com o nome de seu respectivo 
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requerente e os dados do imóvel.

Art. 10º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 11 de fevereiro de 2020.

Ivayr Nunes Soalheiro
Secretário Municipal de Desenvolvimento urbano e Habitação
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ANEXO I 
  

PORTARIA SMDUH Nº 004, de 11 de fevereiro de 2020. 
 

- DAIS - 
  DECLARAÇÃO DE IMÓVEL EM ÁREA DE ESPECIAL INTERESSE SOCIAL 1 – AIS-1  

 
 
Nº Controle:  ____/______ 

Data Expedição:  ____/____/______ 

Validade: 90 dias 

Nome da AIS-1: ____________________________________ 

Requerente: _______________________________________________________________ 

RG nº.: ____________________________ CPF: _________________________________ 

 

Declaramos para os devidos fins que o imóvel com endereço ___________________ 

________________________________________________________________, se encontra 

localizado em Área de Especial Interesse Social 1 (AIS-1), conforme Lei Complementar nº 

248, de 11 de Janeiro de 2018.  

 
 

Art. 20 Áreas de Especial Interesse Social (AIS) são áreas destinadas à implantação de programas e 
empreendimentos de interesse social, vinculados ao uso habitacional, conforme diretrizes da Política Municipal de 
Habitação, compreendendo as seguintes categorias:  
I – AIS-1: áreas públicas ou particulares, ocupadas predominantemente por população de baixa renda, configurando 
assentamentos habitacionais caracterizados pela precariedade das condições urbanísticas e de habitabilidade, nos 
quais haja interesse público em promover a regularização fundiária e a melhoria das condições urbanísticas e de 
moradia, incluindo as vilas e os conjuntos habitacionais de interesse social implantados pelo poder público; 
 

Plano Diretor de Contagem (Lei Complementar nº248/2018) 
 
Art. 5º (...) 
Parágrafo único: A DAIS somente identifica a localização do imóvel em Área de Especial Interesse Social 1 – AIS-1, 
não implicando reconhecimento: 
a) de sua regularidade ambiental e urbanística de acordo com a Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo, o 
Código de Obras e o Código de Posturas; 
b) da regularidade da edificação; 
c) de posse e propriedade; 
d) da estabilidade estrutural ou geológica, de acordo com as normas padronizadas de segurança, acessibilidade, 
estabilidade, desempenho e outras cabíveis. 

PORTARIA SMDUH Nº 004/2020. 
 

 
 
 

_____________________________________________ 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Urbano e Habitação 
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ANEXO II 
 

PORTARIA SMDUH Nº 004, de 11 de fevereiro de 2020. 
 
 

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE DAIS - FRDAIS 
 

Requerente:_______________________________________________________________ 

RG: ________________________________ CPF:________________________________ 

Telefone: (     ) _____________________________ (    ) ___________________________ 

 
Vem requerer à esta Secretaria a emissão de “DECLARAÇÃO DE IMÓVEL EM ÁREA DE ESPECIAL 

INTERESSE SOCIAL 1 – DAIS” para fins de _____________________________________________ 

__________________________________________________ para o imóvel localizado no endereço  

_______________________________________________________________________________. 

Documentos apresentados pelo requerente: 
(   ) Cópia CI 
(   ) Cópia CPF 
(   ) Comprovante de endereço 
(   ) Documento do imóvel  
(   ) Outros: _________________________________ Nº.: ________________________ 
 
Nestes termos, pede deferimento. 
 
Contagem, ________ de _______________________________ de __________ 
 
 

___________________________________________ 
Assinatura do Requerente 

 
 
Funcionário responsável pelo atendimento: _________________________________________ 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Superintendência de Ocupações Precárias 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação 

Protocolo de Solicitação DAIS 
 

Nome do Requerente: ______________________________________________ 
 
Data do Atendimento: _____/_____/_______ 
 
Responsável pelo Atendimento: ___________________________________________ 
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ANEXO III 
 

PORTARIA SMDUH Nº 004, de 11 de fevereiro de 2020. 
 
 

 – TI – 
TERMO DE INDEFERIMENTO DE DAIS 

 
 

Nº Controle:  ____/______ 

Data Expedição:  ____/____/______ 

Requerente: ______________________________________ 

RG nº.: ____________________________ CPF: ________________________________ 

 

Comunicamos a V. Sa. que o requerimento de emissão de DECLARAÇÃO DE IMÓVEL EM 

ÁREA DE ESPECIAL INTERESSE SOCIAL 1 – DAIS foi INDEFERIDO em razão do imóvel 

localizado no (a) ____________________________________________________________ 

_____________________________ não se encontra em Área de Especial Interesse Social 1 

(AIS-1), conforme disposto na Lei Complementar nº 248, de 11 de Janeiro de 2018 e na Lei 

Complementar nº 295, de 30 de janeiro de 2020. 

 
 
 
 
 

 
 

________________________________________ 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Urbano e Habitação 
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Secretaria Municipal 
de Saúde

Aviso de Suspensão de Sessão – A Comissão Especial de Licitação avisa a SUSPENSÃO do processo na modalidade Pregão Eletrônico Nº 133/2019; cujo objeto é REGIS-
TRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ALGODÃO, ATADURA E COMPRESSAS, FRACASSADOS ATRAVÉS DO PE 105/2018. PELO PERÍODO DE 12 MESES, 
para readequação de edital depois de pedido de esclarecimento.  Informamos ainda que a nova data da sessão será publicada posteriormente. Comissão Especial de 
Licitação - Em 13 de fevereiro de 2020.

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 001/2019
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 044

O Secretário Municipal de Saúde, convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplifi cado – PSS 01/2019 – 44º resultado, da função e classifi cação abaixo relacionada, 
a comparecer ao setor de Admissão da Secretaria Municipal de Saúde, de segunda à sexta-feira, de 09 às 11 horas ou de 14 às 16 horas, localizada na Avenida General 
David Sarnoff, nº 3.113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, no período de  14/02/2020 a 19/02/2020.

Médico Clínico Geral - 1º Classifi cado.

Médico da Família - 1º Classifi cado.

Contagem, 12 de fevereiro de 2020.

CLEBER DE FARIA SILVA
Secretario Municipal de Saúde de Contagem  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONTAGEM

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

044º resultado de Classifi cação do Processo Seletivo Simplifi cado SMS/PSS Nº 01/2019

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE PON-
TOS RESULTADO

MEDICO CLINICO GERAL 1º CAROLINA BROCCO MIRANDA SALIM BARREIRA 05,00 CLASSIFICADO

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE PON-
TOS RESULTADO

MEDICO FAMILIA 1º RENAN PETERSON LIMA DE ANDRADE 10,00 CLASSIFICADO

Comissão de Avaliação de Títulos:
Ana Maria Viegas 
Ana Paula Loures Linhares Goyata 
Rejane de Almeida Caborges

Contagem, 12 de fevereiro de 2020.



"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, 13 de fevereiro de 2020 Página 6 de 82 Diário Oficial de Contagem - Edição 4763



"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, 13 de fevereiro de 2020 Página 7 de 82 Diário Oficial de Contagem - Edição 4763



"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, 13 de fevereiro de 2020 Página 8 de 82 Diário Oficial de Contagem - Edição 4763

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

ATA DA 1ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM, REALIZADA EM 12 DE  FEVEREIRO DE 
2020.
Aos doze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte na sede da Casa dos Conselhos de Contagem, situada à Av. José Faria da Rocha, nº 1016 – 4º andar, Bairro 
Eldorado, Contagem/MG, às quatorze horas e dezoito minutos reuniu-se o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem/CMDCAC para a 
sua 1ª Plenária Ordinária do ano de dois mil e vinte. Estiveram presentes os seguintes Representantes Governamentais titulares: Wellington Soares Martins, representan-
te da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social/SMDS; Jonas dos Santos, representante da Secretaria da Fazenda; Josiane Cristina Martins Salazar, representante 
Secretaria de Governo; Kátia Maria Ribeiro, representante da Secretaria de Educação;   Representantes Governamentais Suplentes: Nayara de Oliveira Gomes, represen-
tante da Procuradoria-Geral do Município; Juliana Milagres do Nascimento, representante da SMDS; Deborah Holman Braccini Bessa, representante da Secretaria de 
Saúde. Representantes não Governamentais Titulares: Maria Dolores Lima de Paiva, representante do Movimento de Luta Pro Creche e Educação Infantil de Contagem 
– MLPC; José William da Silva, representante do Creche Escolar Infantil Bem-te-vi; Dinalva Martins Irias, representante do Centro de Atendimento e Inclusão Social – 
CAIS; Eva Venceslau Custódio, representante da Organização Educacional João XXIII – Obra Educacional Irmã Elvira; Patrícia Lemos, representante do Centro de 
Referência a Criança e Adolescente – CRESCER; Simone Cristina da Silva, representante da Creche Comunitária Lago Azul; Sônia Maria Santos Soares, Cheche Comunitá-
ria São Domingos Sávio. Representantes não Governamentais Suplente: Suzana Kátia Araújo e Silva, representante da Associação Benefi cente Príncipe da Paz. 
Representante da Câmara de Vereadores: Sr. Hugo Otávio Costa Vilaça. E demais convidados conforme lista de presença. O Presidente José William começou a plenária 
dando boas-vindas e logo após a oração universal do Pai Nosso deu início a pauta da reunião. 1 – Mesa Diretora:  a) Agenda de reuniões CMDCAC 2020: José William 
informa que foi encaminhada para todos os conselheiros com antecedência para apreciação.  b)E-mail da representante do CAIS; José William faz a leitura referente a 
solicitação de alteração de data para as reuniões do FIA. Após ponderações  fi cando a conselheira Dinalva na Comissão de Políticas Públicas e como 2ª Secretária da 
Mesa Diretora. A conselheira Deborah da Secretaria de Saúde solicitou a alteração das datas das Plenárias do CMDCAC. A Mesa diretora reavaliará a agenda anual. c) 
E-mail da representante do NIC: José William fez a leitura da solicitação da representante do Núcleo de Incentivo a Cultura de integrar uma das Comissões Temáticas do 
CMDCAC. Será enviado e-mail para oferecer a vaga na Comissão do FIA. Simone da Comissão de Seleção irá para a Comissão de Monitoramento e Avaliação e a Suzana 
Kátia na comissão de Seleção aprovado pela Plenária. d) Ofício 012/2020 Diretoria de Alta Complexidade: A representante suplente da SMDS informa que devido a 
agenda não poderá permanecer como conselheira no CMDCAC. O Conselho enviará ofício solicitando substituto para SMDS. e ) Assiduidade nas reuniões: Katia 
solicitou a todos que sejam pontuais nas reuniões. Maria Dolores reforçou o pedido para que os conselheiros não faltarem nas reuniões de Registro e de Monitoramen-
to e Avaliação de projetos. Maria Dolores e Wellington explicaram sobre o fl uxo entre gestor e a comissão de Avaliação e Monitoramento de Projetos e foi pedido para 
que os assessores (jurídico e contábil) façam um parecer quando o documento for protocolado no CMDCAC para posterior análise da Comissão. 2- Comissão de 
Registro: a)Renovação de Registro: Instituto Posso Mais; Instituto de Desenvolvimento Social João Paulo II, ambas tiveram parecer favorável da Comissão e foram 
aprovadas por unanimidade pela Plenária. b) Renovação de Diretoria: Associação de Moradores da Vila Estrela Dalva e Vila São Mateus/ Centro de Educação Infantil 
Vovó Naly e Grupo de Estudos e Trabalho em Educação Comunitária/GETEC, ambas receberam parecer favorável para a renovação de Diretoria, a Plenária aprovou por 
unanimidade a renovação. Sobre a renovação de registro da entidade Associação Comunitária Sheikinah fi cará suspenso, pois a comissão solicitou a visita na entidade 
para posterior parecer quanto a renovação de Registro. 3- Comissão do FIA: a) Recepcionar Resolução 218/2019 CONANDA sobre remuneração de captador de recursos 
no âmbito do Fundo Nacional da Infância e Adolescência: A Resolução foi lida e explicada pelo coordenador  da comissão Wellington, logo após foi aberta a votação 
sobre o CMDCAC elaborar Resolução própria acatando a resolução do CONANDA. A Plenária aprovou por unanimidade. b) Minutas Resoluções 02/2020 e 03/2020 
referentes ao CAC – Certifi cado de captação de recursos do Fundo Municipal da Infância e Adolescência – FIA: O sr. Rodrigo Esquivel realizou a leitura das minutas, e 
após discussão as resoluções em tela foram aprovadas por unanimidade. c) Minuta do Edital Chamamento Público para CAC: O Assessor jurídico realizou esclarecimen-
tos referente ao documento, logo após o edital foi aprovado por unanimidade.  4_ Comissão de Seleção: a)Prorrogação do CAC “Arte de Cuidar” do Projeto Assistencial 
Novo Céu: A Comissão analisou o pedido e emitiu parecer favorável e a Plenária aprovou por unanimidade; b) Prorrogação do CAC “Garantia dos Direitos das Crianças e 
dos Adolescentes em uma Comunidade Fortalecida” do Instituto Arca da Aliança: A Comissão analisou o pedido e emitiu parecer favorável. A Plenária aprovou por 
unanimidade. 5-Comissão de Apoio e Acompanhamento aos Conselhos Tutelares: a) “Ad referendum” pedido de Licença Conselheira Tutelar: A Comissão aprovou o 
pedido de licença sem vencimento da Conselheira Ana Paula Lima Pinto no período de 15/01/2020 a 29/01/2020. b) “Ad referendum” Posse Conselheira Suplente: Posse 
da Conselheira Tutelar Suplente Denise Reis dos Santos no  período de 15/01/2020 a 29/01/2020 por motivo de licença sem vencimento da Conselheira Tutelar Ana Paula 
Lima Pinto no Conselho Tutelar Nacional. c) “Ad referendum” Prorrogação da Licença sem vencimentos: A Comissão aprovou o pedido de prorrogação de licença sem 
vencimento da Conselheira Ana Paula Lima Pinto para até o dia 31/03/2020. d) “Ad referendum” Posse Conselheira Suplente: Posse da Conselheira Tutelar Suplente 
Denise Reis dos Santos no período de 30/01/2020 a 31/03/2020 por motivo de prorrogação da licença sem vencimento da Conselheira Tutelar Ana Paula Lima Pinto no 
Conselho Tutelar Nacional. e) “Ad referendum” férias do Conselheiros Tutelares mandato 2016/2020: Posse da conselheira suplente Erika de Freitas Caetano Costa para 
cobrir férias do conselheiro Tutelar titular Felipe de Souza Freitas no período de 16/09/2019 a 04/10/2019 no Conselho Tutelar Sede; Posse da conselheira suplente 
Tatiana Alves da Silva para cobrir férias da conselheira Tutelar titular Welke Lopes Ferraz no período de 01/10/2019 a 04/10/2019 no Conselho Tutelar Vargem das Flores; 
Posse da conselheira suplente Tatiana Alves da Silva para cobrir férias da conselheira Tutelar titular Leizirlene Caetano do Espirito Santo  no período de 07/10/2019 a 
18/10/2019 no Conselho Tutelar Ressaca; Posse da conselheira suplente Erika de Freitas Caetano Costa  para cobrir férias da conselheira Tutelar titular Maria José 
Pacheco no período de 21/10/2019 a 08/11/2019 no Conselho Tutelar Ressaca; Posse do conselheiro suplente Jaime  Márcio Rosa para cobrir licença sem remuneração 
da conselheira Tutelar titular Francislaine Ribeiro Vivas no período de 11/11/2019 a 06/12/2019 no Conselho Tutelar Vargem das Flores; Posse da conselheira suplente 
Erika de Freitas Caetano  para cobrir férias da conselheira Tutelar titular Nathália Luíza Lima dos Santos no período de 25/11/2019 a 13/12/2019 no Conselho Tutelar 
Eldorado; Posse do conselheiro suplente Márcio Luiz Tertuliano para cobrir Licença médica da conselheira Tutelar titular Meire Cristina Pereira no período de 08/11/2019 
a 28/11/2019 no Conselho Tutelar Nacional; Posse do conselheiro suplente Márcio Luiz Tertuliano para cobrir férias da conselheira Tutelar titular Daiane Luzia Ribeiro  no 
período de 02/12/2019 a 20/12/2019 no Conselho Tutelar Industrial;Posse da conselheira suplente Tatiana Alves da Silva para cobrir férias da conselheira Tutelar titular 
Simone Maria Coelho no período de 29/11/2019 a 11/12/2019 no Conselho Tutelar Eldorado; Posse do conselheiro suplente Gustavo Martins Castro Alves para cobrir 
férias da conselheira Tutelar titular Marina Aparecida Dutra no período de 02/12/2019 a 20/12/2019 no Conselho Tutelar Regional Nacional; Posse da conselheira 
suplente Mônica Rosa Miranda Martins para cobrir férias da conselheira Tutelar titular Walquíria Rodrigues Barbosa Vasconcelos Bandeira no período de 09/12/2019 a 
09/01/2020 no Conselho Tutelar Eldorado; Posse da conselheira suplente Tatiana Alves da Silva para cobrir férias da conselheira Tutelar titular Simone Maria Coelho no 
período de 20/12/2019 a 09/01/2020 no Conselho Tutelar Eldorado; Posse da conselheira suplente Erika de Freitas Caetano Costa para cobrir férias da conselheira Tutelar 
titular Luciana Procópio de Almeida no período de 17/12/2019 a 09/01/2020 no Conselho Industrial;  Posse do conselheiro suplente Márcio Luiz Tertuliano para cobrir 
férias da conselheira Tutelar titular Patrícia Carolina Lopes da Silva no período de 26/12/2019 a 09/01/2020 no Conselho Tutelar  Industrial. Todos os atos da Comissão 
de Apoio e Acompanhamento aos Conselhos Tutelares foram referendados pela Plenária. 6-Comissão de Monitoramento e Avaliação: a)Ofício 002/2020 da entidade Ser 
Parte b) Ofício 03/2020 da entidade Arca da Aliança:  c) Ofício da entidade Novo Céu: A coordenadora da Comissão Maria Dolores informou que não houve quorum 
para a reunião e os ofícios foram encaminhados para o Gestor das parcerias para que não houvesse prejuízo na execução dos projetos. 7-Comissões de Ética: a) 
Alteração da representante dos Conselhos Tutelares na 10ª Comissão de Ética: José William fez a leitura do documento indicando a conselheira tutelar Maria José 
Pacheco como substituta da conselheira Patrícia Carolina Lopes da Silva na 10ª Comissão de Ética. b) Sugestão de alteração do representante governamental nas 
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Comissões de Ética (9ª e 10ª): A Plenária pediu para ofi ciar o Governo pedindo a indicação de um representante.8 – Informes: A conselheira Kátia informou sobre a ação 
que será realizada pelo COMPETI nesse sábado (15/02/2020) na feira do Eldorado sobre a gravidez na adolescência. José William informou que a Comissão de Apoio e 
Acompanhamento aos Conselheiros Tutelares irá realizar visitas aos Conselhos Tutelares no mês de março. Ausências justifi cadas: Léa Luíz, representante titular da 
Secretaria de Saúde. Reginaldo Dória, representante da Secretaria de Desenvolvimento Social. E para constar eu, Kátia Maria Ribeiro, 1ª Secretária, lavro a presente ata 
que após lida e aprovada será assinada pelos demais conselheiros. 

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS – CAC

Registro nº: 004/2018 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM AUTORIZA A CAPTAÇÃO DE RECURSO DO IMPOSTO DE RENDA DEVIDO ÀS 
PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA DE CONTAGEM – FMDCAC. 

Para viabilizar o projeto: “A arte de cuidar”

Na organização da Sociedade Civil: Projeto Assistencial Novo Céu

Edital de Chamamento Público nº 02/2017.

Fica autorizada a capitar o valor de R$ 125.591,63 ( cento e vinte e cinco mil quinhentos e noventa e um reais e sessenta e três centavos).

Contagem, 14 de novembro de 2018.

Validade: 1 ano, prorrogado por igual período conforme  art. 7.2 do Edital 002/2017  e aprovado na 1ª Plenária Ordinária de 2020 do CMDCAC . 

José William da Silva
Presidente do CMDCAC

Av. José Faria da Rocha, 1016 Eldorado Contagem/MG Fone: 3390.5836 e-mail: cmdcac@contagem.mg.gov..br

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS – CAC

Registro nº: 009/2018        

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM AUTORIZA A CAPTAÇÃO DE RECURSO DO IMPOSTO DE RENDA DEVIDO ÀS 
PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA DE CONTAGEM – FMDCAC. 

Para viabilizar o projeto: “Garantia dos Direitos das Crianças e Adolescentes em uma Comunidade Fortalecida”.

Na organização da Sociedade Civil: Instituto de Desenvolvimento Social Arca da Aliança.

Edital de Chamamento Público nº 02/2017.

Fica autorizada a capitar o valor de R$151.774,01 (Cento e cinquenta e um mil setecentos e setenta e quatro reais e um centavo)
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Contagem, 14 de dezembro de 2018.

Validade: 1 ano, prorrogado por igual período conforme  art. 7.2 do Edital 002/2017  e aprovado na 1ª Plenária Ordinária de 2020 do CMDCAC . 

José William da Silva
Presidente do CMDCAC
.
Av. José Faria da Rocha, 1016 Eldorado Contagem/MG Fone: 3390.5836 e-mail: cmdcac@contagem.mg.gov..br

RESOLUÇÃO Nº 02, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020 

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.

O CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM – CMDCAC, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal 
nº 3.967/2005,

CONSIDERANDO: o disposto no art. 260 e parágrafos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990; 
CONSIDERANDO  o disposto na lei municipal 4910/2017 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 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 adminis-
tração 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, 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 o Decreto nº 291, de 17 de novembro de 2017, que altera o Decreto nº 30, de 23 de fevereiro de 2017, e inclui o Capítulo X-A Dos Conselhos Gestores 
de Fundos Específi cos; 
CONSIDERANDO a Resolução CONANDA nº 137, de 21 de janeiro de 2010, alterada pela Resolução nº 194, de 10 de julho de 2017, que dispõe sobre os parâmetros 
para a criação e o funcionamento dos Fundos Nacional, Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 06, de 20 de setembro de 2017, que dispõe sobre o Registro e Credenciamento de Entidades Não Governamentais, a Inscrição de Pro-
gramas, Projetos e/ou Serviços de Atendimento à Criança e ao Adolescente de Entidades Governamentais e Não Governamentais, e dá outras providências;
CONSIDERANDO a Resolução nº 21, de 24 de novembro de 2016, do Conselho Nacional de Assistência Social, que estabelece requisitos para celebração de parcerias, 
conforme a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, entre o órgão gestor da assistência social e as entidades ou organizações de assistência social no âmbito do Sistema 
Único de Assistência Social – SUAS;
CONSIDERANDO a necessidade de ações articuladas entre o Poder Público e a Sociedade Civil organizada na defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO a necessidade de projetos de defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente para fortalecimento da relação entre Poder Público e as Organizações de 
Sociedade Civil – OSCs;
CONSIDERANDO os dispositivos legais que possibilitam o fi nanciamento de projetos com recursos oriundos de renúncia fi scal do Governo Federal em favor do FIA; 

RESOLVE:

Art. 1º Regulamentar o Certifi cado de Autorização para Captação Municipal – CAC,  é um instrumento de certifi cação para obtenção de recursos fi nanceiros junto 
às pessoas físicas e jurídicas, oriundos de renúncia fi scal do Governo Federal por meio do Fundo para Infância e Adolescência Municipal – FIA, destinados a fi nanciar 
atividades ou projetos em proposta apresentado por OSCs previamente aprovada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem – 
CMDCAC.

