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                                    FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC 
Edital de Credenciamento nº 02/2021 

 

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC, Telma Fernanda 
Ribeiro, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 453, de 26 de 
março de 2018, no seu artigo 8º, bem como em observância aos princípios constitucionais e 
legais pertinentes, especialmente ao artigo 37, caput, da Constituição Federal, à Lei Federal n° 
8.666/93 e à Lei Federal n° 9.784/99, e ainda às legislações em vigor, torna público a abertura de 
processo para credenciamento de colaboradores externos para apoiar as atividades logísticas 
dos CONCURSOS PÚBLICOS, PROCESSOS SELETIVOS SIMPLIFICADOS – PSS E DEMAIS 
PROCESSOS SELETIVOS a serem realizados por esta Fundação, na forma das normas 
descritas a seguir. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1. O presente Edital tem como objetivo o cadastro para o Credenciamento de Colaboradores 
de Concursos Públicos, Processos Seletivos Simplificados-PSS e demais Processos Seletivos 
junto à Fundação de Ensino de Contagem, visando à formação da equipe de prestação de 
serviços necessária para o desenvolvimento dos trabalhos inerentes à execução de processos 
seletivos a serem realizados pela FUNEC. O cadastramento dos colaboradores será regido pelo 
presente Edital, bem como pelas instruções, comunicações e convocações dele decorrentes, 
obedecidas as normas estabelecidas pela FUNEC e legislações em vigor. 

 
1.2. O presente Edital possui os seguintes anexos: 
ANEXO I – REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO; 
ANEXO II – PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO; 
ANEXO III – TERMO DE COMPROMISSO, CONFIDENCIALIDADE E SIGILO;  
ANEXO IV - DECLARAÇÃO/CERTIDÃO NEGATIVA DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO PARA O 
EXERCÍCIO DE ATIVIDADES LIGADAS AOS CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS 
SELETIVOS REALIZADOS PELA FUNEC. 
 
2. DAS ATIVIDADES DE APOIO LOGÍSTICO 

2.1. Os colaboradores credenciados por efeito deste edital executarão as atividades, conforme o 
QUADRO I do subitem 2.3, na aplicação de provas de Concursos Públicos, Processos Seletivos 
Simplificados – PSS e demais Processos Seletivos que forem realizados por esta Fundação, em 
observância ao previsto no presente edital. 

2.2. Não haverá limite predefinido de vagas, por se tratar de processo de credenciamento que 
visa a atender aos encargos de Concursos Públicos e Processos Seletivos da FUNEC. 

2.3. Das funções, escolaridade/requisito, atribuições e remuneração: 
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QUADRO I 

CÓDIGO FUNÇÃO 
ESCOLARIDADE MÍNIMA 

EXIGIDA E 
REQUISITO DE EXPERIÊNCIA 

MÍNIMA NA FUNÇÃO  

ATRIBUIÇÕES REMUNERAÇÃO 

301 Elaborador 

de questões 

de provas 

Ensino Superior Completo na área 

específica de atuação e Comprovar 

02 (duas) participações na função 

(área de processos seletivos e 

concursos públicos). 

 

a) Responsabilizar-se diretamente pela 

execução do objeto pactuado, de acordo com as 

diretrizes e as normas estipuladas no Manual 

Básico de Elaboradores de Provas de Concursos 

e PSS; 

b) Atentar para o prazo pré-estipulado para a 

entrega do material; 

c) Gravar o trabalho realizado, 

preferencialmente, em “pendriwe” e entregá-lo 

diretamente na Diretoria de Prestação de 

Serviços, situada à Rua Coimbra, nº 100, 2° 

andar, bairro Santa Cruz Industrial – 

Contagem/MG, CEP 32.340-490, dentro do 

prazo estabelecido; 

d) Sugerir conteúdo e bibliografias atualizados e 

Graduação 

R$60,00 por questão 

Especialização 

R$70,00 por questão 

Mestrado 

R$80,00 por questão 

Doutorado 

R$90,00 por questão 
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CÓDIGO FUNÇÃO 
ESCOLARIDADE MÍNIMA 