§ 1º Os recursos captados pelas OSCs através do CAC, serão depositados no Fundo para Infância e Adolescência Municipal – FIA e serão objeto de termo de fomento 
com a entidade captadora.

Art 2º As Entidades deverão estar registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem – CMDCAC, com a documentação atualiza-
da, conforme a Resolução 06/2017, para que possam apresentar projetos para aprovação e obtenção do CAC.

Parágrafo único. Também deverão ser observadas as normas da Resolução nº 21, de 24 de novembro de 2016, do CNAS que estabelece os requisitos para celebração 
de parcerias, conforme a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, entre o órgão gestor da assistência social no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – 
SUAS.

Art. 3º A proposta de execução de atividade ou projeto a ser apresentada para a emissão do CAC deverá contar, no mínimo, com:

§ 1º O projeto a ser apresentado para a emissão do CAC deverá conter:
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a) A descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades, projetos, metas e diretrizes a serem 
atingidas; 
b) A descrição da forma de execução das ações a serem executadas; 
c) A descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas;
d) A defi nição dos indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas;
e) A previsão preliminar de receitas e 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; 
f) A estimativa de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria; 
g) A descrição dos resultados esperados em decorrência do atingimento das metas. 
h) Nome e assinatura do responsável legal pelo projeto, impresso em papel timbrado da instituição e/ou carimbo.

§ 1º A previsão preliminar de receitas e despesas apresentadas no projeto, não terá validade na fase de celebração do termo de fomento, devendo a OSC apresentar 
nova previsão com valores praticados no mercado no ato da apresentação do plano de trabalho.

§ 2º As propostas serão avaliadas por uma comissão de seleção que será estabelecida em ato interno do Conselho Gestor, conforme o § 5º, do art. 78-A, do Decreto nº 
291/2017.

§ 3º A comissão de seleção será composta por pelo menos quatro membros indicados dentre os conselheiros, devendo em todo caso, ser mantida a paridade entre os 
representantes da sociedade civil e do poder público, e garantida a presença de pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente.   

§ 4º A comissão deverá contar com pelo menos 2 membros suplentes, que atuarão nas hipóteses de ausência ou impedimento dos membros titulares, respeitada a 
indicação de um suplente dentre os representantes da Sociedade Civil e outro do poder Público. 

§ 5º Somente será aprovado o plano de trabalho que estiver de acordo com as informações já apresentadas no projeto, observados os termos e as condições constantes 
no Edital. 

§ 6º A administração pública municipal poderá solicitar a realização de ajustes no plano de trabalho, observados os termos e as condições do projeto e do edital. 

§ 7º A Comissão de Seleção poderá solicitar a realização de ajustes no plano de trabalho, observados os termos e as condições do projeto, do edital e da legislação em 
vigor.

§ 8º A aprovação do plano de trabalho não gerará direito à celebração da parceria. 

Art 4º Os projetos candidatos à obtenção do CAC serão avaliados por Comissão de Seleção a ser composta pelo CMDCAC, devendo atender os seguintes requisitos:

I – estar em consonância com a Legislação relacionada à criança e ao adolescente, especialmente a Lei Federal nº 8.069/90 e a Lei Municipal 3.967/2005;
II – demonstrar capacidade técnica e administrativa da instituição proponente para execução do projeto, evidenciando o quadro de pessoal disponível para execução;
III – apresentar proposta objetiva de monitoramento e avaliação de resultados;
IV – demonstrar coerência dos itens previstos na memória de cálculo (valores da planilha com objetivos e atividades propostas);
V – apresentar o cronograma das atividades propostas;
VI – estar de acordo com as diretrizes especifi cadas no art. 5º desta Resolução. 

Art 5º Para a concessão do CAC, o projeto e o plano de trabalho deverão atender crianças e/ou adolescentes nos termos do art. 2º, caput, da Lei Federal nº 8.069/1990, 
dentro das seguintes diretrizes e ações prioritárias, a saber:

a) Facilitação do acesso as políticas públicas de qualidade que garantam os direitos humanos das crianças e adolescentes, bem como de suas famílias e que contem-
plem a superação das desigualdades, afi rmação da diversidade com promoção da equidade e inclusão social:
b) Prevenção de dependência química, direcionados ao atendimento psicossocial de crianças e adolescentes e suas famílias;
c) Realização de ações voltadas a arte, cultura, música, esporte e lazer para crianças e adolescentes em vulnerabilidade social e para prevenção do uso e abuso de subs-
tâncias psicoativas;
d) Promoção de espaços intersetoriais locais para a articulação de ações e a elaboração de planos de atuação conjunta focados nas famílias em situação de violência e/
ou vulnerabilidade social, com participação de profi ssionais de saúde, de assistência social e de educação e de órgãos de promoção, proteção e defesa dos direitos da 
criança e do adolescente;
e) Implementação de ações voltadas a formação continuada e a capacitação dos profi ssionais de saúde, educação e assistência social e dos demais agentes que atuam 
na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente para o desenvolvimento das competências necessárias à prevenção, à identifi cação de evidên-
cias, ao diagnóstico e ao enfrentamento de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente;
f) Inclusão social de crianças e adolescentes com necessidades especiais;
g) Implementação de ações complementares voltados a saúde, educação e assistência social; observando-se o princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescen-
te.

§ 1º Promoção da arte, cultura, música, esporte e lazer para crianças e adolescentes, voltados à convivência familiar e comunitária, e fortalecimento de vínculos:
a) Realização de projetos que tenham como objetivo a garantia dos direitos humanos, o acesso à cultura, ao lazer e ao esporte, como prática ao desenvolvimento de 
crianças e adolescentes;
b) Implementação de projetos que objetivem a intervenção social planejada, que cria situações desafi adoras, estimula e orienta os usuários na construção e reconstru-
ção de suas histórias e vivências individuais e coletivas, na família e no território.

§ 2º Enfrentamento a violência e abuso doméstico, abuso, exploração e violência sexual contra crianças e adolescentes:
a)  Promoção de campanhas educativas permanentes para a divulgação do direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigo 
físico ou de tratamento cruel ou degradante e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos; 
b) Realização de ações que visem qualifi car o cumprimento das Medidas Protetivas para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social;
c) Execução de ações de enfrentamento das violações dos direitos das crianças e adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas com ênfase nos quatro 
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eixos: saúde, racismo, violência institucional e prevenção ao suicídio; 
d) Realização de ações para o enfrentamento da violência, homicídios e suicídio de adolescentes;
e) Implementação de ações direcionadas à garantia do direito à convivência familiar e comunitária.

§ 3º Promoção de atenção socioassistencial e o acompanhamento aos adolescentes e jovens em cumprimento de  medidas socioeducativas em meio aberto:
a) Implementação de projetos que visem oferecer acompanhamento social ao adolescente durante o cumprimento da medida socioeducativa de Liberdade Assistida e/
ou de Prestação de Serviços à Comunidade.

§ 4º Implementação de acolhimento institucional:
a) Realização de ações voltadas ao acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes, sob medida de proteção e em situação de risco social, cujas famí-
lias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção.

§ 5º Famílias acolhedoras:
a) Implementação de ações que visem ao atendimento psicossocial da criança e do adolescente e suas famílias.

§ 6º Divulgação de ações e programas de defesa do Direitos da Criança e do Adolescente.

Art 6º Os recursos fi nanceiros a serem destinados para a execução dos projetos que vierem a ser selecionados fi cam exclusivamente condicionados aos recursos capta-
dos pelas OSCs.

§ 1º Uma vez captados pela OSC os recursos adequados à realização do projeto, o CMDCAC procederá à avaliação do Plano de Trabalho e publicará a deliberação que 
determina quais são as OSCs aptas e não aptas à formalização do Termo de Fomento e encaminhará o processo administrativo à Secretaria a que estiver vinculado, para 
que essa proceda às práticas administrativas necessárias à celebração da parceria.

§ 2º Recursos captados em valor superior ao previsto no projeto poderão, dentro da validade inicial do CAC, ser executados desde que fi que comprovada a possibilida-
de de adequação das metas do projeto sem prejuízo do objeto aprovado no chamamento público, o que só poderá ocorrer antes da assinatura do termo de fomento.

§ 3º O prazo de validade do Certifi cado de Autorização de Captação – CAC, será de 01(um) ano, podendo ser renovado por igual período, devendo a OSCs requerer 
formalmente a Comissão de Seleção do CMDCAC no prazo mínimo de dois meses antes do fi m de sua vigência, que poderá conceder ou não a renovação. 

Art. 7ª O CAC PERDERÁ SUA VIGÊNCIA:

a) pelo fi m da sua validade inicial;
b) pela conclusão do seu objeto;
c) pela ampliação de até 30% (trinta por cento) do valor global do termo de fomento, nos termos do artigo 45 da lei municipal 4910/2017.
d) pela redução do valor global, sem limitação de montante, do termo de fomento, nos termos do artigo 45 da lei municipal 4910/2017.

Art. 8ª  A avaliação da adequação das metas do projeto será de responsabilidade da comissão de seleção instituída pelo CMDCAC.

§ 1º Não sendo possível a adequação do projeto, das metas ou ainda, sua execução total ou parcial até a vigência do CAC, os recursos captados serão revertidos para o 
saldo do FMDCAC.

Art. 9ª  Os recursos captados diretamente pela OSC, por meio do CAC, serão depositados diretamente na conta bancária do FMDCAC e terão sua destinação vinculada à 
execução do projeto aprovado.

§ 1º Do total de recursos captados diretamente pela OSC, por meio do CAC, 20% (vinte por cento) deverão ser retidos para as ações gerais do Fundo.

Art. 10ª  As despesas decorrentes da execução do objeto da parceria dependerão dos recursos a serem captados pelas OSCs e de indicação expressa de prévia dotação 
orçamentária para execução da parceria.

Art. 11º 80% (oitenta por cento) do recurso captado pela OSC será repassado na periodicidade que vier a ser estabelecida no cronograma de desembolso constante do 
Plano de Trabalho, do Termo de Fomento, respeitada a vigência da parceria e os pressupostos legais, além de estar condicionado à avaliação positiva pelo CMDCAC e 
pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, quanto à execução do projeto, à manutenção da habilitação jurídica e a regular prestação de contas.

Art. 12º Realizada a captação, a OSC benefi ciária ou o próprio destinador, enviará ao CMDCAC o nome e os dados pessoais deste, juntando cópia do depósito bancário 
realizado em favor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – FMDCA/FIA – Banco do Brasil, Banco nº 001, Agência 1633-0, Conta-Corrente nº 94452-
1, conjuntamente a carta de indicação do projeto contemplado, contendo a importância destinada.

Art. 13º A OSC captadora apresentará à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, os documentos necessários e o Plano de Trabalho para formalização do Termo 
de Fomento, obedecido o procedimento estabelecido na lei 4910/2017 e Decretos nº 30/2017 e nº 291/2017.  

§ 1º O recurso captado será repassado à OSC benefi ciária, de acordo com o cronograma fi nanceiro, peça integrante do instrumento de parceria, em conformidade com 
o Plano de Trabalho.

§ 2º As entidades que por qualquer motivo, não apresentarem seu plano de trabalho, no prazo de 6 (seis) meses, a contar da data do vencimento do CAC, ou não 
atenderem os pressupostos exigidos para fi rmar o Termo de repasse com a municipalidade, conforme lei 4910/2017 e art. 30 do Decreto nº 30/2017, perderão o direito 
ao recurso, devendo o produto arrecadado ser aplicado ao saldo do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem.

§ 3º O CAC poderá ser anulado, por decisão do plenário do CMDCAC, fi cando assegurado o direito à defesa e ao pedido de reconsideração no prazo de 30 (trinta) dias 
a contar da publicação do ato.

§ 4º  Em caso de anulação do Certifi cado, o valor captado fi cará sob a responsabilidade do CMDCAC que o aplicará em outras ações.
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Art. 14º O Gestor das parcerias será designado pelo Administrador Público, sendo ele responsável pelo acompanhamento e fi scalização do respectivo Termo de Fomento 
celebrado, conforme legislação municipal vigente.

§ 1º Na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, 
assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades. 

§ 2º Será impedida de participar, como gestor da parceria ou como membro da comissão de monitoramento e avaliação, pessoa que, nos últimos 5 (cinco) anos, tenha 
mantido relação jurídica com, ao menos, 1 (uma) das OSCs partícipes. 

§ 3º Confi gurado o impedimento do § 2º, deverá ser designado gestor ou membro substituto que possua qualifi cação técnica equivalente à do substituído. 

§ 4º Obriga-se, ainda, o Gestor a: acompanhar e fi scalizar a execução da parceria; formalizar 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; emitir o relatório técnico de monitoramento e avaliação; emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de 
contas fi nal, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação; disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários 
às atividades de monitoramento e avaliação, quando couber.

Art. 15 O monitoramento e a avaliação da parceria serão realizados por Comissão designada em ato interno do CMDCAC, de acordo com o § 5º do art. 78-A do Decreto 
nº 291/2017.

§ 1º A Comissão de monitoramento e avaliação é compreendida como a instância administrativa colegiada responsável pelo monitoramento do conjunto de parcerias, 
pela proposta de aprimoramento dos procedimentos, pela padronização de objetos, custos e indicadores e pela produção de entendimentos voltados à priorização do 
controle de resultados, sendo de sua competência a avaliação e a homologação dos relatórios técnicos de monitoramento e avaliação.

§ 2º A comissão de monitoramento e avaliação será composta por pelo menos quatro membros indicados dentre os conselheiros, devendo em todo caso, ser mantida 
a paridade entre os representantes da sociedade civil e do poder público, e garantida a presença de pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego 
permanente.   

§ 3º A comissão deverá contar com pelo menos 2 membros suplentes, que atuarão nas hipóteses de ausência ou impedimento dos membros titulares, respeitada a 
indicação de um suplente dentre os representantes da Sociedade Civil e outro do Poder Público.

§ 4º O acompanhamento das metas físicas dos projetos executados com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será de responsabilida-
de CMDCAC, por meio de sua comissão de monitoramento e avaliação, e deverão estar em consonância com as previsões do Plano de Trabalho da parceria.

§ 5º A comissão de monitoramento e avaliação poderá solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja membro deste colegiado para subsidiar seus traba-
lhos.  

§ 6º O membro da comissão de monitoramento e avaliação deverá se declarar impedido de participar do monitoramento e da avaliação da parceria quando verifi car 
que: tenha participado, nos últimos cinco anos, como associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado da organização da sociedade civil; sua atuação no 
monitoramento e na avaliação confi gure confl ito de interesse; tenha participado da comissão de seleção da parceria. 

Art. 16 A prestação de contas dos recursos fi nanceiros recebidos pela entidade deverá ser realizada de acordo com o cronograma de desembolso, constante no Plano 
de Trabalho observado a lei 4910/2017 e Capítulo VII do Decreto nº 30/2017.

Art. 17 É obrigatória à referência ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem e do FIA – Fundo da Infância e Adolescência em todos 
os materiais de divulgação das ações, projetos e programas que tenham recebido fi nanciamento do FIA como fonte pública de fi nanciamento.

§ 1º A divulgação de campanhas publicitárias e programações desenvolvidas por OSCs nos termos do art. 14 da Lei nº 13.019/2014, observará orientações e normas 
estabelecidas pela Assessoria de Comunicação do Município. 

Art. 18 As OSCs que captaram recursos durante o ano, através da lei de renúncia fi scal, deverão apresentar os documentos comprobatórios da arrecadação específi ca 
até 30 dias após a captação. Considerando que em dezembro será de 60 dias.

Art. 19 Os casos omissos nesta Resolução serão dirimidos em reunião plenária do CMDCA de Contagem.

Art. 20 Fica revogada a resolução nº 20 de 28 de agosto de 2018 do CMDCAC, publicada no Diário Ofi cial do Município de Contagem.

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

       Contagem, 12 de fevereiro de 2020.

José William da Silva
Presidente do CMDCAC
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RESOLUÇÃO Nº 03, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020.

Dispõe sobre os procedimentos relativos às doações dedutíveis do Imposto de Renda e a indicação da Instituição benefi ciária pelo declarante doador, com base na 
Declaração de Ajuste Anual (DAA).

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CMDCAC – CONTAGEM, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Federal nº 
8.069, de 13 de julho de 1990, e pela Lei Municipal nº 3.967, de 18 de novembro de 2005,
CONSIDERANDO o disposto inciso XIII do artigo 7º da Lei Municipal nº 3.967/2005, que estabelece como competência do CMDCAC gerir o Fundo Municipal da Infância 
e do Adolescente, alocando recursos para programas de entidades governamentais e não governamentais voltadas ao objeto do referido diploma legal;

CONSIDERANDO o Ofício n.º 27/2017/SEI/CGCONANDA/SNDCA/MDH, de 27 de novembro de 2017, e a decisão da plenária realizada em 13 de dezembro de 2017 que 
autorizou a normatização dos procedimentos a serem adotados pelas Instituições captadoras de recursos para comprovação de doações dedutíveis de imposto de 
renda de pessoa física com indicação da Instituição benefi ciária;

RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DAS INFORMAÇÕES, conforme o Anexo I, documento de preenchimento obrigatório pelos doado-
res com a indicação da Instituição benefi ciária.

§ 1º A declaração deverá estar devidamente assinada da mesma forma do documento de identidade, devendo a Instituição fazer a verifi cação da assinatura do doador, 
comparando com a assinatura do documento apresentado.
§ 2º Para a formalização do processo todos os documentos deverão ser apresentados, não sendo comprovada a referida indicação os recursos serão retidos para as 
ações gerais do Fundo, conforme disciplina a Resolução do CONANDA nº 137/2010 e a Resolução do CMDCAC nº 07/2017.

Art. 2º Deverá ser juntada à declaração citada no Art. 1º a cópia do DARF.

Art. 3º A comprovação da doação via declaração e cópias de documentos deverão ser protocoladas no CMDCAC que fará a verifi cação dos mesmos e procederá aos 
trâmites  legais para a liberação dos recursos indicados. 

§ 1º Para a liberação dos recursos a Instituição, depois de comprovada a destinação, deverá apresentar o plano de trabalho que será avaliado pela Comissão de Seleção 
credenciada que procederá de acordo com as normas estabelecidas.

§ 2º Considerando que a Receita Federal disponibiliza os lotes de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física no período entre Julho a Dezembro, é de total responsa-
bilidade da OSC manter CAC válido para a utilização da doação.

§ 3º A destinação dos recursos de acordo com as normas disciplinadas e a aprovação do plano não implicam na liberação dos recursos, devendo a Instituição obedecer 
a todas as normas que disciplinam o regime jurídico das parcerias celebradas entre a Administração Pública Municipal e as Organizações da Sociedade Civil.

Art. 4º Fica revogada a Resolução n.º 09 do CMDCAC, publicada no Diário Ofi cial do Município de Contagem no dia 14/03/2018 edição: 4304.

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

 Contagem, 13 de fevereiro de 2018.

José William da Silva
Presidente CMDCAC

MODELO DE DECLARAÇÃO 

DE RESPONSABILIDADE DAS INFORMAÇÕES 

Eu ________________________________________, portador (a) do RG n.º ________________, órgão expedidor ____________ e do CPF n.º _______________________, resi-
dente no Endereço _____________________________________________, Bairro _____________, Município __________________, CEP – ____________ assumo inteira respon-
sabilidade sob pena da Lei, pelas informações prestadas e autenticidade das cópias dos documentos entregues para o processo de indicação da Instituição benefi ciária 
com destinação de recursos vinculados a (DAA) Declaração de Ajuste Anual (Instrução Normativa 1.311/2012), servindo o mesmo para comprovação junto ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Contagem, que neste ato exerço o direito de indicar a Instituição de meu interesse: Nome da Instituição: _________
___________________________________, CNPJ.: _____________________, Endereço __________________________________________. Bairro _____________________, Muni-
cípio ___________________________ CEP ________________, conforme disciplina o Art. 12,  §1º da Resolução do CONANDA n.º 137/2010, fi cando esta doação vinculada 
ao , CAC n.º _________________, com validade até : _____/_____/_______,  aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem – 
MG.

Projeto benefi ciado: ____________________________________________________________

CÓPIAS DE DOCUMENTOS PROTOCOLADOS:

DARF.

Comprovante de pagamento.
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Documento de identifi cação.

____________________________________
Doador

_______________________________________
Benefi ciário/Instituição

RESOLUÇÃO 81/2019

DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA – FIA À ENTIDADE ASSOCIAÇÃO MOVE CULTURA. 

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 adminis-
tração 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 pro-
cedimentos 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 transpa-
rente 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 Associação Move Cultura, regularmente inscrita no CMDCAC, referente ao projeto  “Escola Livre de 
Artes Digitais (ELAB) – Fase III”, conforme Certifi cado de Autorização de Captação – CAC emitido no dia 29 de setembro de 2018.

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$ 391.130,46 ( trezentos e noventa e um mil, cento e trinta reais e quarenta e seis centavos) para a Instituição Associação Move Cultu-
ra.

Art. 3º Determinar que o representante legal para fazer jus ao recurso deverá assinar termo de responsabilidade pessoal pela aplicação do recurso, no Projeto “Escola 
Livre de Artes Digitais (ELAB – fase III”, 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, 11 de dezembro de 2019.

José William da Silva
Presidente do CMDCAC
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM –
CMDCAC 

Edital de Chamamento Público nº 01/2020 

O  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  de  Contagem  –

CMDCAC, com fulcro na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei  nº

13.204, de 14 de dezembro de 2015, no Decreto nº 30, de 23 de fevereiro de 2017, alterado

pelo Decreto nº 291, de 17 de novembro de 2017, e na Lei nº 3.967, de 18 de novembro de

2005, torna público o presente Edital de Chamamento Público, para fins de concessão de

Certificado de Autorização para Captação – CAC para o Fundo Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente de Contagem e, em caso de captação, celebração do termo de

fomento.

1. DO OBJETO

1.1. Este Edital tem por objeto a concessão do Certificado de Autorização para Captação – CAC para as Organizações

da Sociedade Civil – OSCs, registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem

– CMDCAC e, em caso de captação, celebração do termo de fomento.

1.2.  O Certificado de Autorização para Captação – CAC é um instrumento de certificação para obtenção de recursos

financeiros junto às pessoas físicas e jurídicas, oriundos de renúncia fiscal do Governo Federal por meio do Fundo para

Infância e Adolescência Municipal – FIA, destinados a financiar atividades ou projetos em proposta apresentado por

OSCs previamente  aprovada  pelo  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  de  Contagem –

CMDCAC.

1.3.  Os recursos captados pelas  OSCs através do CAC, serão depositados no Fundo para Infância e Adolescência

Municipal – FIA .

1.4. A celebração do termo de fomento, caso ocorra, será entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e a

OSC.

2. POLÍTICA, PLANO, PROGRAMA OU AÇÃO

2.1. A política municipal da criança e do adolescente se baseia no artigo 227 da Constituição Federal de 1988, na Lei

Federal n° 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente no Plano Municipal para Infância e Adolescência –

PMIA, Plano Municipal de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar

e Comunitária, dentre outros instrumentos normativos. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

– CMDCAC é um órgão deliberativo, controlador da política de atendimento, promoção, proteção e defesa dos direitos

da criança e do adolescente e gestor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem, tendo
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como objetivo garantir a efetivação dos direitos do público infanto-juvenil.

A efetivação  dos  direitos  pressupõe  a  proteção  integral  de  crianças  e  adolescentes,  buscando  promover  políticas

públicas que assegurem o desenvolvimento físico intelectual, cognitivo, afetivo, social e cultural. Nesse sentido, os

instrumentos normativos buscam sistematicamente: a proteção integral de crianças e adolescentes, bem como a atenção

para o seu desenvolvimento físico, intelectual, cognitivo, afetivo, social e cultural, sendo de responsabilidade do Estado,

da família e da sociedade a sua promoção, proteção e defesa, colocando-os a salvo de ameaças e violações a quaisquer

de seus direitos, além de garantir a devida averiguação e reparação decorrente de violações, conforme orientações do

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Tendo como norte a política municipal de atendimento

aos direitos da criança e do adolescente de Contagem e as diretrizes do CMDCAC descritas neste edital, as propostas

das  Organizações  da  Sociedade  Civil  (OSC´s)  deverão,  necessariamente,  observar  as  normativas  contidas  nas

legislações pertinentes, bem como deverão privilegiar e prever metodologias inovadoras e que atendam às condições

elementares do público-alvo deste edital, bem como estar em conformidade com as diretrizes abaixo descritas: 

3. DIRETRIZES

3.1. Para a concessão do CAC, o projeto deverá atender crianças e/ou adolescentes nos termos do art. 2º, caput, da Lei

Federal nº 8.069/1990, dentro das seguintes diretrizes e ações prioritárias, a saber:

a)  Facilitação  do  acesso  as  políticas  públicas  de  qualidade  que  garantam  os  direitos  humanos  das  crianças  e

adolescentes, bem como de suas famílias e que contemplem a superação das desigualdades, afirmação da diversidade

com promoção da equidade e inclusão social:

b)  Prevenção de dependência química,  direcionados ao atendimento psicossocial  de crianças  e adolescentes e suas

famílias;

c) Realização de ações voltadas a arte, cultura, música, esporte e lazer para crianças e adolescentes em vulnerabilidade

social e para prevenção do uso e abuso de substâncias psicoativas;

d) Promoção de espaços intersetoriais locais para a articulação de ações e a elaboração de planos de atuação conjunta

focados nas famílias em situação de violência e/ou vulnerabilidade social, com participação de profissionais de saúde,

de assistência social e de educação e de órgãos de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente;

e) Implementação de ações voltadas a formação continuada e a capacitação dos profissionais de saúde, educação e

assistência  social  e  dos  demais  agentes  que  atuam na  promoção,  proteção  e  defesa  dos  direitos  da  criança  e  do

adolescente  para  o  desenvolvimento  das  competências  necessárias  à  prevenção,  à  identificação  de  evidências,  ao

diagnóstico e ao enfrentamento de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente;

f) Inclusão social de crianças e adolescentes com necessidades especiais;

g) Implementação de ações complementares voltados a saúde, educação e assistência social; observando-se o princípio

da prioridade absoluta à criança e ao adolescente.

3.1.1. Promoção da arte, cultura, música, esporte e lazer para crianças e adolescentes, voltados à convivência familiar e

comunitária, e fortalecimento de vínculos:

a) Realização de projetos que tenham como objetivo a garantia dos direitos humanos, o acesso à cultura, ao lazer e ao

esporte, como prática ao desenvolvimento de crianças e adolescentes;

b) Implementação de projetos que objetivem a intervenção social planejada, que cria situações desafiadoras, estimula e

orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais e coletivas, na família e no
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território.

 

3.1.2.  Enfrentamento  a  violência  e  abuso  doméstico,  abuso,  exploração  e  violência  sexual  contra  crianças  e

adolescentes:

a)  Promoção de campanhas educativas permanentes para a divulgação do direito da criança e do adolescente de serem

educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e dos instrumentos de proteção

aos direitos humanos; 

b) Realização de ações que visem qualificar o cumprimento das Medidas Protetivas para crianças e adolescentes em

situação de vulnerabilidade e risco social;

c) Execução de ações de enfrentamento das violações dos direitos das crianças e adolescentes em cumprimento de

medidas socioeducativas com ênfase nos quatro eixos: saúde, racismo, violência institucional e prevenção ao suicídio; 

d) Realização de ações para o enfrentamento da violência, homicídios e suicídio de adolescentes;

e) Implementação de ações direcionadas à garantia do direito à convivência familiar e comunitária.

3.1.3. Promoção de  atenção socioassistencial  e  o acompanhamento aos adolescentes  e jovens em cumprimento de 

medidas socioeducativas em meio aberto:

a) Implementação de projetos que visem oferecer acompanhamento social ao adolescente durante o cumprimento da

medida socioeducativa de Liberdade Assistida e/ou de Prestação de Serviços à Comunidade.

 

3.1.4. Implementação de acolhimento institucional:

a) Realização de ações voltadas ao acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes, sob medida de

proteção e em situação de risco social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados

de cumprir sua função de cuidado e proteção.

3.1.5. Famílias acolhedoras:

a) Implementação de ações que visem ao atendimento psicossocial da criança e do adolescente e suas famílias.

3.1.6. Divulgação de ações e programas de defesa do Direitos da Criança e do Adolescente.

4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo geral:

4.1.1. Apoiar a execução de projetos das OSCs direcionados ao atendimento de crianças e/ou adolescentes dentro da

faixa etária de 00 (zero) a 18 (dezoito) anos de idade incompletos, nos termos do art. 2º,  caput, da Lei Federal nº

8.069/1990 e que estejam em conformidade com ao menos uma das diretrizes e ações prioritárias constantes no item 3.

deste Edital.

4.2. Objetivos específicos:

4.2.1. Selecionar projetos de OSCs para fins de concessão de Certificado de Autorização para Captação – CAC. 
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4.2.2. Promover a captação de recursos para as OSCS em parceria com o FMDCAC.

4.2.3. Celebrar Termo de Fomento entre a Administração Pública Municipal e as OSCs para a execução de projetos de

atendimento às crianças e adolescentes no âmbito do Município de Contagem, selecionados através deste Chamamento

Público, desde que cumpridos os requisitos previstos neste Edital.

5. DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1. Os recursos financeiros a serem destinados para a execução dos projetos que vierem a ser selecionados ficam

exclusivamente condicionados aos recursos captados pelas OSCs.

5.2. Uma vez captados pela OSC os recursos adequados à realização do projeto, o CMDCAC procederá à avaliação do

Plano de Trabalho e publicará a deliberação que determina quais são as OSCs aptas e não aptas à formalização do

Termo de Fomento e encaminhará o processo administrativo à Secretaria a que estiver vinculado, para que essa proceda

às práticas administrativas necessárias à celebração da parceria.

5.3. Recursos captados em valor  superior  ao previsto no projeto poderão,  dentro da validade inicial  do CAC, ser

executados desde que fique comprovada a possibilidade de adequação das metas do projeto sem prejuízo do objeto

aprovado no chamamento público, o que só poderá ocorrer antes da assinatura do termo de fomento.

5.3.1. O prazo de validade do Certificado de Autorização de  Captação  – CAC, será  de 01(um) ano,  podendo ser

renovado por igual  período, devendo a OSCs requerer formalmente a Comissão de Seleção do CMDCA no prazo

mínimo de dois meses antes do fim de sua vigência, que poderá conceder ou não a renovação. 

5.3.2  .   O CAC PERDERÁ SUA VIGÊNCIA  :

a) pelo fim da sua validade inicial;

b) pela conclusão do seu objeto;

c) pela ampliação de até 30% (trinta por cento) do valor global do termo de fomento, nos termos do artigo 45 da lei

municipal 4910/2017.

d) pela redução do valor global, sem limitação de montante, do termo de fomento,  nos termos do artigo 45 da lei

municipal 4910/2017.

 

5.4. A avaliação da adequação das metas do projeto será de responsabilidade da comissão de seleção instituída pelo

CMDCAC.

5.5. Não sendo possível a adequação do projeto, das metas ou ainda, sua execução total ou parcial até a vigência do

CAC, os recursos captados serão revertidos para o saldo do FMDCAC.

5.6. Os recursos captados diretamente pela OSC, por meio do CAC, serão depositados diretamente na conta bancária do

FMDCAC e terão sua destinação vinculada à execução do projeto aprovado.
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5.7. Do total de recursos captados diretamente pela OSC, por meio do CAC, 20% (vinte por cento) deverão ser retidos

para as ações gerais do Fundo.

5.8. As despesas decorrentes da execução do objeto da parceria dependerão dos recursos a serem captados pelas OSCs e

de indicação expressa de prévia dotação orçamentária para execução da parceria.

5.9. Observado o  disposto  no  item 1.3.  deste  Edital,  80% (oitenta  por  cento)  do  recurso  captado  pela  OSC será

repassado na periodicidade que vier a ser estabelecida no cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho

(Anexo IX) do Termo de Fomento (Anexo X), respeitada a vigência da parceria e os pressupostos legais, além de estar

condicionado à avaliação positiva pelo CMDCAC e pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, quanto à

execução do projeto, à manutenção da habilitação jurídica e a regular prestação de contas.

6. DOS PRAZOS

Tabela 1

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA Datas 
Capitulo I 1ª Fase
1 Publicação do Edital de Chamamento 

Público. 

13/02/2020

2 Impugnação do Edital 5 (cinco) dias uteis contados da 

publicação do edital.

3 Envio das propostas pelas OSCs. A partir do dia 04/03/2020 a 

20/03/2020.

4 Etapa de avaliação das propostas e 

documentação pela Comissão de Seleção.

Até 30 dias corridos contados da 

data final para envio das propostas

5 Divulgação do resultado preliminar. Até 48 horas após a aprovação em 

Plenária

6 Interposição de recursos contra o 

resultado preliminar. 

5 (cinco) dias corridos contados da 

divulgação do resultado 

7 Análise dos recursos pela Comissão de 

Seleção. 

5 (cinco) dias uteis após prazo final 

de apresentação das contrarrazões 

aos recursos
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8 Homologação e publicação do resultado 

definitivo da fase de seleção, com 

divulgação das decisões recursais 

proferidas (se houver).

Até 5 dias uteis após a aprovação 

em Plenária

9 Entrega do Certificado de Autorização 

para Captação

A partir do primeiro dia útil após a

data  de  publicação  do  resultado

final no DOC
10 Captação dos recursos financeiros Conforme item 9 deste edital

11 Apresentação do plano de trabalho Conforme item 10 deste edital

12 Formalização da parceria Conforme item 11 deste edital

7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

7.1.  Poderão participar deste Edital as OSCs devidamente registradas no CMDCAC, com documentação atualizada,

para  que  possam apresentar  propostas  para  aprovação  e  obtenção  do  CAC onde  serão  considerados  os  seguintes

critérios:

a) Entrega do projeto em duas vias, em conformidade com os subitens: 7.2.; 8.2.1; 8.2.2;

b) Apresentar cópia do Atestado de Funcionamento no CMDCAC, conforme Anexo IV;

c)  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.

7.2. O projeto a ser apresentado para a emissão do CAC deverá conter:

a) A descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as

atividades, projetos, metas e diretrizes a serem atingidas; 

b) A descrição da forma de execução das ações a serem executadas; 

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 preliminar de receitas e 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; 

f) A descrição dos resultados esperados em decorrência do atingimento das metas. 

g) Nome e assinatura do responsável legal pelo projeto, impresso em papel timbrado da instituição e/ou carimbo.

Paragrafo Único – A previsão preliminar de receitas e despesas apresentadas no projeto, nesta fase, não terá validade na

fase de celebração do termo de fomento, devendo a OSC apresentar nova previsão com valores praticados no mercado

no ato da apresentação do plano de trabalho.
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8. DA FASE DE SELEÇÃO

8.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas:

8.2. Etapa 1: Envio das propostas pelas OSCs

8.2.1.  Os projetos serão apresentados pelas OSCs, e deverão ser encaminhados em envelope lacrado, contendo toda

documentação necessária, e com identificação conforme o Anexo III, e entregues via postal (SEDEX ou carta registrada

com aviso de recebimento, sendo considerado para efeito de recebimento a data da postagem) ou pessoalmente na sede

do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem – CMDCAC, Avenida José Faria da

Rocha, nº 1.016, 4º andar, Bairro Eldorado, no horário de atendimento das 8:00hr as 16:30hr.

8.2.2. Na hipótese do subitem anterior, o projeto será entregue em 2 (duas) vias impressas (deverão ter todas as folhas

rubricadas e numeradas sequencialmente e assinada pelo representante legal da OSC proponente), e também deverá ser

enviado o projeto em um dispositivo de armazenamento (Pen drive), arquivo em PDF.

8.2.3. Após o prazo limite para apresentação dos projetos, nenhum outro será recebido, assim como não serão aceitos

adendos, retificações ou esclarecimentos que não forem explícito e formalmente solicitados pelo Conselho Municipal

dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem – CMDCAC.

8.2.4. A OSC poderá apresentar mais de um projeto, com objetos distintos.

8.2.5. A apresentação do projeto não é garantia de Certificação de Autorização para Captação, pois requer avaliação da

Comissão de Seleção do CMDCAC como exposto nos termos deste Edital.

8.5. Etapa 2: Etapa de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção.

8.5.1. Nesta etapa, de caráter eliminatório, a Comissão de Seleção analisará as documentações descritas no subitem 7.1

e 7.2.

8.5.2.  Serão  consideradas  desclassificadas  para  análise  dos  projetos  as  Organizações  que  deixarem  de  apresentar

qualquer dos documentos exigidos no subitem 7.1 e 7.2.

8.5.3. Em hipótese alguma os documentos encaminhados, o projeto, seus anexos, dispositivo de armazenamento (pen

drive), serão devolvidos, qualquer que seja o resultado do Chamamento Público.

8.5.4. Os projetos que contenham previsão de execução de suas atividades fora do âmbito do município de Contagem,

serão automaticamente eliminados.

8.5.5. A análise e julgamento de cada projeto será realizada pela Comissão de Seleção, que terá total independência

técnica para exercer o seu julgamento.
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8.5.6. A Comissão de Seleção cumprirá os prazos estabelecidos na Tabela 1, subitem 6 para conclusão do julgamento

dos projetos e divulgação do resultado preliminar do processo de seleção, podendo tal prazo ser prorrogado, de forma

devidamente justificada, por até mais 10 (dez) dias.

 

8.5.7. As OSCs terão seus projetos analisados pela Comissão de Seleção atendendo os critérios estabelecidos na tabela a

seguir:

Tabela 2

Critério de 
Julgamento

Item Nota Pontuação 
Máxima

I. Adequação

Projeto em consonância
com pelo menos 01 (uma)

das diretrizes e ações
prioritárias constante no

item 2 deste edital

Grau de atendimento
satisfatório
(05 pontos)

05 pontos

Grau de atendimento
parcialmente satisfatório

(2,5 pontos)

Grau de atendimento
insatisfatório
(1,0 ponto)

Não atendimento
(0 ponto)

Projeto em consonância
com programa/regime de
atendimento inscrito no
CMDCAC/Contagem

Grau de atendimento
satisfatório
(05 pontos)

05 pontos

Grau de atendimento
parcialmente satisfatório

(2,5 pontos)

Grau de atendimento
insatisfatório
(1,0 ponto)

Não atendimento
(0 ponto)

Adequação da proposta aos
objetivos desse edital

Grau de atendimento
satisfatório
(05 pontos)

05 pontos

Grau de atendimento
parcialmente satisfatório

(2,5 pontos)

Grau de atendimento
insatisfatório

(01ponto)

Não atendimento
(0 ponto)

Descrição da realidade do

Grau de atendimento muito
satisfatório
(10 pontos)

Grau de atendimento 
 satisfatório
(7,5 pontos)
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II – Consistências e
coerência

território e o eixo entre esta
realidade e a ação proposta

pelo projeto

10 pontosGrau de atendimento
parcialmente satisfatório

(05 pontos)

Grau de atendimento
insatisfatório
(2,5 pontos)

Proposta eliminada
(0 ponto)

Metas e serem alcançadas e
indicadores que aferirão

cumprimento das metas e
prazos para a execução das

ações

Grau de atendimento muito
satisfatório
(10 pontos)

10 pontos

Grau de atendimento 
 satisfatório
(7,5 pontos)

Grau de atendimento
parcialmente satisfatório

(05 pontos)

Grau de atendimento
insatisfatório
(2,5 pontos)

Proposta eliminada
(0 ponto)

A metodologia aponta, de
forma clara e bem definida,

como as ações serão
executadas, incluindo os

procedimentos,
instrumentos necessários e,
os detalhes técnicos para

sua execução

Grau de atendimento muito
satisfatório
(10 pontos)

10 pontos

Grau de atendimento 
 satisfatório
(7,5 pontos)

Grau de atendimento
parcialmente satisfatório

(05 pontos)

Grau de atendimento
insatisfatório
(2,5 pontos)

Proposta eliminada
(0 ponto)

Caracteriza o público-alvo
de forma quantitativa e

qualitativa

Grau de atendimento
satisfatório
(05 pontos)

05 pontos

Grau de atendimento
parcialmente satisfatório

(2,5 pontos)

Grau de atendimento
insatisfatório

(01ponto)

Não atendimento
(0 ponto)

Apresenta perspectiva de
atuação intersetorial,

Grau de atendimento
satisfatório
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III. Articulação com o
Sistema de Garantia de
Direitos da Criança e

adolescentes 

articulando e integrando
ações com políticas setoriais

como a cultura, esporte e
lazer, educação, trabalho e

aprendizagem, saúde,
assistência social, entre

outras, com a rede local e
com os órgãos de defesa de

direitos. 

(05 pontos)

05 pontos

Grau de atendimento
parcialmente satisfatório

(2,5 pontos)

Grau de atendimento
insatisfatório

(01ponto)

Não atendimento
(0 ponto)

IV - Exequibilidade

O projeto demonstra
capacidade técnica

operacional da proponente
com recursos humanos e

materiais compatíveis com a
execução do objeto e

alcance das metas
apresentadas

Grau de atendimento
satisfatório
(05 pontos)

5 pontos

Grau de atendimento
parcialmente satisfatório

(2,5 pontos)

Grau de atendimento
insatisfatório

(01ponto)

Não atendimento
(0 ponto)

Plano de aplicação
discrimina todos os recursos
necessários para a execução
da proposta e a referência de
preços de cada um deles, em
consonância com as metas

apresentadas. Valor de
referência

Grau de atendimento muito
satisfatório
(10 pontos)

10 pontos

Grau de atendimento 
 satisfatório
(7,5 pontos)

Grau de atendimento
parcialmente satisfatório

(05 pontos)

Grau de atendimento
insatisfatório
(2,5 pontos)

Proposta eliminada
(0 ponto)

Benefícios gerados ao
publico diretamente ou

indiretamente envolvido, à
comunidade ou território de

atuação

Grau de atendimento muito
satisfatório
(10 pontos)

10 pontos

Grau de atendimento 
 satisfatório
(7,5 pontos)

Grau de atendimento
parcialmente satisfatório

(05 pontos)

Grau de atendimento
insatisfatório
(2,5 pontos)

Proposta eliminada
(0 ponto)

Grau de atendimento muito
satisfatório
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V- Relevância e Impacto
Social

Potencial para
transformação e superação

das situações de
vulnerabilidade e risco
social, de acordo com a

descrição da apresentação

(10 pontos)

10 pontos

Grau de atendimento 
 satisfatório
(7,5 pontos)

Grau de atendimento
parcialmente satisfatório

(05 pontos)

Grau de atendimento
insatisfatório
(2,5 pontos)

Proposta eliminada
(0 ponto)

VI – Avaliação geral da
proposta

Capacidade  técnica  e
gerencial  da  OSC  para
executar  o  projeto,  com  a
observância  dos  requisitos
previstos  na  Lei  nº
13.019/2014, em especial no
seu artigo 33, caput e § 5º.

Grau de atendimento
satisfatório
(05 pontos)

5 pontos

Grau de atendimento
parcialmente satisfatório

(2,5 pontos)

Grau de atendimento
insatisfatório

(01ponto)

Não atendimento
(0 ponto)

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 de atendimento
satisfatório
(05 pontos)

5 pontos

Grau de atendimento
parcialmente satisfatório

(2,5 pontos)

Grau de atendimento
insatisfatório

(01ponto)

Não atendimento
(0 ponto)

                                                                                                                   Total de pontos               100 pontos

8.5.8. A falsidade de informações nos projetos, sobretudo com relação ao critério de julgamento (VI), deverá acarretar a

eliminação da proposta, podendo ensejar, ainda, a aplicação de sanção administrativa contra a Instituição proponente e

comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual crime.

8.5.9.  O proponente deverá descrever minuciosamente na proposta as experiências relativas ao critério de julgamento

(VI),  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 na fase de celebração do termo de fomento,  sendo que qualquer falsidade ou fraude na

descrição das experiências ensejará as providências indicadas no subitem anterior.

8.5.10. Serão eliminadas aquelas propostas:

a) cuja pontuação total for inferior a 60 (sessenta) pontos; 

b) que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento I a VI; 
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c) que não contenham os quesitos exigidos nos itens 7.1, 7.2. deste Edital; ou

d) que estejam em desacordo com o presente Edital (art. 16, da lei 4910/2017).

8.6. Etapa 3: Divulgação do resultado. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem

– CMDCAC divulgará  o  resultado do processo de  seleção  no Diário  Oficial  do Município  de  Contagem – DOC

(http://www.contagem.mg.gov.br), iniciando-se o prazo para recurso.

8.7. Etapa 4:  Interposição de recursos contra o resultado. Haverá fase recursal após a divulgação do resultado

preliminar do processo de seleção.

8.7.1.  Nos termos do art. 18 da lei municipal 4910/2017, os participantes que desejarem recorrer contra o resultado

preliminar deverão apresentar recurso administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias corridos  contados da publicação da

decisão à comissão de seleção. Não será conhecido recurso interposto fora do prazo.

8.7.2. Os recursos serão entregues via postal (SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento) ou pessoalmente

no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem – CMDCAC, Avenida José Faria da

Rocha, nº 1.016, 4º andar, Bairro Eldorado.

8.7.3.  É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos indispensáveis à defesa de seus interesses,

arcando somente com os devidos custos.

8.8. Etapa 5: Análise dos recursos pela Comissão de Seleção.

8.8.1. As OSCs poderão apresentar recurso contra o resultado da seleção, no prazo de 5 (cinco) corridos, contados da

publicação da decisão.

8.8.2.  A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser proferida no prazo máximo de 5 (cinco) uteis

contados  do  recebimento  do  recurso.  A motivação  deve  ser  explícita,  clara  e  congruente,  podendo  consistir  em

declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste

caso, serão parte integrante do ato decisório. Não caberá novo recurso contra esta decisão.

8.8.3. Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento.

8.9. Etapa 6: Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção.

8.9.1 O CMDCAC deverá homologar o resultado e enviar para a Secretaria de Comunicação e Transparência para

divulgação no sítio eletrônico oficial do Município (http://www.contagem.mg.gov.br/?se=doc),  as decisões recursais

proferidas e o resultado definitivo do processo de seleção. 

8.9.2. A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria (art. 27, §6º, da Lei nº 13.019/2014 e lei

4910/2017).    
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8.9.3. A revogação  ou  anulação  do  processo  de  chamamento  público  não  gera  direito  à  indenização  às  OSCs

participantes.

8.10. Etapa 7: Entrega do Certificado de Autorização para Captação – CAC

8.10.1. O CMDCAC efetuará a entrega do CAC, conforme modelo descrito no Anexo III, para as OSCs com projetos

selecionados a partir do primeiro dia útil após a data de publicação do resultado final no Diário Oficial do Município de

Contagem – DOC.