EXIGIDA E 
REQUISITO DE EXPERIÊNCIA 

MÍNIMA NA FUNÇÃO  

ATRIBUIÇÕES REMUNERAÇÃO 

vigentes, quando solicitado(a); 

e) Indicar e citar, obrigatoriamente, de acordo 

com as normas da ABNT, as bibliografias 

sugeridas; 

f) Elaborar questões de acordo com sua área de 

formação, respeitando a bibliografia sugerida no 

edital; 

g) Elaborar questões inéditas e exclusivas; 

h) Não vincular mais de três questões a uma 

mesma referência ou texto, com exceção das 

questões de português, limitada ao máximo de 

cinco; 

i)  Revisar as questões elaboradas; 

j)  Redigir as questões com a seguinte 

formatação: fonte Arial12, espaçamento entre 
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CÓDIGO FUNÇÃO 
ESCOLARIDADE MÍNIMA 

EXIGIDA E 
REQUISITO DE EXPERIÊNCIA 

MÍNIMA NA FUNÇÃO  

ATRIBUIÇÕES REMUNERAÇÃO 

linhas de 1,5, lista numerada com letras em 

maiúsculo (A, B, C, D); 

k) Elaborar questões com quatro alternativas de 

respostas; 

l) Justificar todas as questões com a 

fundamentação legal, memória de cálculo e 

referência bibliográfica utilizada; 

m) Responder tempestivamente todas as 

questões contestadas em via de recurso, dentro 

do prazo estipulado pela Diretoria de Prestação 

de Serviços; 

n) Responder cada recurso em folha individual 

apresentando a fundamentação legal, memória 

de cálculo e referência bibliográfica utilizada, 

conforme modelo apresentado no Manual 

Básico de Elaboradores de Provas de 
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CÓDIGO FUNÇÃO 
ESCOLARIDADE MÍNIMA 

EXIGIDA E 
REQUISITO DE EXPERIÊNCIA 

MÍNIMA NA FUNÇÃO  

ATRIBUIÇÕES REMUNERAÇÃO 

Concursos e PSS; 

o) Elaborar parecer sobre recurso(s) impetrados 

pelos candidatos com relação à 

nulidade/revisão de questão(ões) por ele 

elaborada(s). 

p) Promover todos os atos necessários à efetiva 

e eficaz execução do objeto ora pactuado. 

302 Elaborador 

de proposta 

de redação 

Curso de nível superior em “Letras” 

ou na área de atuação(licenciatura 

ou bacharelado) completo e 

comprovar 02 (duas) participações 

na função (área de processos 

seletivos e concursos públicos). 

 

a) Responsabilizar-se diretamente pela 

execução do objeto pactuado, de acordo com as 

diretrizes e as normas estipuladas no Manual 

Básico de Elaboradores de Provas de 

Concursos e PSS; 

b) Atentar para o prazo pré-estipulado para a 

entrega do material; 

c) Gravar o trabalho realizado preferencialmente 

em “pendriwe” e entregar o mesmo diretamente 

 

Graduação 

R$180,00 por questão 

 

Especialização 

R$200,00 por questão 

Mestrado 

R$220,00 por questão 

Doutorado 
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CÓDIGO FUNÇÃO 
ESCOLARIDADE MÍNIMA 

EXIGIDA E 
REQUISITO DE EXPERIÊNCIA 

MÍNIMA NA FUNÇÃO  

ATRIBUIÇÕES REMUNERAÇÃO 

na Diretoria de Prestação de Serviços, situada 

na Rua Coimbra, nº 100, 2° andar, bairro Santa 

Cruz Industrial – Contagem/MG, CEP 32.340-

490, dentro do prazo estabelecido; 

d) Sugerir conteúdo e bibliografias atualizados e 

vigentes, quando solicitado(a); 

e) Indicar e citar obrigatoriamente, de acordo 

com as normas da ABNT, as bibliografias 

sugeridas; 

f) Elaborar questões de acordo com sua área de 

formação, respeitando a bibliografia sugerida no 

edital; 

g) Elaborar questões inéditas e exclusivas; 

h) Revisar as questões elaboradas; 

i)  Redigir as questões com a seguinte 

R$240,00 por questão 
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CÓDIGO FUNÇÃO 
ESCOLARIDADE MÍNIMA 