9. DA CAPTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

9.1. Uma vez  captados  os  recursos  adequados  à  execução  da  proposta,  deverá  a  organização  da  sociedade  civil,

observado  o  cronograma estabelecido  neste  edital,  apresentar  seu  Plano  de  Trabalho  ao  CMDCAC,  por  meio  da

Comissão de Seleção, que o avaliará e publicará a deliberação que estabelece quais as organizações da sociedade civil

aptas  à  formalização  do  termo  de  fomento  e  encaminhará  o  processo  administrativo  à  Secretaria  Municipal  de

Assistência Social, para que essa proceda às práticas administrativas necessárias à celebração da parceria.

9.2.  As despesas  decorrentes  da  execução  do  objeto da  parceria  dependerão  dos  recursos  a  serem captados  pelas

organizações da sociedade civil e de indicação expressa de prévia dotação orçamentária para execução da parceria. 

10. DA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

10.1. Após a publicação do resultado final,  as OSCs selecionada (s) no chamamento público, após a captação dos

recursos adequados à execução da proposta, deverá(ão) apresentar seu (s) plano (s) de trabalho.

10.2.1.  O plano de trabalho deverá ser protocolado exclusivamente na sede do Conselho Municipal dos Direitos da

Criança  e  do  Adolescente  –  CMDCAC,  no  horário  de  09:00  horas  às  17:00  horas,  exceto  em feriados  e  pontos

facultativos.

10.2.2. O  plano  de  trabalho  deverá  ser  apresentado  em  02  (duas)  vias,  devendo  as  páginas  ser  numeradas

sequencialmente,  rubricadas  e  assinadas  pelo  (a)  representante  legal  da  organização  da  sociedade  civil,  ou,  por

procurador (a) regular e legalmente habilitado (a), e ainda em envelope lacrado e identificado com o nome da OSC, do

projeto e número do edital.

10.2.2.1. Em se tratando de representação por procurador (a), deverá ser apresentada a procuração original ou cópia

simples, acompanhada de cópias simples do documento de identificação oficial com foto e CPF – Cadastro de Pessoas

Físicas do(s) outorgante(s) e do (a) procurador (a).

10.2.2.2. Serão aceitos para fins comprobatórios os seguintes documentos oficiais de identidade: carteira de identidade,

carteira de identificação profissional, carteira de motorista (CNH), carteira de trabalho (CTPS) e passaporte.

10.2.3. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCAC poderá, a seu critério, solicitar a
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organização da sociedade civil a apresentação de outras vias originais do plano de trabalho.

10.2.4. O plano de trabalho deverá estar de acordo com as informações já apresentadas no projeto, observados ainda os

termos e as condições constantes neste edital.

10.2.5 A elaboração do plano de trabalho será realizada pela organização da sociedade civil, através de diálogo técnico

com o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCAC, por meio da Comissão de Seleção, através de

reuniões e/ou comunicações oficiais enviadas por meio eletrônico (e-mail), para que a redação final esteja adequada aos

termos do edital e seja compatível com a concepção apresentada na proposta.

10.3. O plano  de  trabalho deverá  observar  os  requisitos  previstos  no artigo  22 da  Lei  Federal  nº  13.019/2014,  e

legislações municipais pertinentes, que deverá conter as informações previstas no item 7.2. deste edital.

10.3.1. A previsão de receitas e despesas,  deverá ser acompanhada da comprovação da compatibilidade dos custos

apresentados com os preços praticados no mercado por meio de um dos elementos indicativos abaixo, sem prejuízo de

outros:

 I – contratações similares ou parcerias da mesma natureza concluídas nos últimos três anos ou em execução; 

II – atas de registro de preços em vigência adotados por órgãos públicos vinculados à União, Estados, Distrito Federal

ou Municípios da região onde será executado o objeto da parceria ou da sede da organização; 

III – tabelas de preços de associações profissionais; 

IV – tabelas  de preços referenciais da política pública setorial  publicada pelo órgão ou entidade da administração

pública municipal;

V – pesquisa publicada em mídia especializada; 

VI – sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que com data e hora de acesso; 

VII – Portal de Compras Governamentais; 

VIII  –  cotações  com  até  três  fornecedores  ou  prestadores  de  serviço,  que  poderão  ser  realizadas  por  item  ou

agrupamento de elementos de despesas.

10.4. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCAC, por meio da Comissão de Seleção,

procederá à análise do plano de trabalho e respectiva orçamentação.

10.4.1. A Comissão de Seleção poderá solicitar a realização de ajustes no plano de trabalho, observados os termos e as

condições da proposta, deste edital e da legislação em vigor.

10.5.  Caso  sejam  constatadas  quaisquer  inadequações  no  plano  de  trabalho  apresentado  e/ou  na  respectiva

orçamentação, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem – CMDCAC, por meio da

Comissão de Seleção, convocará a organização da sociedade civil, por meio eletrônico (e-mail), para no prazo de 10

(dez) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil após a data da convocação, proceder aos ajustes como condição

para a aprovação do plano de trabalho, observados os termos e as condições da proposta, do edital e da legislação em

vigor.

10.5.1. As inadequações no plano de trabalho que não forem sanadas dentro do prazo previsto na cláusula anterior deste
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edital,  ensejará,  a  critério  da  Comissão  de  Seleção,  o  adiamento  da  avaliação  do  Plano  de  Trabalho  para  a  data

subsequente prevista no cronograma ou ainda, na perda do direito à celebração da parceria.

10.6. Não caberá recurso da decisão da Comissão de Seleção que reprovar o (s) plano (s) de trabalho, observado o prazo

para ajustes.

10.7. Após análise e aprovação do (s) plano (s) de trabalho pela Comissão de Seleção e pela homologação em Plenária,

o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCAC publicará no Diário Oficial do Município

– DOC, a deliberação referente ao (s)  plano (s)  de trabalho da (s)  organização(ões)  da sociedade civil  apto (s)  à

formalização  do  Termo  de  Fomento  com  o  Município  de  Contagem,  e,  encaminhará  os  respectivos  processos

administrativos para a Secretaria Municipal de Assistência Social, para que esta proceda às práticas administrativas

necessárias à celebração do Termo de Fomento.

10.8. A aprovação do (s) plano (s) de trabalho não gerará direito à celebração da (s) parceria (s) com o Município de

Contagem.

11. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA A FORMALIZAÇÃO DA PARCERIA

11.1.  A (s)  organização (ões)  da sociedade civil  com proposta (s)  selecionada (s)  e  habilitada (s)  no chamamento

público, deverão apresentar, com o Plano de Trabalho, a documentação  a seguir: 

I - certificado de credenciamento prévio;

II - certidão de débitos relativos a créditos tributários federais e à dívida ativa da União; 

III - certificado de regularidade do fundo de garantia do tempo de serviço – CRF/FGTS;

IV - certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT;

V - certidão de quitação plena dos tributos estaduais;

VI - certidão de quitação plena dos tributos municipais;

VII - declaração do representante da organização de que a entidade não emprega menor de 18 (dezoito)  anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de

aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos, atendendo ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

VIII - declarações do art. 29, da lei 4.910/2017 (modelo contido no anexo i, decreto nº 079, de 04 de maio 2017;

IV - certidões dos cadastros municipal, estadual e federal demonstrando inexistência de impedimentos à celebração -

CADIN (municipal, estadual e federal) CAFIMP;

11.2. A documentação exigida na cláusula 11.1 deste edital deverá ser entregue exclusivamente na sede do CMDCAC,

Avenida José Faria da Rocha, nº. 1016, 4º andar, Eldorado, Contagem, de segunda-feira à sexta-feira, no horário de

08:30 horas às 16:30 horas, exceto finais de semana, feriados e pontos facultativos.

11.2.1. A documentação de que trata o subitem anterior  deverá ser  entregue, em envelope, contendo em sua parte

externa  os  seguintes  dizeres:  Ao  CMDCAC,  chamamento  público  CMDCAC  Nº  001/2020,  documentos  para

formalização da parceria organização da sociedade civil, com nome da OSC, CNPJ e Endereço.
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11.3. A Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Social,  procederá  à  análise  da  documentação  apresentada  pela

organização da sociedade civil, nos teremos deste edital.

11.4.  Caso  seja  constatada  irregularidade  em  quaisquer  dos  documentos  apresentados  e/ou  quando  as  certidões

estiverem com prazo de vigência expirado e novas certidões não estiverem disponíveis eletronicamente, a Secretaria

Municipal de Desenvolvimento Social, notificará a organização da sociedade civil, para regularizar a documentação

e/ou as certidões.

11.4.1. As irregularidades na documentação e/ou nas certidões que não forem sanadas dentro do prazo constante na

notificação, ensejará na perda do direito à celebração da parceria. 

12. DA FORMALIZAÇÃO DA PARCERIA

12.1. Aprovado (s) o (s) planos de trabalho pelo Conselho Municipal  dos Direitos da Criança e do Adolescente –

CMDCAC, bem como cumpridas as disposições previstas neste edital, a (s) organização (ões) da sociedade civil será

(ão) convocada (s) pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, para assinar o Termo de Fomento.

12.2. As despesas com a publicação do(s) extrato(s) do(s) Termo(s) de Fomento celebrado(s) no Diário Oficial do

Município – DOC, correrão por conta da Administração Pública Municipal.

12.3. As parcerias com recursos disponibilizados e não utilizados pela (s) organização (ões) da sociedade civil no prazo

máximo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias contados da data de assinatura do Termo de Fomento, deverão ser

rescindidas, salvo quando houver execução parcial do objeto, desde que previamente justificado pelo gestor da parceria

e autorizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCAC e pelo (a) Secretário (a)

Municipal da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, 

12.4. A organização da sociedade civil deverá divulgar em seu sítio eletrônico institucional oficial, quando houver, e em

locais visíveis de sua sede social e do (s) estabelecimento (s) em que exerça suas ações, desde a data de celebração da

parceria até 180 (cento e oitenta) dias após a apresentação da prestação de contas final, as seguintes informações:

I - data de assinatura e identificação do Termo de fomento, bem como do órgão da administração pública responsável; 

II - nome da organização da sociedade civil e seu número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ

da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; 

III - descrição do objeto do Termo de Fomento;

IV - valor total do Termo de Fomento e os valores liberados; 

V - situação da prestação de contas do Termo de fomento, que deverá informar a data prevista para a sua apresentação, a

data em que foi apresentada, o prazo para a sua análise e o resultado conclusivo; 

VI - quando vinculados à execução do objeto e pagos com recursos do Termo de Fomento, o valor total da remuneração

da equipe  de  trabalho,  as  funções que seus integrantes  desempenham e  a  remuneração  prevista  para o respectivo

exercício.

12.5.. A celebração dos instrumentos de repasse será condicionada à regularidade dos requisitos previstos no arts. 33, 34
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e 39 da Lei nº 13.019/2014.

12.6. Os  atos  e  procedimentos  relativos  a  formalização,  execução,  acompanhamento  e  a  prestação  de  contas  dos

instrumentos de parcerias celebrados serão realizados nos termos dos Capítulos III e IV da Lei nº 13.019/2014.

12.7. A liberação de recursos obedecerá o cronograma de desembolso da proposta de instrumento de parceria estará

condicionada ao cumprimento da contrapartida e as exigências para contratação e execução do plano de trabalho, sem

prejuízo das demais disposições da Lei nº 13.019/2014 e lei nº 4910/2017.

13. CONTRAPARTIDA

13.1. Não será exigida contrapartida financeira como requisito para celebração de parceria, facultada a exigência de

contrapartida em bens e serviços cuja expressão monetária será obrigatoriamente identificada no termo de colaboração

ou de fomento (art. 35 da Lei nº 13.019/2014, lei 4910/ 2017).

14. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO

14.1. Para a celebração do termo de fomento, a OSC deverá ser regida por normas de organização interna que prevejam,

expressamente:

a) 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 13.019/2014). Estão dispensadas desta exigência as organizações religiosas e as sociedades cooperativas (art.

33, §§ 2º e 3º, da Lei nº 13.019/2014);

b) Que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica de

igual natureza que preencha os requisitos da Lei nº 13.019/2014, e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo

da entidade extinta (art. 33, III, da Lei nº 13.019/2014). Estão dispensadas desta exigência as organizações religiosas e

as sociedades cooperativas (art. 33, §§ 2º e 3º, da Lei nº 13.019/2014);

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

Contabilidade (art. 33, IV, da Lei nº 13.019/2014);

d)  Possuir, no momento da apresentação do plano de trabalho, no mínimo, um ano de existência com cadastro ativo,

comprovados por meio de documento de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, emitido pela

Secretaria da Receita Federal do Brasil. Este prazo poderá ser reduzido por ato específico e excepcional do Prefeito

quando nenhuma OSC o atingir (art.  33, V, alínea “a”, da Lei nº 13.019/ 2014 e Art. 28, III e §5º, do Decreto nº

30/2017);

e)  Apresentar  comprovantes  de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de natureza semelhante,

podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros:

I  - instrumentos  de  parceria  firmados  com órgãos  e  entidades  da  Administração  Direta  e  Indireta  do  Município,
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organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil;

II - relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas;

III -   publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pela organização da sociedade

civil ou a respeito dela;

IV  - currículos  profissionais  de  integrantes  da  organização  da  sociedade  civil,  sejam  dirigentes,  conselheiros,

associados, cooperados, empregados, entre outros;

V  - 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

VI - prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela organização da sociedade civil; 

f) Possuir instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento do objeto da parceria e o cumprimento das

metas  estabelecidas  ou  prever  a  sua  contratação  ou  aquisição  com recursos  da  parceria,  a  ser  atestado  mediante

declaração do representante legal da OSC, conforme Anexo V – Declaração sobre Instalações e Condições Materiais. A

capacidade técnica e operacional da OSC 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 (art. 33, V, alínea “c” e §5º, da Lei nº 13.019/2014, e art. 28, XII e lei 4910/2017); 

g) Certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de dívida ativa e trabalhista (art. 34, II,

da Lei nº 13.019/2014, e art. 28, V a VIII e §§ 2º e 3º, do Decreto nº30/2017); 

h) 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, III, da

Lei nº 13.019/2014, e art. 28, I, do Decreto nº 30/2017);

i) Cópia autenticada da ata de eleição e posse da atual diretoria da organização da sociedade civil, registrada na forma

da Lei, bem como relação nominal atualizada dos dirigentes da OSC, conforme o estatuto, com endereço, telefone,

endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de

Pessoas Físicas – CPF de cada um deles, conforme Anexo VI – Declaração e Relação dos Dirigentes da Entidade (art.

34, V e VI, da Lei nº 13.019/2014, e lei 4910/2017);

j)  Cópia da  conta de  consumo,  cobrança  de IPTU ou contrato de locação,  comprovando que a  OSC funciona no

endereço por ela declarado (art. 34, VII, da Lei nº 13.019/2014, e lei 4910/2017;

k) Atender às exigências previstas na legislação específica, na hipótese de a OSC se tratar de sociedade cooperativa (art.

2º, I, alínea “b”, e art. 33, §3º, Lei nº 13.019/2014);
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l) Cópia do RG, CPF e comprovante de endereço do Presidente;

 

m) Cópia do Atestado de Funcionamento da OSC no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de

Contagem – CMDCAC, em plena vigência.

14.2. Ficará impedida de celebrar o termo de fomento a OSC que:

a) não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território nacional (art. 39,

I, da Lei nº 13.019/2014);

b) esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada (art. 39, II, da Lei nº 13.019/2014);

 

c) tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da

administração  pública,  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, III e §§ 5º e 6º, da Lei nº 13.019/2014, e lei 4910/2017);

d)  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, IV, da Lei nº 13.019/2014);

e) 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, V, da Lei nº 13.019/2014);

f) 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, VI, da Lei nº 13.019/2014); 

g) 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, VII, da

Lei nº 13.019/2014);

14.3. A OSC  deverá  declarar  o  não  impedimento,  conforme  o  Anexo  VII  –  Declaração  da  não  ocorrência  de

impedimentos.

 

14.4. A cláusula de definição da titularidade dos bens remanescentes adquiridos, produzidos ou transformados com
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recursos repassados pela administração pública municipal após o fim da parceria, prevista no inciso X do art. 42 da Lei

nº 13.019/2014, poderá determinar a titularidade dos bens remanescentes, conforme art. 25 da lei 4910/2017:

a) Para o órgão ou entidade da Administração Direta e Indireta do Município, quando necessários para assegurar a

continuidade do objeto pactuado, seja por meio da celebração de nova parceria, seja pela execução direta do objeto pela

administração pública municipal;

b) Para a organização da sociedade civil, quando os bens forem úteis à continuidade da execução de ações de interesse

social pela organização. 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1 Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com legislações pertinentes, a organização da

sociedade civil, garantida a prévia defesa, poderá sofrer as seguintes sanções:

I – advertência; 

II - 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, por prazo não superior a dois anos; 

III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e

entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a

organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da

sanção aplicada com base no inciso II. 

15.2. A penalidade prevista na cláusula anterior será aplicada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social,

facultada a defesa da organização da sociedade civil, no processo administrativo regularmente instaurado.

16. DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem – CMDCAC resolverá os casos

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

administração pública. 

 

16.2. 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  do  projeto  apresentado,  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.  

 

16.3. A Administração Pública não cobrará das entidades concorrentes  taxa para participar deste Chamamento Público.
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16.4. Todos os custos decorrentes da elaboração dos projetos e quaisquer outras despesas correlatas à participação no

Chamamento  Público  serão  de  inteira  responsabilidade  das  OSCs,  não  cabendo  nenhuma  remuneração,  apoio  ou

indenização por parte da Administração Pública.

16.5. O Presente Chamamento Público ficará aberto pelo período máximo de 30 (trinta) dias.

 

16.6. As OSCs que captarem recursos no período de Janeiro a Abril de cada ano, através da declaração de Imposto de

Renda  e  de  guias  recolhidas  por  pessoa  física  diretamente  a  Receita  Federal,  deverão  apresentar  os  documentos

comprobatórios da arrecadação específica, conforme a Resolução nº 09/2018 do CMDCAC.

16.7. As OSCs que captaram recursos durante o ano, através da lei de renúncia fiscal, deverão apresentar os documentos

comprobatórios da arrecadação específica até 30 dias após a captação. Considerando que em dezembro será de 60 dias.

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

Anexo I – Declaração de Ciência e Concordância;

Anexo II – Minuta da capa do envelope;

Anexo III – Minuta do Certificado de Autorização para Captação nº 01/2020 – CMDCAC;

Anexo IV – Atestado de Funcionamento;

Anexo V – Declaração sobre Instalações e Condições Materiais; 

Anexo VI – Declaração e Relação dos Dirigentes da Entidade; 

Anexo VII – Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos; 

Anexo VIII – Declaração do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal;

Anexo IX – Minuta do Plano de Trabalho;

Anexo X – Minuta do Termo de Fomento;

Anexo XI – Formulário de Apresentação de Projetos para o FIA.

Contagem, 10 de fevereiro de 2020.

José William da Silva

Presidente do CMDCAC
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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  .........../20.......  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, ____ de ______________ de 20___. 

 

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

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

MINUTA DA CAPA DO ENVELOPE

CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM - CMDCAC

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2020

COMISSÃO DE SELEÇÃO DO CMDCAC

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): ____________________________________

CNPJ:__________________________

PROJETO:____________________________________________________________________

TIPO DE ATENDIMENTO:

( ) Facilitação do acesso as políticas públicas de qualidade que garantam os direitos humanos das crianças e

adolescentes,  bem como de suas  famílias  e  que contemplem a  superação das  desigualdades,  afirmação da

diversidade com promoção da equidade e inclusão social;

(  )  Promoção da arte, cultura, música, esporte e lazer para crianças e adolescentes, voltados à convivência

familiar e comunitária, e fortalecimento de vínculos;

(  )  Enfrentamento  a  violência  e  abuso  doméstico,  abuso,  exploração  e  violência  sexual  contra  crianças  e

adolescentes;

( )  Promoção de atenção socioassistencial e o acompanhamento aos adolescentes e jovens de ambos os sexos

em cumprimento de  medidas socioeducativas em meio aberto;

(  ) Implementação de acolhimento institucional;

(  ) Famílias acolhedoras;

(  ) Divulgação de ações e programas de defesa do Direitos da Criança e do Adolescente.

            (   ) Divulgação de ações e programas de defesa do Direitos da Criança e do Adolescente
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ANEXO III

Minuta do Certificado de Autorização para Captação nº 01/2020 – CMDCAC

       

ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ FARIA DA ROCHA, 1.016 – 4º ANDAR – ELDORADO – CONTAGEM/MG – TEL.:
(31)3352-5836 – E-MAIL – CMDCAC@CONTAGEM.MG.GOV.BR

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO PARA CAPTAÇÃO - CAC

Registro nº

      O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE  CONTAGEM, 
AUTORIZA A CAPTÇÃO DE RECURSO DO IMPOSTO DE RENDA DEVIDO ÀS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, 
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM – 
FMDCAC, 

PARA VIABILIZAR O PROJETO: ________________________________________________

NA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: _____________________________________           

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚLICO Nº _____

FICA AUTORIZADA A CAPITAR O VALOR DE R$: _________________

NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO _______________

JOSE WILLIAM DA SILVA 

PRESIDENTE DO CMDCAC
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ANEXO IV

ATESTADO DE FUNCIONAMENTO

Atesto  para  os  devidos  fins  que  a  entidade xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  com   sede
àxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-Contagem/MG,  inscrita  no  CNPJ:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx fundada em xxxxxxx, encontra-se em regular funcionamento e está inscrita neste
Conselho, sob o nº. xxx, executando os seguintes programas socioeducativos: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  E
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Sendo  sua  diretoria  com  mandato  de
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx constituída dos seguintes membros: 

Presidente: 

Endereço: 

CI:                                                                                    CPF: 
                                 

Vice-Presidente: 
Endereço: 

CI:                                                                                   CPF: 

 Secretário: 

Endereço: 
CI:                                                                                       CPF: 
  

Tesoureira: 
Endereço: 
CI:                                                                                       CPF: 

Atesto, outrossim, que a referida entidade não remunera os membros de sua diretoria pelo exercício 

específico de suas funções não distribui lucros ou bonificações a dirigentes, associados ou mantenedores, sob nenhuma 

forma, destinado a totalidade das rendas apurados ao atendimento beneficente de suas finalidades. Este atestado tem 

validade de dois (02) anos a partir da data de emissão do mesmo.

Contagem, xx dexxxxxxx de xxxx.

Presidente do CMDCAC
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ANEXO V 

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, ____ de ______________ de 20___. 

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

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

DECLARAÇÃO E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 

 

Declaro para os devidos fins, em nome da [identificação da organização da sociedade civil – OSC], que:

 

 Não há no quadro de dirigentes abaixo identificados: 

(α) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública federal;

ou 

(β) 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

municipal 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; 

 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
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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, ____ de ______________ de 20___. 

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

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)

ANEXO VII

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 fomento, 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 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, ____ de ______________ de 20___. 



"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, 13 de fevereiro de 2020 Página 44 de 82 Diário Oficial de Contagem - Edição 4763

 

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

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO QUE ATENDE O ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA  REPÚBLICA.

________________________________,  (nome  da  organização  da  sociedade  civil),  com  sede

na________________________________(endereço  da  OSC),  CNPJ  ______________________________,  por

seu representante legal infra-assinado, e em atenção a norma contida no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição da

República, declara de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho (exceto aprendiz, a partir de

14 (quatorze) anos.

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

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

Nome e assinatura do responsável (representante legal)

Carimbo da organização da sociedade civil
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ANEXO IX

MINUTA

PLANO DE TRABALHO PARA TERMO DE FOMENTO
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ANEXO X

MINUTA DA PARCERIA
TERMO DE FOMENTO Nº /ANO

Processo Administrativo nº 000000/ANO

Termo de Fomento nº xxxxxxxxxxxx que entre si celebram o
MUNICÍPIO  DE  CONTAGEM  e  a  Organização  da
Sociedade  Civil  XXXXXXXX  mediante  as  cláusulas  e
condições seguintes:

O  MUNICÍPIO DE CONTAGEM,  com sede na Praça Presidente Tancredo Neves,  nº 200, Bairro Camilo
Alves, Contagem/MGF, CEP: 32.017-900, inscrito no CNPJ nº 18.715.508/001-31, neste ato representado pelo
Secretário  Municipal_________________________  (NOME  COMPLETO  E  QUALIFICAÇÃO),  doravante
denominado MUNICÍPIO, e a Organização da Sociedade Civil ______________________________, com sede
na Rua _________________, nº ___, Cidade ____________, Estado ___________, inscrita no CNPJ/MF sob nº
_____________, neste ato, por seu [cargo do dirigente/procurador], [nome completo do dirigente/procurador],
brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.º _____________, inscrito no CPF sob o n.º ______________,
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 Fomento, tem por objeto ________________________, consoante o plano de trabalho
anexo, parte integrante indissociável deste ajuste (Anexo I).

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 ________________________, 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 aplicáveis à espécie: 

2.1.1. COMUNS DOS PARTÍCIPES:
I- assegurar o regular funcionamento da ________________________; 
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 XX (XXXXXXX) dias, o relatório a ser enviado pela OSC ao MUNICÍPIO, por meio

informatizado, com indicação da quantidade ________________________; 

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

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

no Diário Oficial do Município; 
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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; 

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  do

________________________. 

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; 

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  relativos  ao  objeto  da
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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. 

XVI-  _________________________________  (ACRESCENTAR  OBRIGAÇÕES  ESPECÍFICAS  DA

PARCERIA) 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 [nome e qualificação geral e funcional do servidor].

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 ____________________ assumirá a

gestão até o retorno daquele.

3.5. Em caso de vacância da função de gestor, o Secretário Municipal de ____________________ 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,
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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; 

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

6.1. O valor total da presente parceria é de R$ XXX.XXX,XX (valor da parceria por extenso).

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

conta do orçamento vigente, na dotação orçamentária: _____________

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. 
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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 XX (XXXXXXX) dias,  após o qual a 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 XX (XXXXXXX)

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 _________/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 comerciais
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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 _____ (___________), 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  ____  (_________)  dias  e  será  rescindido  por  infração  legal  ou

descumprimento das obrigações assumidas, ou pela superveniência de norma legal ou fato que o torne jurídica,

material ou formalmente inexequível. 

11.2. Ocorrendo a rescisão ou a denúncia do presente ajuste, MUNICÍPIO e OSC responderão pelas obrigações

assumidas  até  a  data  de  assinatura  do  respectivo  termo  de  encerramento,  devendo  a  OSC  apresentar  ao

MUNICÍPIO, no prazo de até 30 (trinta) dias, a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações

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.
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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.

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 _____. 

Secretário Municipal de ________________________ 

(NOME DO DIRIGENTE ) 

(cargo do dirigente da OSC) 

Testemunhas: 

_________________________________          ______________________________ 

Nome:                                                                 Nome: 

RG                                                                      RG: 

CPF:                                                                   CPF:
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ANEXO XI

FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROJETOS

FUNDO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE CONTAGEM 

FIA

(   ) CAC                                                  

1-SOBRE A INSTITUIÇÃO 

1.1- Dados

RAZÃO SOCIAL DA INSTITUIÇÃO:

SIG LA:

CNPJ:

NOME FANTASIA:

ENDEREÇO: 

MUNICÍPIO: 

ESTADO: 

TELEFONE:

E-MAIL:

RESPONSÁVEL LEGAL:                                           CARGO:

EMAIL                                                                         TELEFONE:

DATA :    /     /     

1.2- Histórico da Instituição ( aproximadamente uma lauda)

2-  SOBRE O PROJETO

2.1 Dados

A- NOME DO PROJETO: 

B- LINHA ATUAÇÃO DO PROJETO: 
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OBS: Vai desenvolver ou realizar  o quê?

C- ÃREA DE ABRANGÊNCIA DO PROJETO

OBS:  locais de execução, endereços  

D- COORDENADOR:

OBS: nome do profissional que vai coordenar o projeto

E- ELABORADOR DO PROJETO:

2.2- Resumo do Projeto (aproximadamente uma lauda)

 OBS: falar sobre o projeto, quando e como começou e o porquê, sobre o  valor total que deve constar, também, no final do 
resumo. 

3-  Justificativa do Projeto ( aproximadamente 30 linhas)
          OBS: Falar sobre a importância do projeto no local onde será desenvolvido e o  porquê?

3.1-  Publico Alvo
 OBS: deve contar: descrição, idade, quantidade, situação econômica e social, critérios de
seleção.

3.2- Objetivos:

3.2.1 - Objetivos Geral

OBS:  Solução de um problema detectado. O verbo deverá vir sempre no infinitivo.

Ex: fazer, realizar, cumprir

3.2.2- Objetivos Específicos
OBS:  Distribuir o objetivo geral em no máximo 06 específicos para alcançar o objetivo geral

3.3- Metodologia  (passo a passo)

3.3.1 Desenvolvimento (descrever)

               a- como serão desenvolvidas

3.3.2 Quadro de Horários da Atividades

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

8:00 -9:00 Dança Reforço Atend. Dança Reforço Plantão

3.3.3 Equipe Técnica

Nome Profissão Função Regime Carga horária

João Teixeira Assist. Social Coordenador CLT 40 horas

Educador Reforço Escolar Contrato 40 horas

OBS: não é necessário colocar o nome de todos os profissionais, apenas o do coordenador,

Os demais somente se já tiverem sido selecionados.
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4- SUSTENTABILIDADE DO PROJETO

4.1 – Interações com as Políticas Públicas

      OBS:  Como o projeto vai interagir com as Políticas Públicas?

4.2 – Plano de Comunicação 

Discriminação Qtde Público

Banner 02 Parceiro e comunidade 

Panfleto 1000 Comunidade
 

4.3 – Participação da Comunidade 

OBS: Como a comunidade vai participar do projeto?

4.4 – Parceiros do Projeto
Nome do Parceiro Tipo  de  Parceria  (financeira,  técnica,  Recursos

Humanos ou outra)

5- METAS 

Objetivos Específicos Metas

Para cada objetivo 
específico uma meta

OBS: refere-se ao objetivo geral; deve dizer onde pretende chegar com o projeto; deve apontar o prazo; como sugestão, no 
máximo três metas.

6-  RESULTADOS ESPERADOS  

OBS: refere-se aos objetivos específicos, deve ser em forma de quadro, os resultados devem ser quantitativos e qualitativos 
 

Objetivos Específicos Ações Resultados Esperados

  
7- AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO 

OBS: Refere-se aos objetivos específicos, devem ser em forma de quadro contendo:

a- Indicadores

b- Meios de verificação

c- Período de verificação

d - Quem vai monitorar e avaliar

Objetivos Específicos Indicadores Meios de verificação Período Responsável

Algo  que  possa
ser mensurado
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8- CRONOGRAMA DO PROJETO 

Objetivos
específicos

Ações Mês
01

Mês
02

Mês
03

Mês
04

Mês
05

Mês
06

Mês
07

Mês
08

Mês
09

Mês
10

Mês
11

Mês 12

 

9-  RECURSOS NECESSÁRIOS

9.1 Planilha de Recursos
DESCRIÇÃO QUANTIDADE CLASSIFICAÇÃO

Humanos
04 01 Coordenador 

01 Assistentes Social
02 Educadores Sociais

 
Físicos

03 01 dança(multiuso para outras oficinas)
01 sala para atendimento
01 refeitório

Materiais (consumo)
Higiênico, Limpeza, Escritório, Oficinas... 

Equipamentos  (investimentos)
Vários Computadores, mesas, cadeiras....

Etc...

9.2. Planilha Financeira

Descrição (Cada item por categoria) Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

1. RH

1.1. Coordenador

1.2. Assistente Social
1.3. Educador
Obs: Em caso de pagamento de pessoal informar os
encargos sociais de cada um quando utilizar CLT
2- DESPESAS
2.1 Água 
2.2 Luz
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2- MATERIAIS
2.1 Oficinas
2.1.1 bola
TOTAL

OBS: Utilizar valores dentro do piso salarial de acordo com a categoria do sindicato correspondente. 

                                                  ANEXOS
EXECUÇÃO FINANCEIRA:

10.1. Plano de Aplicação (R$ 1,00)
Especificação Concedente Proponente Total
Custeio
Investimentos

12.000,00
  4.000,00

  16.000,00

FIA 20%    

Total Geral 19.200,00

10.2. Descrição da Contrapartida:
OBS: equipe de profissionais para acompanhar as crianças nos eventos, equipamentos de som para Baú de Histórias.

10.3. Cronograma de Desembolso (R$ 1,00)

10.3.1. Concedente:

Mês 1.º mês 2.º mês 3.º mês 4.º mês 5.º mês 6.º mês

Valor/parcela R$

16.000,00

Mês 7.º mês 8.º mês 9.º mês 10.º mês 11.º mês 12.º mês

Valor/parcela

10.3.2. Proponente (contrapartida):

Mês 1.º mês 2.º mês 3.º mês 4.º mês 5.º mês 6.º mês

Valor/parcela

Total

Mês 7.º mês 8.º mês 9.º mês 10.º mês 11.º mês 12.º mês

Valor/parcela

Total
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Secretaria Municipal 
de Administração

ATA DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 182/2019
PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 053/2019
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de natureza contínua de serviços de manutenção preventiva e corretiva para 34 (trinta e qua-
tro) elevadores tipo plataforma da marca Vertical Tech, 01 (um) elevadores tipo plataforma da marca Elevamig, 05 (cinco) elevadores tipo plataforma da marca Montele, 
01 (um) elevador tipo plataforma da marca SG Elevadores  e 01 (um) elevador tipo plataforma da marca Vertiline instalados nos prédios das Unidades Escolares e da 
nova sede da Secretaria de Educação, com fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e peças de reposição mediante ressarci-
mento, por um período de 36 (trinta e seis) meses, conforme especifi cações e condições estabelecidas no edital.
RECORRENTE: WEBER GLAYSON DA SILVA (BGG MANUTENÇÃO) - CNPJ NÚMERO 17.693.411/0001-02.
RECORRIDA: MG ESCAL LTDA. ME - CNPJ NÚMERO 14.111.321/0001-78.

I – DAS PRELIMINARES:
RECURSO ADMINISTRATIVO interposto, por meio da representante legal da LICITANTE WEBER GLAYSON DA SILVA (BGG MANUTENÇÃO), devidamente qualifi cado na 
peça recursal, acerca da habilitação da licitante MG ESCAL LTDA. ME no certame.
i.1 – DA TEMPESTIVIDADE:
Conforme estampado no item 11.1, do Instrumento Convocatório, declarado vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03(três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, fi cando os outros licitantes intima-
dos para apresentar suas contrarrazões em igual número de dias, a contar do término do prazo recursal.
A RECORRENTE registrou a intenção de recorrer, conforme exige o edital, e protocolizou suas razões no prazo concedido.
i.2 – DA LEGITIMIDADE:
A Licitante recorrente participou da sessão pública do pregão, enviando proposta e participando da sessão de lances eletrônicos. 
Por não concordar com a habilitação da recorrida MG ESCAL LTDA. ME, vencedora do certame, a recorrente WEBER GLAYSON DA SILVA (BGG MANUTENÇÃO), impetrou 
recurso administrativo.

II – DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE:
A Equipe de Pregões passa a transcrever, em apertada síntese, as alegações da recorrente, estando o texto integral do mesmo juntado aos autos e disponível para vistas:

Alega a recorrente:
“Que, dentro do prazo estipulado no edital, a empresa considerada vencedora do certame, MG ESCAL apresentou a documentação de habilitação e sua proposta de 
preços, porém, ela deixou de observar algumas obrigações do edital que vamos relatar:
Ao verifi car os documentos da empresa declarada vencedora, ela apresentou certidão negativa de débitos municipais (plena) com validade até o dia 02/02/2020, ou 
seja, vencida na data do certame;

ANEXOS/INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

OBS: Orçamentos, Plantas.

Contagem,  de  de 

_________________________________________
 Presidente

_____________________________________
        Assistente social 
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Ao verifi car os documentos da empresa declarada vencedora, ela apresentou prova de regularidade relativa ao FGTS com validade até o dia 21/01/2020, ou seja, vencida 
na data do certame;
Deixou de apresentar a certidão negativa de débito do Ministério de Trabalho e Emprego quanto à inexistência de débitos decorrentes de infração, emitida através do 
site do Ministério do Trabalho, com base na Portaria MTE número 1.421, de 12 de setembro de 2014;
Deixou de apresentar, junto à documentação, declaração de elaboração independente de proposta, Anexo IV, do edital;
 Apresentou alvará de localização e funcionamento com validade até dia 14/01/2020.

Ao fi nal, requer provimento ao recurso aviado, nos pontos que lhe são próprios, no qual demonstra o equívoco por parte da empresa declarada vencedora do certame 
e pede seja conhecido o presente recurso dando PROVIMENTO à pretensão da recorrente.

Solicita, ainda, caso não seja este o entendimento da Equipe de Pregões, sejam os autos remetidos à Autoridade Superior para reexame do mérito. 

A Equipe de Pregões esclarece que o texto integral do RECURSO ADMINISTRATIVO se encontra juntado aos autos, podendo os interessados fazer vistas ao mesmo.

III – DA CONTRARRAZÃO:
O recurso administrativo apresentado pela LICITANTE WEBER GLAYSON DA SILVA (BGG MANUTENÇÃO) - CNPJ NÚMERO 17.693.411/0001-02, recebido em 10/02/2020, 
foi devidamente comunicado às demais LICITANTES para a apresentação do contraditório, caso desejarem.
A LICITANTE MG ESCAL LTDA. ME - CNPJ NÚMERO 14.111.321/0001-78, apresentou suas alegações contraditórias ao recurso, que passamos, em apertada síntese, a 
transcrever:
Alega a contrarrazoante:
“Que a Equipe de Pregões poderá efetuar consulta ao site da Receita Federal na internet para certifi cação sobre a regularidade da inscrição da empresa no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica.”
“Que o item 8.3.1 do edital estabelece que: “8.3.1 – Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fi scal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a ME ou EPP for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do Municí-
pio de Contagem, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
negativa.””
“Que, em relação à certidão negativa de débito do Ministério do Trabalho e Emprego quanto à inexistência de débitos decorrentes de infração, emitida pelo Ministé-
rio da Economia, através da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, com base na Portaria TEM número 1421, de 12/09/2014, a empresa MG ESCAL LTDA., não possui 
nenhum débito ou irregularidade junto ao Ministério Público, sendo que é facultado e disponibilizado acesso gratuito à consulta via internet.”
“Que foi apresentada certidão negativa de débitos trabalhistas.”
“Que enviou toda a documentação para o e-mail cpl.contagem@contagem.mg.gov.br, em 05/02/2020, às 09h50min.”
“Que, apesar do edital disponibilizar modelo da declaração, foi declarado na proposta comercial readequada a declaração de elaboração independente da proposta.”

A Equipe de Pregões esclarece que o texto integral das CONTRARRAZÕES se encontra juntado aos autos, podendo os interessados fazer vistas ao mesmo. 

IV – DO DIREITO 
O pregão, assim como as outras modalidades de licitação, tem como um dos seus objetivos primordiais obter a melhor proposta para Administração, aquela conside-
rada mais vantajosa para o ente administrativo que está interessado em contratar com terceiros, tendo sempre em vista os Princípios da Legalidade, Impessoalidade, 
Moralidade, Publicidade e Efi ciência, através do qual a administração dá oportunidade a todos os interessados em celebrar um contrato com a Administração Pública. 
A Constituição Federal Brasileira determina que a administração pública obedeça, dentre outros, ao Princípio da Legalidade, ao da Isonomia e ao da Vinculação ao Ins-
trumento Convocatório. Explicita, ainda, a Carta Magna, a necessidade de serem observados os princípios ao exigir que as obras, serviços, compras e alienações sejam 
contratados mediante processo de licitação pública, objetivando assegurar a igualdade de condições a todos as Licitantes.
Destacamos a vinculação da Administração ao edital que regulamenta o certame licitatório. Trata-se de uma segurança para o licitante e para o interesse público, extraí-
da do princípio do procedimento formal, que determina à Administração que observe as regras por ela própria lançadas no instrumento que convoca e rege a licitação.

V – DO MÉRITO:
A Equipe de Pregões passa a analisar as peças recursais e contraditórias e a decidir:

Relativamente à alegação de que a RECORRIDA apresentou certidão negativa de débitos municipais (plena) com validade até o dia 02/02/2020, ou seja, vencida na data 
do certame, a Equipe de Pregões esclarece que por se tratar de microempresa (documento de folhas 164), a mesma foi benefi ciada pelo artigo 43, da Lei Complemen-
tar número 123, de 14/12/2006, que transcrevemos abaixo:

“Art. 43.  As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fi scal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
§ 1o  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fi scal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
§ 2o  A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o deste artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classifi cação, para a assinatura 
do contrato, ou revogar a licitação.” 

A Certidão Negativa de Débitos Municipais foi devidamente juntada aos autos (folhas 196), em 05/02/2020, razão pela qual julgamos improcedente as alegações da 
RECORRENTE.

Relativamente à alegação de que a RECORRIDA apresentou prova de regularidade relativa ao FGTS com validade até o dia 21/01/2020, ou seja, vencida na data do cer-
tame, a Equipe de Pregões esclarece que, pelos mesmos motivos do item anterior, a prova de regularidade relativa ao FGTS, foi juntada aos autos em 05/02/2020, com 
data de vencimento em 28/02/2020 (folhas 199), razão pela qual julgamos improcedente as alegações da RECORRENTE.

Relativamente à alegação de que a RECORRIDA deixou de apresentar a certidão negativa de débito do Ministério de Trabalho e Emprego quanto à inexistência de 
débitos decorrentes de infração, emitida através do site do Ministério do Trabalho, com base na Portaria MTE número 1.421, de 12 de setembro de 2014, julgamos a 
alegação procedente, vez que a RECORRIDA realmente deixou de apresentar a certidão, mesmo que com restrições.
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Relativamente à alegação da RECORRENTE de que a RECORRIDA deixou de apresentar, junto à documentação, declaração de elaboração independente de proposta, 
anexo IV, do edital, a Equipe de Pregões entende que, mesmo constando na proposta comercial a expressão: “Declaro que esta proposta foi elaborada de forma inde-
pendente”,  a RECORRIDA não atendeu as exigências editalícias, vez que a declaração contida na proposta comercial está incompleta, atingindo apenas o item “a” da 
declaração, sendo os demais itens, “b”, “c”, “d”, “e” e “f”, prejudicados, não atingindo seus objetivos. Diante disto, a Equipe de Pregões está julgando a alegação da 
RECORRENTE procedente. 

Relativamente à alegação da RECORRENTE de que a RECORRIDA apresentou alvará de localização e funcionamento com validade até dia 14/01/2020, razão não assiste a 
mesma, vez que não consta no rol de documentos de habilitação do edital o alvará de localização e funcionamento.

Diante de todo o exposto, a Equipe de pregões decide inabilitar a licitante vencedora da disputa de lances do Pregão Eletrônico número 053/2019, Processo Adminis-
trativo número 182/2019, destinado à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de natureza contínua de serviços de manutenção preventiva 
e corretiva em elevadores instalados nos prédios das Unidades Escolares e da nova sede da Secretaria de Educação, com fornecimento de mão de obra, ferramentas, 
equipamentos, materiais de consumo e peças de reposição mediante ressarcimento, por um período de 36 (trinta e seis) meses, MG ESCAL LTDA. ME - CNPJ número 
14.111.321/0001-78, por deixar de atender aos seguintes itens do edital:
Letra “g”, do item 8.1.2 (Regularidade Fiscal e Trabalhista);
Anexo IV, na íntegra, apresentando declaração de elaboração independente de proposta incompleta.

Submetemos a presente decisão à Autoridade Superior para ratifi cação. 

Contagem, 13 de fevereiro de 2020.

Luiz Adolfo Belém
Pregoeiro

Márcia Mendes Siqueira
Equipe de Apoio

Eliana Alves da Silva
Equipe de Apoio

DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR

Recebo o RECURSO ADMINISTRATIVO interposto pela LICITANTE WEBER GLAYSON DA SILVA (BGG MANUTENÇÃO) - CNPJ NÚMERO 17.693.411/0001-02, vez que foi 
apresentada tempestivamente.

Ratifi co a decisão proferida pela Equipe de Pregões referente ao Pregão Eletrônico número 053/2019 – Processo Administrativo número 182/2019, para declarar a 
licitante MG ESCAL LTDA. ME - CNPJ número 14.111.321/0001-78, inabilitada, por não atender na íntegra as exigências edilalícias.

Contagem, 13 de fevereiro de 2020.

Adriano Henrique Fontoura de Faria
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E PARCERIAS
DIRETORIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PARCERIAS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 13/02/2020

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 005/2018 PA. 246/2017 PE. 093/2017.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
CONTRATADA: ON LINE TECNOLOGIA E INTEGRAÇÃO LTDA - EPP.
OBJETO: ALTERAÇÃO NO QUADRO DE UNIDADES ESCOLARES, PASSANDO DE 130 (CENTO E TRINTA) UNIDADES DE ESCOLARES PARA 128 (CENTO E VINTE E OITO); 
REAJUSTE DE ACORDO COM O IGP-M/FGV, ACUMULADO NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2018 A NOVEMBRO DE 2019; ALTERAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO; ALTER-
AÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO; E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES.
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 10.421.781,12
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1123.12.361.0029.2252 – 33904006 - 0101
VIGÊNCIA: DE 17/01/2020 ATÉ 17/01/2022.
ASSINADO: 16/01/2020.
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Secretaria Municipal 
de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Coimbra, nº 100, Bairro Santa Cruz Industrial CONTAGEM/MG

PORTARIA SEDUC Nº 78, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019.

Institui Comissão Especial de Seleção do Chamamento Público, que tem como objeto organizar a Sociedade de Organização da Sociedade Civil.

A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar Nº 247, de 29 de dezembro de 2017; pelo Decreto N° 29, de 
18 de março de 2013; e pelo Decreto Nº 434, de 20 de março de 2018;

RESOLVE:

Art. 1º Designar Comissão Especial de Seleção do Chamamento Público que visa selecionar a Organização da Sociedade Civil para executar o atendimento, na Educação 
Infantil, às crianças, residentes no Município de Contagem, de 0 (zero) a 05 (cinco) anos de idade.
Art. 2º A Comissão, designada no artigo 1º desta Portaria, será constituída pelos membros abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro, nos termos estabelecidos 
na Lei N.º 13.019/2014 e no Decreto Municipal N.º 30/2017:
-Daniela Souza Viana, matrícula n.º 0126652-3;
-Diogo Antônio Soares Fagundes, matrícula n.º 014.9359-7;
-Fernanda Xavier Socorro, matrícula n.º 144730-7;
-Itamar Aldair de Castro, matrícula n.º 142887-6;
-Hilton Aparecido Moreira, matrícula n.º 150941-2;
-Dulce Mara Neves Marliere, matrícula n.º 0142914-7.
Parágrafo Único. Os membros da Comissão exercerão suas atribuições inerentes ao cargo sem prejuízo das funções normais.

Art. 3º Compete à Comissão de Seleção e Avaliação do Chamamento Público da Secretaria Municipal de Educação avaliar, aprovar ou rejeitar propostas de Termos de 
Cooperação, Termos de Fomento ou Acordos de Cooperação, requeridos ao Poder Público.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Registre-se e publique-se.

Sueli Maria Baliza Dias
Secretária Municipal de Educação
Presidente da Fundação de Ensino de Contagem

Secretaria Municipal 
de Fazenda

SUPERINTENDÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO 

A Superintendência de Tributação faz publicar as decisões abaixo indicadas:

Nº PROCESSO ASSUNTO REQUERENTE DECISÃO Nº DECISÃO

12610/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA INCAP. DE NATUREZA GRAVE ALOISIO GONÇALO ANTONACCI PROCEDENTE 3.884

28515/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA INCAP. DE NATUREZA GRAVE ANA LUCIA SALGUEIRO PROCEDENTE 3.887

16743/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA INCAP. DE NATUREZA GRAVE ANA MARIA CAMPOS PROCEDENTE 3.882

27905/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA INCAP. DE NATUREZA GRAVE ANTONIO AUGUSTO FERREIRA PROCEDENTE 3.885

05443/2019-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS ANTONIO PENA PROCEDENTE 3.866

07331/2019-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS ANTONIO ROBERTO DE PINHO PROCEDENTE 3.873

31329/2018-02A ISENÇÃO DE IPTU ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS PROCEDENTE 3.868

14016/2019-02A ISENÇÃO DE IPTU COMUNIDADE EVANGELICA MISSÃO MAANAM PROCEDENTE 3.839

05901/2019-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DELIO MURILO GUIMARAES LEITE PROCEDENTE 3.843

26625/2018-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DENILSON ALVES BORTOLO PROCEDENTE 3.857
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29125/2018-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS EDNACY SOUZA BRITO DE CARVALHO PROCEDENTE 3.863

18334/2018-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS EDWARD VIEIRA DE MENDONÇA PROCEDENTE 3.840

31491/2018-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS ENEZIO ADELINO DOS REIS PROCEDENTE 3.859

29766/2018-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS FRANCISCO HASTENREITER PROCEDENTE 3.850

00308/2019-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS GENUINO ALVES DE OLIVEIRA PROCEDENTE 3.867

26127/2018-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS GERALDA MAGELA LEITE PROCEDENTE 3.864

25727/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA INCAP. DE NATUREZA GRAVE GETULIO LISBOA RIBEIRO PROCEDENTE 3.870

18119/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA INCAP. DE NATUREZA GRAVE GILBERTO BOUQUARD BASTOS PROCEDENTE 3.888

24128/2019-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS HELENA MARGARIDA DA SILVEIRA ARAUJO PROCEDENTE 3.878

27641/2019-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS IRLEI ROCHA DA SILVA PROCEDENTE 3.872

07793/2019-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS JAIR NUNES DA SILVA PROCEDENTE 3.871

15293/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA INCAP. DE NATUREZA GRAVE JANETE ROCHA TRINDADE PROCEDENTE 3.880

25328/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA INCAP. DE NATUREZA GRAVE JOAO SOARES DOS SANTOS PROCEDENTE 3.877

27233/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA INCAP. DE NATUREZA GRAVE JORGE DE JESUS VITOR PROCEDENTE 3.886

24307/2017-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS JORGE LUIZ MICHEL PROCEDENTE 3.879

06687/2019-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS JOSE CARLOS DA SILVA PROCEDENTE 3.876

19728/2019-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS JOSE MOREIRA DA SILVA PROCEDENTE 3.858

11301/2019-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS JOSE XAVIER ASSUNÇÃO PROCEDENTE 3.874

07011/2019-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS LUCIANA RODRIGUES DE AGUIAR PROCEDENTE 3.869

29816/2018-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS LUCIO SELVINO DOS SANTOS PROCEDENTE 3.856

26126/2018-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MARIA DA CONCEICAO RESENDE PROCEDENTE 3.861

05177/2019-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MARIA DAS DORES DE SOUZA PROCEDENTE 3.845

24626/2018-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MARIA DE JESUS RIBEIRO DOS SANTOS PROCEDENTE 3.865

07012/2019-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MARIA DE LOURDES RODRIGUES PROCEDENTE 3.849

05158/2019-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MARIA DO CARMO AUGUSTO PROCEDENTE 3.848

26632/2018-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MARIA FRANCISCA TEIXEIRA SILVA PROCEDENTE 3.862

27310/2018-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MARIA HELENA ALVES RODRIGUES PROCEDENTE 3.860

18249/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA INCAP. DE NATUREZA GRAVE MARIA ISABEL SILVA FIGUEIREDO PROCEDENTE 3.881

20921/2019-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MARIA JOSE BORGES PROCEDENTE 3.846

26636/2018-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MARIA LEONCIA DE OLIVEIRA PROCEDENTE 3.841

30217/2018-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MARIA LUISA DE JESUS PROCEDENTE 3.851

29557/2018-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MARLI RODRIGUES PROCEDENTE 3.842

05451/2019-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MOACIR LUIZ DA CUNHA PROCEDENTE 3.847

20079/2018-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NAIR ANTONIA DA SILVA PROCEDENTE 3.854

28822/2018-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NEIDE APARECIDA ANASTACIA PROCEDENTE 3.855

28750/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA INCAP. DE NATUREZA GRAVE NEWTON QUINTÃO ROMERO PROCEDENTE 3.890

06811/2019-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PATRICIA DE FATIMA QUARESMA PROCEDENTE 3.852

17709/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA INCAP. DE NATUREZA GRAVE PATRICIA DE SA IANNOTTI ALVES PROCEDENTE 3.889

06130/2019-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS SARAH RACHID PROCEDENTE 3.844

17910/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA INCAP. DE NATUREZA GRAVE SILVIA APARECIDA P. DE CARVALHO PROCEDENTE 3.883

13378/2019-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS SILVIO DO PRADO MACHADO PROCEDENTE 3.892

27541/2019-02A REMISSÃO IPTU POR DOENÇA INCAP. DE NATUREZA GRAVE VALDEMAR EVANGELISTA CORREA PROCEDENTE 3.891

01692/2019-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS VITOR SOARES DE ARAUJO PROCEDENTE 3.875

26650/2018-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS WAGNER CAMPOS COELHO PROCEDENTE 3.853
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CONSELHO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO DE CONTAGEM
CONTAC – 2ª INSTÂNCIA

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

ACÓRDÃO Nº 134/2020

PROCESSO Nº 12383/2018-02A
RECORRENTE: SIDROLINA MARIA DA SILVA
ASSUNTO: Isenção de IPTU e TCRS
RELATOR: Felipe Gonçalves de Moura Bicalho 
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO
DATA DO JULGAMENTO: 03 de fevereiro de 2020

IPTU – PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADO – RECURSO VOLUNTÁRIO – UTILIZAÇÃO RESIDENCIAL – DECISÃO REFORMADA. Por unanimidade de votos, acompan-
hando o Relator, a 2ª Câmara conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento para manter a reformar de primeira instância e conceder o pedido de isenção do 
IPTU e TCRS do exercício 2018, relativo ao imóvel de índice cadastral nº 07.138.0087.001, devido a comprovação de uso residencial, respeitando os requisitos do artigo 
50-C do Código Tributário Municipal de Contagem e artigo 4° do Decreto 422/2018. Participaram do julgamento presidida pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, Sr. Leonardo 
Amorim Carlos de Souza, Sr. Marco Túlio Marchesini e Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.

ACÓRDÃO Nº 135/2020

PROCESSO Nº 24017/2018-02A
RECORRENTE: NALTIVA DE JESUS
ASSUNTO: Isenção de IPTU e TCRS
RELATOR: Felipe Gonçalves de Moura Bicalho 
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO
DATA DO JULGAMENTO: 12 de fevereiro de 2020

IPTU – PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADO – RECURSO VOLUNTÁRIO – PENDÊNCIA FRAÇÃO IDEAL – COPROPRIEDADE – INTEMPESTIVO – DECISÃO MATIDA. Por 
unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Segunda Câmara não conheceu do recurso voluntário por ser intempestivo, mantendo a decisão de primeira 
instância que indeferiu o pedido de isenção do IPTU e TCRS do exercício 2018, relativo ao imóvel de índice cadastral nº 10.251.0240.001, devido a propriedade está 
fracionada e não possui índice cadastral para fração ideal do terreno, nos termos do artigo 50-C do Código Tributário Municipal de Contagem e artigo 4° do Decreto n°. 
422/2018. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Rogério Barros Lisboa  e Sr. Felipe Gonçalves 
de Moura Bicalho.

ACÓRDÃO Nº 136/2020

PROCESSO Nº: 16044/2019-02A 
RECORRENTE: MARIA MARGARIDA DE SOUZA
ASSUNTO: IPTU - Isenção
RELATORA: Flávia de Aguiar Lage
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO
DATA DO JULGAMENTO: 12 de fevereiro de 2020

IPTU – ISENÇÃO – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMÓVEL EM NOME DO EX MARIDO – NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – 
DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando a Relatora, a Câmara conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento 
para não reconhecer o direito à isenção do IPTU e da TCRS do exercício de 2019 para o imóvel de índice cadastral nº 04.223.0523.001, eis que não foi comprovada a 
propriedade, titularidade ou posse do mesmo, não tendo sido atendidos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916 de 27 de fevereiro de 2019. Participaram 
do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Rogério Silva Lisboa e o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.

ACÓRDÃO Nº 137/2020

PROCESSO Nº: 15985/2019-02A 
RECORRENTE: SEBASTIÃO MARTINS CARDOSO
ASSUNTO: IPTU - Isenção
RELATORA: Flávia de Aguiar Lage
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO
DATA DO JULGAMENTO: 12 de fevereiro de 2020

IPTU – ISENÇÃO – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – UTILIZAÇÃO COMERCIAL - DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA. Por 
unanimidade de votos, acompanhando a Relatora, a Câmara conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento para não reconhecer o direito à isenção do IPTU 
e da TCRS do exercício de 2019 para o imóvel de índice cadastral nº 02.311.0379.002, eis que não foi comprovada a utilização residencial do mesmo, não tendo sido 
atendidos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916 de 27 de fevereiro de 2019. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. 
Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Rogério Silva Lisboa e o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.

ACÓRDÃO Nº 138/2020

PROCESSO Nº 30127/2018-02A 
RECORRENTE: JOÃO BATISTA DOMINGUES.
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ASSUNTO: Isenção de IPTU.
RELATOR: Rogério Silva Lisboa
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO
DATA DO JULGAMENTO: 12 de fevereiro de 2020.

IPTU–RECURSO VOLUNTÁRIO– ISENÇÃO AO APOSENTADO/PENSIONISTA –INdeferimento do pedido em primeira instância–DECISÃO REFORMADA.Acompanhando o voto 
do relator, a Câmara, por unanimidade, reformou a decisão de primeira instância para conceder a isenção do IPTU e TCRS para o exercício 2018 relativo ao imóvel de 
índice cadastral nº 02.313.0118.001, por ter preenchido todos os requisitos e já estar isento o imóvel para os exercícios de 2017 e 2019. Participaram do julgamento, 
presidido pela Sra. Flávia Aguiar Lage, o Sr. Rogério Silva Lisboa, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza e o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.

ACÓRDÃO Nº 139/2020

PROCESSO Nº 11503/2018-02A
RECORRENTE: LOURDES RAIMUNDA DA SILVA.
ASSUNTO: Isenção de IPTU.
RELATOR: Rogério Silva Lisboa
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO
DATA DO JULGAMENTO: 12 de fevereiro de 2020

IPTU–RECURSO VOLUNTÁRIO–ISENÇÃO AO APOSENTADO/PENSIONISTA –INdeferimento do pedido em primeira instância–DECISÃO MANTIDA. Acompanhando o voto do 
relator, a Câmara,por unanimidade, manteve a decisão de primeira instância para deixar de conceder a isenção do IPTU e TCRS para o exercício 2018 relativo ao imóvel 
de índice cadastral nº 02.103.0043.003, por ser parte ilegítima para o requerimento de isenção, uma vez que é usucapiente em relação ao imóvel. Participaram do 
julgamento, presidido pela Sra. Flávia Aguiar Lage, o Sr. Rogério Silva Lisboa, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza e o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.

ACÓRDÃO Nº 140/2020

PROCESSO Nº 18293/2019-02A
RECORRENTE: AUREA FELÍCIO DA SILVA FREITAS
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas – Aposentados e Pensionistas
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO
DATA DO JULGAMENTO: 12 de fevereiro de 2020

IPTU E TAXAS PREDIAIS – RECURSO VOLUNTÁRIO - PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS – EXERCÍCIO DE 2019 – IMÓVEL RESIDENCIAL - ARTIGO 
50.C DO CTMC – DECRETO Nº 916, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019 – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DE IM-
POSTO DE RENDA - DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Segunda Câmara do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, 
conheceu do recurso voluntário por ser tempestivo e, no mérito, negou-lhe provimento para manter inalterada a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido 
de isenção de IPTU e Taxas que com ele são lançadas, incidentes sobre o imóvel de índice cadastral nº 08.189.0075.001, para o exercício de 2019; em razão do Recor-
rente não ter juntado aos autos a declaração de ajuste anual do imposto de renda; impossibilitando a correta apuração de seus rendimentos liquidos mensais. Com isto, 
não foram preenchidos os requisitos previstos no § 1º, do artigo 4º, do Decreto nº 916, de 27 de fevereiro de 2019, combinado com artigo 50.C do CTMC. Participaram 
do julgamento presidido pela Sra. Flavia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Rogério da Silva Lisboa e o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.

ACÓRDÃO Nº 141/2020

PROCESSO Nº 17381/2019-02A
RECORRENTE: ALEXANDRE MARCHEZINI
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas – Aposentados e Pensionistas
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO
DATA DO JULGAMENTO: 12 de fevereiro de 2020

IPTU E TAXAS PREDIAIS – RECURSO VOLUNTÁRIO - PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS – EXERCÍCIO DE 2019 – IMÓVEL RESIDENCIAL - ARTIGO 
50.C DO CTMC – DECRETO Nº 916, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019 – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – VALOR VENAL SUPERIOR AO LIMITE LEGAL - DECISÃO 
MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Segunda Câmara do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, conheceu do recurso volun-
tário por ser tempestivo e, no mérito, negou-lhe provimento para manter inalterada a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de isenção de IPTU e Taxas 
que com ele são lançadas, incidentes sobre o imóvel de índice cadastral nº 04.200.0137.001, para o exercício de 2019; em razão do valor venal da unidade edifi cada do 
Recorrente superar o limite máximo estipulado na lei municipal. Com isto, não foram preenchidos os requisitos previstos no § 1º, do artigo 4º, do Decreto nº 916, de 
27 de fevereiro de 2019, combinado com artigo 50.C do CTMC. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flavia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de 
Souza, Sr. Rogério da Silva Lisboa e o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.

Silma Cézar Lobato Pereira
Mar.:10028-5
CONTAC

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

ACÓRDÃO Nº 142/2020

PROCESSO Nº 20517/2018-02A
RECORRENTE: THEREZINHA VICTORIA ZICA
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas para aposentados
RELATORA: Kênia Dutra de Campos
VOTO DIVERGENTE: Mário Lúcio Gonçalves de Moura
DATA DO JULGAMENTO: 13 de fevereiro de 2020.
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO 

IPTU/TCRS – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO DE 
PRIMEIRA INSTÂNCIA REFORMADA – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – POSSUI DIREITO AO DEFERIMENTO DO BENE-
FÍCIO. Acompanhando o voto divergente, a 1ª câmara, por maioria, conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento, para reformar a decisão de primeira instância 
de indeferimento do pedido de isenção, ante a constatação de que restou nos autos que a Recorrente é proprietária do imóvel, assim, isenta o lançamento de IPTU e 
TCRS para o exercício de 2018, incidente sobre o imóvel constituído pelo lote 0024, quadra 0079, de índice cadastral nº 04.380.0204.001, localizado na Rua Alcides 
Rodrigues Dutra, nº 112, Bairro Industrial- 3ª Seção, Contagem/MG. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, a Sra. Kênia Dutra de 
Campos, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura.

ACÓRDÃO Nº 143/2020

PROCESSO Nº 05175/2017-02A
RECORRENTE: Luiz Gonzaga de Noronha 
ASSUNTO: Alteração de Regime de Utilização de Imóvel
RELATORA: Kênia Dutra de Campos
DATA DO JULGAMENTO: 13 de fevereiro de 2020.
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO 

ALTERAÇÃO DE REGIME DE UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL – RECURSO VOLUNTÁRIO –INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – REGIME DE 
UTILIZAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL. Em decisão unânime, acompanhando a relatora, a Primeira Câmara conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, para 
manter a decisão de primeira instância de indeferimento do pedido de alteração da utilização do imóvel de comercial para residencial referente ao imóvel constituído 
pelo lote 0020, quadra 0033, de índice cadastral nº 02.243.0039.005, localizado na Rua da Espanha, nº 834, Bairro Glória, Contagem/MG, pois restou demonstrado nos 
autos que o regime de utilização do imóvel permanece comercial. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, o Sr. Marcelo Rodrigues 
do Carmo, Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura e a Sra. Kênia Dutra de Campos.

ACÓRDÃO Nº 144/2020

PROCESSO Nº: 22484/2018-02A
RECORRENTE: MARCIO CUSTÓDIO FERREIRA
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas
RELATOR: Marcelo Rodrigues do Carmo
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO
DATA DO JULGAMENTO: 13 de fevereiro de 2020

IPTU – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO DE ISENÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – O REQUERENTE AUFERIU REN-
DIMENTOS ACIMA DO LIMITE ESTABELECIDO – NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. Em decisão unânime, acompanhando o relator, a Primeira Câmara 
conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento para manter a decisão de primeira instância, que indeferiu o pedido de isenção do lançamento do IPTU e Taxas 
que com ele são cobradas, referente ao exercício de 2018, incidente sobre o imóvel constituído pelo lote 026, quadra 018, de índice cadastral nº 04.316.0069.001-0, 
localizado na rua França Campos, nº: 936, Bairro Industrial, Contagem/MG,  por ter sido constatado que o Requerente auferiu rendimentos  no ano calendário de 2017 
acima do limite estabelecido. Portanto, não atende aos requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 422/2018 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC. Participaram do julga-
mento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, a Sra. Kênia Dutra de Campos, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura.

ACÓRDÃO Nº 145/2020

PROCESSO Nº: 15439/2018-02A
RECORRENTE: MARIANA FERREIRA 
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas
RELATOR: Marcelo Rodrigues do Carmo
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO
DATA DO JULGAMENTO: 13 de fevereiro de 2020

IPTU – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO DE ISENÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – A REQUERENTE AUFERIU REN-
DIMENTOS ACIMA DO LIMITE ESTABELECIDO – NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. Em decisão unânime, acompanhando o relator, a Primeira Câmara 
conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento para manter a decisão de primeira instância, que indeferiu o pedido de isenção do lançamento do IPTU e Taxas 
que com ele são cobradas, referente ao exercício de 2018, incidente sobre o imóvel constituído pelo lote 03, quadra 18, de índice cadastral nº 09.582.0190.001-0, 
localizado na rua Cianita, nº: 41, bairro Carajás, Contagem/MG, por ter sido constatado que a Requerente auferiu rendimentos acima do limite estabelecido no ano 
calendário de 2017. Portanto, não atende aos requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 422/2018 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC. Participaram do julgamento, 
presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, a Sra. Kênia Dutra de Campos, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura.

ACÓRDÃO Nº 146/2020
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PROCESSO Nº 2012031419211010
RECORRENTE: PREDIAL MARACANÃ SPE – CONSTR. E INCORP. LTDA
ASSUNTO: Pedido de reconsideração
RELATOR: Carlos Frederico Pinto e Netto
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO
DATA DO JULGAMENTO: 13 de fevereiro de 2020

ITBI – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – pedido de não incidência – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL – IMPUGNAÇÃO DE LANÇAMENTO – INdeferimento do pedido em 
SEGUNDA instância – PEDIDO NÃO CONHECIDO - DECISÃO MANTIDA. Referendando a decisão do Presidente da Câmara, os conselheiros, por unanimidade, votaram 
pelo não conhecimento do Pedido de Reconsideração da decisão de segunda instância. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, o 
Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura, o Sr. Kênia Dutra de Campos e o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo.

ACÓRDÃO Nº 147/2020

PROCESSO Nº 2012031419394810
RECORRENTE: PREDIAL MARACANÃ SPE – CONSTR. E INCORP. LTDA
ASSUNTO: Pedido de reconsideração
RELATOR: Carlos Frederico Pinto e Netto
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO
DATA DO JULGAMENTO: 13 de fevereiro de 2020

ITBI – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – pedido de não incidência – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL – IMPUGNAÇÃO DE LANÇAMENTO – INdeferimento do pedido em 
SEGUNDA instância – PEDIDO NÃO CONHECIDO - DECISÃO MANTIDA. Referendando a decisão do Presidente da Câmara, os conselheiros, por unanimidade, votaram 
pelo não conhecimento do Pedido de Reconsideração da decisão de segunda instância. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, o 
Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura, o Sr. Kênia Dutra de Campos e o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo.

ACÓRDÃO Nº 148/2020

PROCESSO Nº 2012031419450210
RECORRENTE: PREDIAL MARACANÃ SPE – CONSTR. E INCORP. LTDA
ASSUNTO: Pedido de reconsideração
RELATOR: Carlos Frederico Pinto e Netto
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO
DATA DO JULGAMENTO: 13 de fevereiro de 2020

ITBI – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – pedido de não incidência – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL – IMPUGNAÇÃO DE LANÇAMENTO – INdeferimento do pedido em 
SEGUNDA instância – PEDIDO NÃO CONHECIDO - DECISÃO MANTIDA. Referendando a decisão do Presidente da Câmara, os conselheiros, por unanimidade, votaram 
pelo não conhecimento do Pedido de Reconsideração da decisão de segunda instância. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, o 
Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura, o Sr. Kênia Dutra de Campos e o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo

ACÓRDÃO Nº 149/2020

PROCESSO Nº 2012031419182710
RECORRENTE: PREDIAL MARACANÃ SPE – CONSTR. E INCORP. LTDA
ASSUNTO: Pedido de reconsideração
RELATOR: Carlos Frederico Pinto e Netto
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO
DATA DO JULGAMENTO: 13 de fevereiro de 2020

ITBI – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – pedido de não incidência – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL – IMPUGNAÇÃO DE LANÇAMENTO – INdeferimento do pedido em 
SEGUNDA instância – PEDIDO NÃO CONHECIDO - DECISÃO MANTIDA. Referendando a decisão do Presidente da Câmara, os conselheiros, por unanimidade, votaram 
pelo não conhecimento do Pedido de Reconsideração da decisão de segunda instância. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, o 
Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura, o Sr. Kênia Dutra de Campos e o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo.

Silma Cézar Lobato Pereira
Mar.:10028-5
CONTAC

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
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A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VEM RETIFICAR O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº025/2018 – PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO Nº. 170/2018 – DHD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-EPP, PUBLICADO EM 23/01/2020, DE FORMA QUE:

ONDE SE LÊ:

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.025/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, COM SEDE NA PRAÇA 
PRESIDENTE TANCREDO NEVES, Nº 200, BAIRRO CAMILO ALVES, CONTAGEM - MG, INSCRITO NO CNPJ Nº 18.715.508/0001-31, NESTE ATO REPRESENTADO PELO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE, SR. JOSÉ CARLOS CARNEIRO GOMES, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE MG Nº 3.028.752 SSP/
MG E INSCRITO NO CPF SOB Nº 490.241.166-00, DENOMINADO CONTRATANTE E, DE OUTRO LADO À EMPRESA DHD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 
LTDA-EPP, COM SEDE NA RUA SEIS, 86, BAIRRO MORADA NOVA, CONTAGEM/MG, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º08.334.857/0001-50, REPRESENTADA PELA SRA. EBE 
APARECIDA DA CUNHA MELO, PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º MG 2.834.303 SSP/MG E DO  ADMINISTRATIVO N° 170/2018 E DO CONVITE Nº 006/2018, 
E EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI 8.666/93, EM SEU ART. 57, §1º, INCISOS I E IV, OBSERVADAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES:

LEIA-SE:

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.025/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, COM SEDE NA PRAÇA 
PRESIDENTE TANCREDO NEVES, Nº 200, BAIRRO CAMILO ALVES, CONTAGEM - MG, INSCRITO NO CNPJ Nº 18.715.508/0001-31, NESTE ATO REPRESENTADO PELO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE, SR. JOSÉ CARLOS CARNEIRO GOMES, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE MG Nº 3.028.752 SSP/
MG E INSCRITO NO CPF SOB Nº 490.241.166-00, DENOMINADO CONTRATANTE E, DE OUTRO LADO À EMPRESA DHD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 
LTDA-EPP, COM SEDE NA RUA SEIS, 86, BAIRRO MORADA NOVA, CONTAGEM/MG, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º08.334.857/0001-50, REPRESENTADA PELA SRA. EBE 
APARECIDA DA CUNHA MELO, PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º MG 2.834.303 SSP/MG E DO  ADMINISTRATIVO N° 170/2018 E DO CONVITE Nº 006/2018, 
E EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI 8.666/93, EM SEU ART. 57, §1º, INCISO III, OBSERVADAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES:

PERMANECEM INALTERADAS TODOS OS DEMAIS TERMOS DO ALUDIDO CONTRATO.

CONTAGEM, 06/02/2020

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social

10ª ATA Ordinária 2019 do Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável - COMSAN / Contagem

Ao quinto  dia do mês de dezembro de dois mil e dezenove às nove horas, situado à Av. José Faria da Rocha, nº 1.016, 3° andar, em Contagem, reuniu-se o Conselho 
Municipal de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável – COMSAN - Contagem. Estiveram presentes, os conselheiros de direito: José William da Silva (Centro Social 
e Educacional Pequeno Príncipe), Roberto Fiau Silva (Superintendência de Segurança Alimentar), Marta de Faria Vieira  (Grupo de Estudos e Trabalho em Educação 
Comunitária - GETEC), Marcus Vinicius Aguiar (Centro de Referência a Criança e ao Adolescente - CRESCER),Wererson Bruno de Paula Fontes ( Diretor do Banco de 
Alimentos),  Valéria Jardim de Oliveira e Rita Januária da Silva Moraes (Lar Maria Clara), Flávia Belizário dos Santos Protti  (Secretaria Municipal de Saúde - SMS), Manoel 
Sávio Morais (Associação de Promoção Social ABBA-PAI), Deniza Pereira da Silva Araújo (Núcleo de Incentivo à Cidadania- NIC), Gleyson Anderson Ferreira (Associação 
de Diaconia da Pessoa Idosa- ADPI DOM PAULO),Vanda Cléria Fonseca Carneiro (Secretaria Desenvolvimento Econômico), Gabriela Peres Diniz ( Câmara de Municipal 
de Contagem),Thiago Carvalho Diniz ( CEASA Minas) , Tânia Sales e Erik Pacheco (Secretaria Executiva - COMSAN). Justifi caram a ausência: Maria Dolores Lima de 
Paiva (Grupo de Estudos e Trabalho em Educação Comunitária - GETEC), Roberto Martins (Associação dos Defi cientes de Contagem - ADC).  Após a constatação de 
quórum o presidente Sr José William  ministrou uma dinâmica e agradeceu a todos pelo trabalho executado ao longo do ano, posteriormente  foi  realizada a oração 
do Pai Nosso, sendo manifestado o desejo do bom andamento dos trabalhos. Em seguida foi lida a pauta que conteve: 1) Leitura e Aprovação da  9ª ATA  Ordinária de 
Novembro 2019; 2) Comissão Normativa e Fiscalizadora: Entidade Ação Social Presbiteriana Américo Cardoso de Menezes (ASPACAM); 3) Comissão do processo eleitoral 
do COMSAN 2020; 4) Comissão de Financiamento; 5) Plano Intersetorial de Segurança Alimentar Nutricional 2017/2021; 6) Agenda da próxima reunião Plenária; 7) 
Confraternização; Informes: 1) Conferência  Estadual de Segurança Alimentar  06 e 07/12/2019. Na sequência Sr. José William  e Sr Roberto Fiau solicitaram correção na 
9ª ATA , após as alterações  a  ATA foi aprovada de forma unânime pelos conselheiros . No segundo item de pauta foi exposto que a comissão havia solicitado as listas 
de presença dos benefi ciários e fotos das ações realizadas durante a visita na instituição ASPACAM, sendo encaminhada para o COMSAN por email e avaliada pela mesa 
diretora como apta, sendo aprovado pelo plenário a concessão do Atestado de Funcionamento . Quanto ao terceiro  item da pauta relativo a constituição da comissão 
eleitoral   Sr José William pediu o retorno da temática na próxima reunião. Referente à comissão de fi nanciamento solicitou a confi rmação do Sr. Marcus Vinicius Aguiar 
para fazer parte de sua composição, sendo manifestado pelo mesmo o interesse. Sr. Sávio pediu para conversarmos com a suplente da  ABBA-PAI para verifi car a pos-
sibilidade de compor a referida comissão. No quinto  item da pauta Sr Roberto Fiau fez a leitura do Plano Intersetorial de Segurança  Alimentar  e esclareceu algumas 
dúvidas apresentadas pelos Conselheiros. Sra Tânia expôs que a conselheira Maria Dolores havia encaminhado justifi cativa de ausência em função de outros compro-
missos, mas manifestou por escrito  a orientação para que os responsáveis pela elaboração do plano junto a Superintendência de Segurança  Alimentar  encaminhasse 
a minuta do mesmo a  todas as secretarias envolvidas. Foram pontuadas pelos conselheiros algumas correções, que foram feitas de  imediato, logo após o Plano Inter-
setorial de Segurança Alimentar e Nutricional 2017-2022 foi aprovado pelo conselho, com a deliberação de encaminhar a Superintendência  de Segurança Alimentar 
para os demais direcionamentos necessários.  Quanto ao sexto item da pauta foi deliberado que a próxima reunião do COMSAN será em 13/02/2019 quinta – feira, haja 
vista o período de recesso dos conselheiros. Posteriormente Sr Roberto expôs sobre o trabalho no Banco de Alimentos e o empenho de todas para melhorar os serviços 
ofertados as instituições benefi ciarias, atuando na busca continua junto à iniciativa privada para aumentar as captações e os repasses. Ressaltou a importância do 
Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Urbana que proporciona a aquisição de produtos de qualidade. Sr Rita expôs que as doações ofertadas pelo Banco 
de Alimentos  tiveram melhoras signifi cativas. Sr Sávio solicitou pontualidade na entrega dos marmitex disponibilizados a instituição para o atendimento a população 
em situação de rua. Sr José William informou sobre a 7ª Conferência Estadual de Segurança Alimentar que irá acontecer no dia seis e sete de dezembro na Pontifícia 
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Universidade Católica de Minas Gerais de Contagem. Logo após iniciou se a confraternização natalina. Nada mais havendo a declarar lavro à presente ATA que após 
aprovada será publicada no diário ofi cial do município.

Previcon.

CONVOCAÇÃO

Senhores Membros do Conselho Municipal de Previdência. 

Ficam convocados os MEMBROS TITULARES e convidados os MEMBROS SUPLENTES do Conselho Municipal de Previdência – CMP, para a décima segunda reunião 
ordinária a realizar-se no dia 14 de Fevereiro de 2020, às 13:30min, em primeira chamada, e às 14h00mim em segunda chamada, nos termos do artigo 12 do Decreto 
Municipal nº 1.900/2012 – Regimento Interno do CMP – Local: Sede do PreviCon – Localizada à Rua Acilino Diniz Moreira, 77 – Bairro Fonte Grande – Contagem, para 
deliberação das pautas seguintes: Contratos, Relatório de Gestão e assuntos diversos.

Contagem, 12 de fevereiro de 2020

Danielle de Jesus Gonçalves Altomare
Presidente do Conselho Municipal de Previdência
Decreto nº 720 de 30 de outubro de 2018.

Transcon

ERRATA  -  1ª JARI/CONTAGEM
Por erro de formatação, na Sessão Ordinária nº 01-001/2020 da 1ª JARI, publicada em 09/01/2020, na Edição nº 4738 do DOC, às páginas 13/14, onde se lê:
Julgamento: 1/7/2020
Leia-se:
Julgamento: 07/01/2020

ERRATA  - 1ª JARI/CONTAGEM
Por erro de formatação, na Sessão Ordinária nº 01-002/2020 da 1ª JARI, publicada em 13/01/2020, na Edição nº 4740 do DOC, às páginas 15/16, onde se lê:
Julgamento: 1/8/2020
Leia-se:
Julgamento: 08/01/2020

ERRATA  - 1ª JARI/CONTAGEM
Por erro de formatação, na Sessão Ordinária nº 001-003/2020 da 1ª JARI, publicada em 14/01/2020, na Edição nº 4741 do DOC, às páginas 54/55, onde se lê:
Julgamento: 1/13/2020
Leia-se:
Julgamento: 13/01/2020

ERRATA  - 1ª JARI/CONTAGEM
Por erro de formatação, na Sessão Ordinária nº 01-004 da 1ª JARI, publicada em 16/01/2020, na Edição nº 4743 do DOC, às páginas 10/11, onde se lê:
Julgamento: 1/14/2020
Leia-se:
Julgamento: 14/01/2020

ERRATA  - 2ª JARI/CONTAGEM
Por erro de formatação, na Sessão Ordinária nº 02-001/2020 da 2ª JARI, publicada em 09/01/2020, na Edição nº 4738 do DOC, às páginas 14/15, onde se lê:
Julgamento: 1/7/2020
Leia-se:
Julgamento: 07/01/2020

ERRATA  - 2ª JARI/CONTAGEM
Por erro de formatação, na Sessão Ordinária nº 02-002/2020 da 2ª JARI, publicada em 16/01/2020, na Edição nº 4743 do DOC, às páginas 11/12, onde se lê:
Julgamento: 1/14/2020
Leia-se:
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Julgamento: 14/01/2020

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

JARI / CONTAGEM - MG

BOLETIM INFORMATIVO

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento

dos interessados, que a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) CONTAGEM -  MG, 

quando da sessão realizada no dia 10/02/2020, julgou os recursos abaixo especifi cados, com as decisões:

1ª JARI

Sessão Ordinária Nº 01-014/2020

RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO

Julgamento Nº Recurso Nº AIT Placa Resultado Recorrente

10/02/2020 4371020190051993 AL00726674 OPE5613 Deferido VIACAO NOVO RETIRO LTDA

10/02/2020 4371020190052216 AL00622880 HOH7313 Indeferido ADAO VALDEMIR ALMEIDA VIANA

10/02/2020 4371020190054893 AL00586275 PKR6589 Indeferido ALDER MOREIRA BRITO JUNIOR

10/02/2020 4371020190051682 AL00593723 GKR2382 Indeferido ALESSANDRO WELLINGTON COSTA

10/02/2020 4371020180020790 AL00354894 PVP8548 Indeferido CELSO RIBEIRO ANTUNES

10/02/2020 4371020190052214 AH00658871 PZC0008 Indeferido DANIEL CAMPOS DE CARVALHO

10/02/2020 4371020190054401 AL00568078 PFL3050 Indeferido EDUARDO JUNIOR AP NOGUEIRA

10/02/2020 4371020190054402 AL00565989 PFL3050 Indeferido EDUARDO JUNIOR AP NOGUEIRA

10/02/2020 4371020190054404 AL00566501 PFL3050 Indeferido EDUARDO JUNIOR AP NOGUEIRA

10/02/2020 4371020190054405 AL00566108 PFL3050 Indeferido EDUARDO JUNIOR AP NOGUEIRA

10/02/2020 4371020190051655 AL00563967 ABS1515 Indeferido HERVISON LACERDA SANTOS

10/02/2020 4371020190051656 AL00563683 ABS1515 Indeferido HERVISON LACERDA SANTOS

10/02/2020 4371020190051694 AL00564812 ABS1515 Indeferido HERVISON LACERDA SANTOS

10/02/2020 4371020190051978 AL00640203 HIC3950 Indeferido HUDSON DELA SILVA MIRANDA

10/02/2020 4371020190051979 AL00633849 HIC3950 Indeferido HUDSON DELA SILVA MIRANDA

10/02/2020 4371020190054396 AL00559102 BYC6737 Indeferido ILDEFONSO RIBEIRO DA SILVA

10/02/2020 4371020190052027 AL00711834 QND5621 Indeferido ISABELLA STOFFELLA TELES

10/02/2020 4371020190051975 AL00630434 FGJ5908 Indeferido JOAO LOPES CORREIA

10/02/2020 4371020190051931 B505244973 PWE5821 Indeferido JOEL BATISTA

10/02/2020 4371020190051932 B505246773 PWE5821 Indeferido JOEL BATISTA

10/02/2020 4371020190051933 B505244843 PWE5821 Indeferido JOEL BATISTA

10/02/2020 4371020190052028 AL00711795 OQM0786 Indeferido JOSE ELIANO TEIXEIRA MOURAO

10/02/2020 4371020190054398 AL00576119 HBZ4398 Indeferido JUCELINO PEREIRA BIETTI

10/02/2020 4371020190051651 AL00575430 GTI4524 Indeferido LAURA DINIZ MESQUITA

10/02/2020 4371020190051701 AL00597486 GTI4524 Indeferido LAURA DINIZ MESQUITA

10/02/2020 4371020200004063 AL00714879 GTZ3551 Indeferido MACIO PEREIRA SILVA

10/02/2020 4371020190054393 AH00654790 HJJ6329 Indeferido MARIA APARECIDA DA SILVA

10/02/2020 4371020190027856 AL00653324 HND5948 Indeferido PAULO CARDOSO DE JESUS

10/02/2020 4371020190054389 AL00712666 KQK2006 Indeferido REGINA FLORENTINO DUARTE

10/02/2020 4371020190051914 AL00612101 PAM9702 Indeferido RICARDO PINHEIRO DUTRA

10/02/2020 4371020190051916 AL00612490 PAM9702 Indeferido RICARDO PINHEIRO DUTRA

10/02/2020 4371020190051917 AL00611867 PAM9702 Indeferido RICARDO PINHEIRO DUTRA

10/02/2020 4371020190051997 AL00718350 NYF1035 Indeferido TRANSPORTADORA PONTUAL LTDA

10/02/2020 4371020190051998 AL00728776 PVW9092 Indeferido TRANSPORTADORA PONTUAL LTDA
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10/02/2020 4371020190051994 AH00676333 HIJ3721 Indeferido VIACAO NOVO RETIRO LTDA

10/02/2020 4371020190051995 AL00710094 OPE5663 Indeferido VIACAO NOVO RETIRO LTDA

10/02/2020 4371020190051996 AL00711775 HJR6002 Indeferido VIACAO NOVO RETIRO LTDA

10/02/2020 4371020190051683 AL00653744 QNT1094 Indeferido WASHINGTON CAETANO DOS SANTOS

10/02/2020 4371020190052220 AH00655910 QMR7149 Indeferido WENDELL RIBEIRO

Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação,

ao  Conselho Estadual de Trânsito de Minas  Gerais - CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do

CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Contagem, no seguinte endereço:

Av. Babita Camargos, 1295, 2º andar, Cidade Industrial, Contagem/MG, CEP 32210-180

Secretaria da JARI - CONTAGEM, 10 de Fevereiro de 2020

CRISTINA DE PAULA BATISTA CARVALHO GUERRA

Presidente da 1ª JARI / CONTAGEM - MG

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

JARI / CONTAGEM - MG

BOLETIM INFORMATIVO

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento

dos interessados, que a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) CONTAGEM -  MG, 

quando da sessão realizada no dia 11/02/2020, julgou os recursos abaixo especifi cados, com as decisões:

1ª JARI

Sessão Ordinária Nº 01-015/2020

RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO 

Julgamento Nº Recurso Nº AIT Placa Resultado Recorrente

11/02/2020 4371020190054363 AH00653311 PUG4472 Deferido GISMARD EUZEBIO GOMIDE GUIMARAES

11/02/2020 4371020190052949 AH00662714 OME1352 Deferido LILIAN BEATRIZ DA CUNHA

11/02/2020 4371020190054413 AH00650668 PYL2956 Deferido MARCIO ANTONIO DA SILVA

11/02/2020 4371020190054436 AL00616011 PYM7304 Indeferido ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA

11/02/2020 4371020190053218 AL00609465 HBR4227 Indeferido ANDRE QUIRINO DE SOUZA

11/02/2020 4371020190053219 AL00598741 HBR4227 Indeferido ANDRE QUIRINO DE SOUZA

11/02/2020 4371020190053220 AL00604718 HBR4227 Indeferido ANDRE QUIRINO DE SOUZA

11/02/2020 4371020190053221 AL00656254 HBR4227 Indeferido ANDRE QUIRINO DE SOUZA

11/02/2020 4371020190053111 AL00561663 PUP8803 Indeferido ANTONIO JOSE RODRIGUES

11/02/2020 4371020190053151 AL00562607 PUP8803 Indeferido ANTONIO JOSE RODRIGUES

11/02/2020 4371020190054414 AH00653180 QQB4272 Indeferido DIVINOPOLIS COM DE MED LTDA-ME

11/02/2020 4371020190053160 AH00658837 HJX2188 Indeferido EDER FERNANDES TAVARES

11/02/2020 4371020190052998 AL00603043 HMV4009 Indeferido EMPRESA SAO GONCALO LTDA

11/02/2020 4371020190054387 AL00584251 PXH9923 Indeferido EVALDO MENDONCA DA SILVA

11/02/2020 4371020190054419 AL00568971 PYR7038 Indeferido FELIPE ROBERTO PIRES DA SILVA

11/02/2020 4371020190053117 AH00652028 LOF9834 Indeferido FLAVIANE APARECIDA COSTA DUARTE

11/02/2020 4371020190054744 AH00660482 HND3973 Indeferido FULVIA CLAUDIA SOARES ALVES

11/02/2020 4371020190053122 AL00576619 OPL6489 Indeferido GILBERTO MARTINS DE OLIVEIRA
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11/02/2020 4371020190053034 AH00667667 OLP3626 Indeferido GLORIA ALVES SILVA DUVAL

11/02/2020 4371020190053156 AL00569337 HLN1887 Indeferido JACIRA DO NASCIMENTO

11/02/2020 4371020190054710 AL00554674 HLJ6823 Indeferido JOSE LUIS CORREA

11/02/2020 4371020190053121 AL00635333 HLZ0956 Indeferido JOSE WILSON DE MEIRA

11/02/2020 4371020190053128 AH00650209 HNX6124 Indeferido MAGNO MACEDO GOULART

11/02/2020 4371020190052676 AL00559865 PYB9894 Indeferido MARCELE DOS SANTOS FERREIRA

11/02/2020 4371020190054416 AL00727128 HHL6080 Indeferido MARCILIO VIEIRA THOMAZ JUNIOR

11/02/2020 4371020190052680 AH00652474 GQG0556 Indeferido MARCIO ROBERTO DE SOUSA GOMES

11/02/2020 4371020190052677 AL00583981 HDG6961 Indeferido MARCIO RODRIGUES SANTANA

11/02/2020 4371020190052678 AL00577452 HDG6961 Indeferido MARCIO RODRIGUES SANTANA

11/02/2020 4371020190052979 AL00555098 QOC7846 Indeferido NILO LOPES DA SILVA JUNIOR

11/02/2020 4371020190053190 AL00562900 QNQ3601 Indeferido ODILEI RODRIGUES DOS SANTOS

11/02/2020 4371020190054418 AL00535992 PWP6789 Indeferido RONALDO RODRIGUES SILVA

11/02/2020 4371020190052992 AH00649233 GYG7377 Indeferido SAMUEL DE JESUS GONCALVES

11/02/2020 4371020190053201 AL00712577 NXZ7923 Indeferido TIAGO LIMA E SILVA

11/02/2020 4371020190054787 AL00697503 DTD3657 Indeferido TRANSITO LIVRE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI

11/02/2020 4371020190052918 AL00584537 OQN3602 Indeferido URIAS DIAS DA CRUZ

11/02/2020 4371020190053010 AL00565760 KWC7486 Indeferido VALTAIR JOSE VICENTE

11/02/2020 4371020190053006 AH00660262 OWV7999 Indeferido VANDERLEI DE ASSIS OLIVEIRA

11/02/2020 4371020190054367 AL00570352 HIF7213 Indeferido VINICIUS DE AGUIAR NOMINATO

11/02/2020 4371020190053238 AH00656535 NZA4434 Indeferido VITOR VINICIUS RAMOS SANTANA

11/02/2020 4371020190053242 AH00651974 OPM7873 Indeferido WELLINGTON DOS SANTOS GENEROSO

11/02/2020 4371020190053214 AL00712746 OQQ4683 Indeferido WILER ROBERTO FERREIRA

Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação,

ao  Conselho Estadual de Trânsito de Minas  Gerais - CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do

CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Contagem, no seguinte endereço:

Av. Babita Camargos, 1295, 2º andar, Cidade Industrial, Contagem/MG, CEP 32210-180

Secretaria da JARI - CONTAGEM, 11 de Fevereiro de 2020

CRISTINA DE PAULA BATISTA CARVALHO GUERRA

Presidente da 1ª JARI / CONTAGEM - MG

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

JARI / CONTAGEM - MG

BOLETIM INFORMATIVO

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento

dos interessados, que a 2ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) CONTAGEM -  MG, 

quando da sessão realizada no dia 10/02/2020, julgou os recursos abaixo especifi cados, com as decisões:

2ª JARI

Sessão Ordinária Nº 02-014/2020

RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO

Julgamento Nº Recurso Nº AIT Placa Resultado Recorrente
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10/02/2020 4371020190053303 AH00657878 PUB4105 Deferido ANDRE LUIZ DE JESUS

10/02/2020 4371020190050454 C182594501 OMD9112 Deferido SABRINNA D.R.T.B.DE FIGUEIREDO

10/02/2020 4371020190050313 AH00665360 HLN5687 Indeferido ALUIZIO MARTELETO

10/02/2020 4371020190052641 AL00709801 HIV8360 Indeferido AMALIA LOPES AGUIAR

10/02/2020 4371020190053847 AL00705939 AYZ4084 Indeferido ARLEI J MIOZZO - EPP

10/02/2020 4371020190053300 AL00575810 HKN4252 Indeferido ARLINDO CELESTINO PESSOA

10/02/2020 4371020190053888 AL00706416 PWQ7457 Indeferido CARLOS HENRIQUE R COUTINHO

10/02/2020 4371020190050759 AL00716390 OQB3350 Indeferido CHARLES BRUNO SALES DE SANTANA

10/02/2020 4371020190050760 AH00673169 OQB3350 Indeferido CHARLES BRUNO SALES DE SANTANA

10/02/2020 4371020190054147 AL00699098 CJD5903 Indeferido CHARLES PRIMO SAMPAIO

10/02/2020 4371020190053796 AL00708542 PZG3382 Indeferido DANILO TADEU TELES FERREIRA

10/02/2020 4371020190052625 AL00665820 KVX9F39 Indeferido DOUGLAS BATISTA DE JESUS

10/02/2020 4371020190053297 AL00616088 QNZ6245 Indeferido EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES L

10/02/2020 4371020190053291 AL00639477 GSV5067 Indeferido EMPRESA GONTIJO TRANSPORTES LTDA

10/02/2020 4371020190053815 AL00703798 HIJ4191 Indeferido FABIANA GOMES ALVES DE O ARAUJO

10/02/2020 4371020190050709 AH00644849 PXS2445 Indeferido IRINEU DE SOUZA FILHO

10/02/2020 4371020190052643 AH00547669 HKC9184 Indeferido JOAQUIM BELARMINO SOUZA

10/02/2020 4371020190050578 AH00673511 HDQ6394 Indeferido LUCIANO ALVES FERREIRA

10/02/2020 4371020190050782 AL00617505 OJL0165 Indeferido LUCIANO DOS SANTOS GOMES

10/02/2020 4371020190052647 AL00703888 HNN5101 Indeferido LUIZ MARCELO MARTINS DUARTE

10/02/2020 4371020190053314 AL00710534 HIX9941 Indeferido MARCELO ALVES DE SOUZA

10/02/2020 4371020190053795 AL00704261 QOS9806 Indeferido MARLENA BARBOSA DIAS

10/02/2020 4371020190050827 AH00674766 GOW5210 Indeferido MERILANE CRISTINA DE OLIVEIRA

10/02/2020 4371020190050491 AL00641766 PXZ4630 Indeferido MUNICIPIO DE CANDEIAS

10/02/2020 4371020190052535 AL00695618 GQR4235 Indeferido NAYARA MARTINS BATISTA

10/02/2020 4371020190050028 AL00674072 PUF6234 Indeferido NILTON PERES SALGADO

10/02/2020 4371020190050029 AL00674071 PUF6234 Indeferido NILTON PERES SALGADO

10/02/2020 4371020190052551 AL00704029 PXX4383 Indeferido OSWALDO MARCELO E DA SILVA

10/02/2020 4371020190054454 AL00709903 OMA9595 Indeferido PETERSON TELES DINIZ COSTA

10/02/2020 4371020190053817 AL00722792 QQW0300 Indeferido PUR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD

10/02/2020 4371020190052546 AL00696787 GTP0845 Indeferido SOS MOLAS EIRELI

10/02/2020 4371020190054456 AL00712986 PUO8015 Indeferido TECNELETRO SERVICOS INDUSTRIAIS

10/02/2020 4371020190054457 AL00579792 OWX9386 Indeferido TECNELETRO SERVICOS INDUSTRIAIS

10/02/2020 4371020190050811 AH00674817 PXW1880 Indeferido TIAGO JOSE GOMES

10/02/2020 4371020190052602 AL00708383 OWS4487 Indeferido WALDIRENE BARBOSA

10/02/2020 4371020190053304 AL00589624 OQM0734 Indeferido WESLLEY ALEXANDRO SILVA

10/02/2020 4371020190050604 AL00717719 OXI0082 Indeferido YURI DE FREITAS DA SILVA

10/02/2020 4371020190050606 AL00707001 OXI0082 Indeferido YURI DE FREITAS DA SILVA

10/02/2020 4371020190050608 AL00719241 OXI0082 Indeferido YURI DE FREITAS DA SILVA

10/02/2020 4371020190050611 AL00707004 OXI0082 Indeferido YURI DE FREITAS DA SILVA

Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação,

ao  Conselho Estadual de Trânsito de Minas  Gerais - CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do

CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Contagem, no seguinte endereço:

Av. Babita Camargos, 1295, 2º andar, Cidade Industrial, Contagem/MG, CEP 32210-180

RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRANSPORTE  COLETIVO - 1ª Instância

Julgamento Nº Recurso/Protocolo Nº AIT/NAT Placa Resultado Recorrente

10/02/2020 49686-2019 1227 HEM-9698 INDEFERIDO CONSÓRCIO SUL

10/02/2020 45892-2019 719 HBG-0548 INDEFERIDO CONSÓRCIO NORTE LTDA

10/02/2020 3601-2018 11579 OOV-5648 INDEFERIDO CONSÓRCIO SUL
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10/02/2020 45358-2019 507 HOA-1349 INDEFERIDO CONSÓRCIO SUL

10/02/2020 45327-2019 443 HEQ-0952 INDEFERIDO CONSÓRCIO NORTE LTDA

10/02/2020 45887-2019 761 - INDEFERIDO CONSÓRCIO NORTE LTDA

10/02/2020 45889-2019 769 HBG-0559 INDEFERIDO CONSÓRCIO NORTE LTDA

10/02/2020 49626-2019 1056 HIJ-4767 INDEFERIDO CONSÓRCIO NORTE 

10/02/2020 48313-2019 1143 NYD-5146 INDEFERIDO CONSÓRCIO SUL

10/02/2020 49609-2019 1132 HOA-1345 INDEFERIDO CONSÓRCIO SUL

10/02/2020 45372-2019 440 HOA-1343 INDEFERIDO CONSÓRCIO SUL

10/02/2020 45362-2019 489 HOA-1349 INDEFERIDO CONSÓRCIO SUL

10/02/2020 182-2019 141 HET-6650 INDEFERIDO CONSÓRCIO SUL

10/02/2020 45222-2019 579 HJZ-4335 INDEFERIDO CONSÓRCIO NORTE LTDA

10/02/2020 45334-2019 559 - INDEFERIDO CONSÓRCIO NORTE LTDA

10/02/2020 45252-2019 567 - INDEFERIDO CONSÓRCIO NORTE LTDA

10/02/2020 45130-2019 371 HBG-0460 INDEFERIDO CONSÓRCIO NORTE LTDA

10/02/2020 3603-2018 11517 OOV-5651 INDEFERIDO CONSÓRCIO SUL

10/02/2020 45268-2019 568 - INDEFERIDO CONSÓRCIO NORTE LTDA

10/02/2020 45360-2019 506 HOA-1349 INDEFERIDO CONSÓRCIO SUL

10/02/2020 45326-2019 538 - INDEFERIDO CONSÓRCIO NORTE LTDA

10/02/2020 45357-2019 485 HIJ-3265 INDEFERIDO CONSÓRCIO SUL

10/02/2020 45305-2019 540 - INDEFERIDO CONSÓRCIO NORTE LTDA

10/02/2020 45297-2019 543 - INDEFERIDO CONSÓRCIO NORTE LTDA

10/02/2020 45257-2019 600 - INDEFERIDO CONSÓRCIO NORTE LTDA

10/02/2020 45251-2019 606 - INDEFERIDO CONSÓRCIO NORTE LTDA

10/02/2020 45244-2019 601 - INDEFERIDO CONSÓRCIO NORTE LTDA

10/02/2020 45238-2019 596 - INDEFERIDO CONSÓRCIO NORTE LTDA

10/02/2020 45858-2019 708 - INDEFERIDO CONSÓRCIO NORTE LTDA

10/02/2020 45500-2019 666 HJD-4427 INDEFERIDO CONSÓRCIO SUL

10/02/2020 45896-2019 865 HBG-0548 INDEFERIDO CONSÓRCIO NORTE LTDA

10/02/2020 45328-2019 444 HEQ-0952 INDEFERIDO CONSÓRCIO NORTE LTDA

10/02/2020 45535-2019 510 HBG-0447 DILIGÊNCIA CONSÓRCIO NORTE LTDA

10/02/2020 45141-2019 339 OQW-0381 DILIGÊNCIA CONSÓRCIO SUL

Das decisões da JARI de 1ª Instância, referentes aos recursos de infrações previstas no Regulamento Operacional do Serviço Transporte Coletivo 

de Contagem, cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 15(quinze) dias contados da presente publicação, à 2ª Instância, em 

conformidade com o disposto nos Decretos Municipais nº 382/2014 e 440/2018, bem como na Portaria Trancon nº 43/2019.

O Recurso deverá ser protocolado na JARI Contagem, no seguinte endereço:

Av. Babita Camargos, 1295, 2º andar, Cidade Industrial, Contagem/MG, CEP 32210-180

Secretaria da JARI - CONTAGEM, 10 de Fevereiro de 2020

JUNIA MARIA DE LIMA DRUMMOND LANZA GUIMARÃES

Presidente da 2ª JARI / CONTAGEM - MG

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

JARI / CONTAGEM - MG

BOLETIM INFORMATIVO

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento

dos interessados, que a 2ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) CONTAGEM -  MG, 
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quando da sessão realizada no dia 11/02/2020, julgou os recursos abaixo especifi cados, com as decisões:

2ª JARI

Sessão Ordinária Nº 02-015/2020

RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO

Julgamento Nº Recurso Nº AIT Placa Resultado Recorrente

11/02/2020 4371020190051024 AH00671243 OEV7199 Deferido ANDRE HILARIO

11/02/2020 4371020190050878 AH00651507 QNU1018 Deferido DHIEGO REIS LIMA

11/02/2020 4371020190050894 AH00670797 GZX2041 Deferido JOSE GERTRUDES MARQUES

11/02/2020 4371020190051043 AH00674109 HKY6864 Deferido KAIO BONAYTH ANDRADE

11/02/2020 4371020190050952 AL00652657 PZN0342 Deferido KERLEY VIEIRA DE PAULA

11/02/2020 4371020190050988 AL00573960 PVC7281 Deferido TANIA MARY CARDOSO FONSECA

11/02/2020 4371020190050989 AL00573741 PVC7281 Deferido TANIA MARY CARDOSO FONSECA

11/02/2020 4371020190050990 AL00574721 PVC7281 Deferido TANIA MARY CARDOSO FONSECA

11/02/2020 4371020190050812 AL00645321 HFO2756 Indeferido ADRIANA AMARAL PORTO

11/02/2020 4371020190050813 AL00644248 HFO2756 Indeferido ADRIANA AMARAL PORTO

11/02/2020 4371020190051019 AL00706013 OEV7199 Indeferido ANDRE HILARIO

11/02/2020 4371020190050513 AL00530669 PZE7774 Indeferido BRAULIO MOURA DE MORAIS

11/02/2020 4371020190050906 AM00828347 HGK0178 Indeferido CARLOS ROBERTO L DOS SANTOS

11/02/2020 4371020190053816 AL00705735 QOG4571 Indeferido DANIEL CASSEMIRO FREIRE

11/02/2020 4371020190051076 AH00605763 HHM1559 Indeferido DIONISIO DE PAULA REIS

11/02/2020 4371020190053999 AL00728986 KDW5140 Indeferido EDSON BATISTA NOGUEIRA

11/02/2020 4371020190050997 AL00528799 HNI2676 Indeferido EDUARDO DE SOUSA SANTOS

11/02/2020 4371020190053868 AL00598432 OQJ4419 Indeferido ELSO ANTONIO DE OLIVEIRA

11/02/2020 4371020190050911 AL00706835 PVL9077 Indeferido ELVIS HELIO SANTOS

11/02/2020 4371020190050921 AL00634955 HPS2333 Indeferido GERMANO DA SILVA CARVALHO

11/02/2020 4371020190053759 AM00063610 PZM8115 Indeferido IGOR GUSTAVO PEREIRA LEMOS

11/02/2020 4371020190050940 AL00709753 HKP6804 Indeferido JULIANA DA SILVA NEVES

11/02/2020 4371020190050941 AL00717170 HKP6804 Indeferido JULIANA DA SILVA NEVES

11/02/2020 4371020190050972 AL00667685 QOT9698 Indeferido LBS TRANSPORTES LTDA

11/02/2020 4371020190051085 AH00673716 OQO3039 Indeferido LEONARDO HENRIQUE ARAUJO ME

11/02/2020 4371020190051047 AH00655683 PWH3686 Indeferido LUIZ CARLOS PERDIGAO

11/02/2020 4371020190051048 AL00635772 PWH3686 Indeferido LUIZ CARLOS PERDIGAO

11/02/2020 4371020190051105 AL00709867 OVB0435 Indeferido LUIZ GUILHERME SUAREZ RAMOS

11/02/2020 4371020190050999 AL00580828 OPJ1849 Indeferido LUIZ GUSTAVO BORGES LIMA

11/02/2020 4371020190053763 AL00705254 HBN7700 Indeferido MARCIENE CARDOSO BORGES

11/02/2020 4371020190050943 AH00662776 HIO2145 Indeferido MARCOS DRUMOND SILVA

11/02/2020 4371020190051174 AL00708325 HEA4475 Indeferido MARIA DA PENHA SILVA

11/02/2020 4371020190053819 AH00658531 PXW3638 Indeferido PAULO ANTONIO GALVAO

11/02/2020 4371020190051086 AL00706630 OPI3296 Indeferido POLIANA ANSELMO FERRAZ

11/02/2020 4371020190051015 AL00706842 QQF8427 Indeferido QUANTICA VEICULOS LTDA

11/02/2020 4371020190050963 AL00729008 PUQ4026 Indeferido RENATO BATISTA LEAL

11/02/2020 4371020190054446 AL00638230 CKO3858 Indeferido SANTOS AUGUSTO LOPES

11/02/2020 4371020190051126 AL00712101 NXZ7923 Indeferido TIAGO LIMA E SILVA

11/02/2020 4371020190051042 AL00297740 HGV6060 Indeferido VALTEIR PEREIRA DOS SANTOS

11/02/2020 4371020190050942 AH00673736 QQP6286 Indeferido WALLACE FERNANDO PEREIRA SALES

Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação,

ao  Conselho Estadual de Trânsito de Minas  Gerais - CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do

CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Contagem, no seguinte endereço:

Av. Babita Camargos, 1295, 2º andar, Cidade Industrial, Contagem/MG, CEP 32210-180
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Secretaria da JARI - CONTAGEM, 11 de Fevereiro de 2020

JUNIA MARIA DE LIMA DRUMMOND LANZA GUIMARÃES

Presidente da 2ª JARI / CONTAGEM - MG

ATA DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS (ENVELOPE N. 01) REFERENTES AO RDC INTERNACIONAL Nº 004/2019 – PROCESSO AD.  
Nº 089/2019.
Aos 13 (treze) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, as 09h00min, na sala de licitação da TRANSCON, com sede a Avenida Babita Camargos, nº 1295, 
Bairro Cidade Industrial, Contagem-MG, fez-se presente a Comissão Especial de Regime Diferenciado de Contratação, nomeados para conduzir a SESSÃO PÚBLICA refer-
ente ao RDC referenciado, do tipo MAIOR DESCONTO, cuja fi nalidade é a Contratação de empresa de engenharia, pelo regime de empreitada por preços unitários, para 
a execução das OBRAS DE ADEQUAÇÃO DO ENTRONCAMENTO EM DESNÍVEL - AVENIDA HELENA DE VASCONCELOS COSTA COM VIA EXPRESSA LESTE-OESTE – BAIRRO 
PEROBAS, PERTENCENTE AO SIM – SISTEMA INTEGRADO DE MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, conforme Termo de Referência, Projetos de Engenharia, 
Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e demais anexos constantes deste Edital. Foram credenciadas as licitantes abaixo relacionadas:

EMPRESA CNPJ REPRESENTANTE CPF 

CONSTRUTORA CINZEL S/A 19.733.914.0001-90 HÉLIO MARCUS CASTELO COSTA 007.840.956-04

PAINEIRA ENGENHARIA LTDA 19.166.511.0001-06 HIPÓLITO SÉRGIO FERREIRA 003.485.035-04

BTEC CONSRUÇÕES LTDA 27.853.182.0001-08 DELMAR NUNES MACEDO 634.771.496-53

CTESA CONSTRUÇÕES LTDA 68.703.701.0001-20 MARIO CESAR MOTA DE ALMEIDA 17.592.306-97

COESA ENGENHARIA LTDA 13.578.349.0001-57 MARCOS ALVES COSTA FILHO 014.182.146-98

TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA 00.472.805.0001-38

CLEISON CESAR PADILHA DOS 
SANTOS 023.194.190-04

Após vistado os fechos dos envelopes, os mesmos foram abertos e as propostas aceitas pela comissão obedeceram a seguinte ordem de desconto. A empresa PAINEIRA 
ENGENHARIA LTDA não apresentou o termo de compromisso de constituição de Consórcio.

Foram apresentadas as seguintes propostas:

Nome da Empresa Percentual de Desconto Ordem

CTESA CONSTRUÇÕES LTDA 10,61% 1a

TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 2,00% 5 a

BTEC CONSRUÇÕES LTDA 5,00% 3 a

COESA ENGENHARIA LTDA 5,62% 2 a

CONSTRUTORA CINZEL S/A 2,16% 4 a

PAINEIRA ENGENHARIA LTDA 1,50% 6 a
Foram para a fase de lances as seguintes empresas:

Ordem de proposta LICITANTE % DESCONTO

1a CTESA CONSTRUÇÕES LTDA 10,61%

2 a COESA ENGENHARIA LTDA 5,62%

3 a BTEC CONSRUÇÕES LTDA 5,00%

CLASSIFICAÇÃO FINAL LICITANTE % DESCONTO

1 a CTESA CONSTRUÇÕES LTDA 10,61%

2 a BTEC CONSRUÇÕES LTDA 8,00%

3 a COESA ENGENHARIA LTDA 5,62%
Foi declarada vencedora na fase de lances a empresa CTESA CONSTRUÇÕES LTDA com o percentual de desconto de 10,61%. A empresa CTESA CONSTRUÇÕES LTDA 
TERÁ O PRAZO DE 02(DOIS) dias úteis para apresentar a planilha de composição de custos e o envelope contendo os documentos de habilitação conforme o item 8 do 
Edital. O prazo para entrega dos documentos encerra-se no dia 17 de fevereiro de 2020 as 17:00horas. Nada mais a tratar, o Presidente encerrou a Sessão, da qual, 
para constar, lavrou-se a presente ata que lida e achada conforme vai devidamente assinada pela Comissão e licitantes presentes.

CLÁUDIO VANDERLY DE SOUZA
PRESIDENTE – COMISSÃO

KÊNIA JANAINA DE S. M. SILVEIRA
MEMBRO - COMISSÃO

EDINEI DONIZETE DA SILVA
MEMBRO - COMISSÃO
____________________________________________________________
CONSTRUTORA CINZEL S/A 19.733.914.0001-90 
HÉLIO MARCUS CASTELO COSTA 
007.840.956-04
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__________________________________________________________
PAINEIRA ENGENHARIA LTDA 19.166.511.0001-06
HIPÓLITO SÉRGIO FERREIRA
003.485.035-04
____________________________________________________________
BTEC CONSRUÇÕES LTDA 27.853.182.0001-08 
DELMARA NUNES MACEDO 
634.771.496-53
___________________________________________________________
CTESA CONSTRUÇÕES LTDA 68.703.701.0001-20
MARIO CESAR MOTA DE ALMEIDA
17.592.306-97

____________________________________________________________
COESA ENGENHARIA LTDA 13.578.349.0001-57
MARCOS ALVES COSTA FILHO
014.182.146-98
____________________________________________________________
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00.472.805.0001-38 
CLEISON CESAR PADILHA DOS SANTOS
023.194.190-04

ERRATA

Na publicação do dia 11 de fevereiro de 2020, páginas 29 e 30 do Diário Ofi cial de Contagem, Ratifi cação da Dispensa n° 004/2020, 

onde se lê:
Contagem, 11 de agosto de 2020.

Leia-se: 
Contagem, 11 de fevereiro de 2020.

Contagem, 13 de fevereiro de 2020

Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes

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

Ato nº. 09/02/2020 - Concede PROGRESSÃO HORIZONTAL, nos termos da Lei Municipal nº. 2102/1990 e Decreto Municipal nº 5.628/92, aos seguintes servidores:

Matrícula Nome Cargo
Nível / Letra
De:   /   Para: A partir do Mês

21408-6
Eduardo Mendes Guedes Agente de Op. e Fisc. de Transporte e Trânsito VI/J VI/L Fevereiro/2020

21416-7 Margarete Maria Silveira Agente de Op. e Fisc. de Transporte e Trânsito VI/J VI/L Fevereiro/2020

21419-1 Osvaldo de Souza Filho Agente de Op. e Fisc. de Transporte e Trânsito VI/J VI/L Fevereiro/2020

Contagem, 11 de fevereiro de 2020.
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Leonardo Gonçalves Reis 
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem

PORTARIA TRANSCON Nº. 006, de 12 de fevereiro de 2020.
Designa Gestor do Contrato nº. 007/2020, Carona 003/2020, para prestação de serviços de manutenção, restauração e melhorias em vias e logradouros públicos pavi-
mentados e não pavimentados, inclusive estradas vicinais e a limpeza e desassoreamento de córregos e cursos d’água com fornecimento de mão-de-obra, materiais e 
equipamentos no munícipio de Contagem/MG.

Considerando a necessidade de manutenção de uma fi scalização específi ca do Contrato Administrativo nº. 007/2020, garantindo a sua fi el execução ao interesse públi-
co por ele tutelado;

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais: 

RESOLVE:

Art. 1º. A gestão do Contrato nº. 007/2020, fi ca submetida ao Diretor de Planejamento de Trânsito, Alexander David da Silva, matrícula 23214-9.

Art. 2º. No exercício da competência prevista no art. 1º, cabe ao gestor todos os atos inerentes à fi scalização do contrato.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 12 de fevereiro de 2020.

Leonardo Gonçalves Reis
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem

PORTARIA TRANSCON Nº. 007, de 12 de fevereiro de 2020.
Designa Gestor do Contrato nº. 008/2020, Dispensa 004/2020, para execução de serviços de Gestão de Tráfego, obtida através da utilização de soluções integradas de 
fi scalização e análise de tráfego, em vias urbanas do município de Contagem/MG.

Considerando a necessidade de manutenção de uma fi scalização específi ca do Contrato Administrativo nº. 008/2020, garantindo a sua fi el execução ao interesse públi-
co por ele tutelado;

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais: 

RESOLVE:

Art. 1º. A gestão do Contrato nº. 008/2020, fi ca submetida ao Diretor de Planejamento de Trânsito, Alexander David da Silva, matrícula 23214-9.

Art. 2º. No exercício da competência prevista no art. 1º, cabe ao gestor todos os atos inerentes à fi scalização do contrato.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 12 de fevereiro de 2020.

Leonardo Gonçalves Reis
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem
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Portaria TransCon nº. 008, de 13 de fevereiro de 2020.
Dispõe sobre a nomeação dos membros integrantes da Comissão Especial responsável pelo Regime Diferenciado de Contratações Públicas Internacional para contrata-
ção de empresa de engenharia, pelo regime de empreitada por preços unitários, para execução das obras de adequação do entroncamento em desnível – Avenida 
Helena de Vasconcelos Costa com Via Expressa Leste-Oeste – Bairro Perobas, pertencente ao SIM – Sistema Integrado de Mobilidade do Município de Contagem/MG. 

O Presidente da TransCon, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Complementar nº 4.043/06 e art. 34 da Lei 12.462/2011,

RESOLVE: 

Art. 1º Nomear, para compor a Comissão Especial do Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC 004/2019, os seguintes servidores:

I – Cláudio Vanderly de Souza – Matrícula 38762-2;
II – Kênia Janaina de Sousa Madureira Silveira – Matrícula 42236-3;
III – Ednei Donizete da Silva – Matrícula 23198-3.

§1º A Comissão Especial será presidida pelo servidor Cláudio Vanderly de Souza.

§2º A Comissão será responsável pelo Regime Diferenciado de Contratações Públicas para contratação de empresa de engenharia, pelo regime de empreitada por 
preços unitários, para obras de execução das de adequação do entroncamento em desnível – Avenida Helena de Vasconcelos Costa com Via Expressa Leste-Oeste – 
Bairro Perobas, pertencente ao SIM – Sistema Integrado de Mobilidade do Município de Contagem/MG.

Art.2º Os servidores especifi cados nesta Portaria desempenharão as suas atribuições concomitantes com as de seus respectivos cargos.
Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 11 de dezembro de 2019. 

Contagem, 13 de fevereiro de 2020. 

Leonardo Gonçalves Reis
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem
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