EXIGIDA E 
REQUISITO DE EXPERIÊNCIA 

MÍNIMA NA FUNÇÃO  

ATRIBUIÇÕES REMUNERAÇÃO 

formatação: fonte Arial12, espaçamento entre 

linhas de 1,5, lista numerada com letras em 

maiúsculo (A, B, C, D); 

j) Responder tempestivamente todas as 

questões contestadas em via de recurso, dentro 

do prazo estipulado pela Diretoria de Prestação 

de Serviços; 

k) Responder cada recurso em folha individual, 

de questão(ões) por ele elaborada(s), 

apresentando a fundamentação legal, memória 

de cálculo e referência bibliográfica utilizada; 

l) Promover todos os atos necessários à efetiva 

e eficaz execução do objeto ora pactuado. 

303 Corretor de 

redação / 

questão 

O participante deverá comprovar a 

conclusão de curso de nível 

superior em “Letras” ou na área de 

a) Realizar a correção ortográfica das provas, 

recursos e etc.; 

b) Realizar a correção das provas de acordo com 

R$5,50 por redação 
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CÓDIGO FUNÇÃO 
ESCOLARIDADE MÍNIMA 

EXIGIDA E 
REQUISITO DE EXPERIÊNCIA 

MÍNIMA NA FUNÇÃO  

ATRIBUIÇÕES REMUNERAÇÃO 

dissertativa atuação(licenciatura ou 

bacharelado) e comprovar  01 

(uma) participação na função (área 

de processos seletivos e concursos 

públicos). 

os critérios estabelecidos no edital. 

304 Revisor de 

prova 

O participante deverá comprovar a 

conclusão de curso de nível 

superior em “Letras” (licenciatura ou 

bacharelado) e comprovar 02 (duas) 

participações na função (área de 

processos seletivos e concursos 

públicos). 

a) Realizar a correção ortográfica das provas, 

recursos e etc; 

b) Realizar a correção das provas de acordo com 

os critérios estabelecidos no edital. 

R$25,00 por hora 
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3. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

 

3.1. Para a realização das inscrições o interessado deverá atender aos seguintes 
requisitos: 
a) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, sendo que, neste último caso, deverá estar 
amparado pelo Estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses, nos termos do artigo 
12, § 1º, da Constituição Federal. 
b) Ter idade mínima de 18 anos completos na data em que for contratado para executar as 
atividades de apoio logístico de que trata este Edital; 
c) Ter aptidão física e mental para executar as atividades de apoio logístico de que trata 
este Edital; 
d) Estar no pleno gozo de seus direitos civis e políticos; 
e) Estar quite com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino; 
f) Estar registrado junto ao PIS ou PASEP ou NIT; 
g) Possuir conta corrente ou poupança em qualquer instituição bancária regularizada junto 
ao Banco Central do Brasil, com o nome do banco, agência e número da Conta (conta de 
terceiros e conta salário NÃO são permitidas). Não ocorrerá pagamento em modalidade 
diversa da acima exposta, sendo vedado, inclusive, o depósito em conta de terceiros, ainda 
que autorizado pelo prestador de serviço. 
h) Possuir certificado de conclusão ou histórico escolar ou Diploma de Curso Superior na 
área de atuação para atender as exigências de escolaridade da função inscrita e atender o 
requisito; 
i) Não ter impedimentos de ordem técnica ou administrativa; 
j) Não ter sofrido qualquer penalidade administrativa ou judicial que possa comprometer a 
idoneidade do processo seletivo; 
l) Ter sua inscrição deferida pela Comissão de Concursos Públicos e Processos Seletivos 
da FUNEC. 
 
3.2. Poderá se inscrever no processo de credenciamento qualquer participante que 
preencha as condições estabelecidas no presente edital. 
 
3.3. Os participantes aprovados para inclusão no cadastro integrarão um Banco de 
Colaboradores credenciados para futura contratação, de acordo com o interesse e a 
conveniência da Fundação de Ensino de Contagem. 
 
3.3.1. O cadastro previsto no subitem 3.3 não implica na obrigatoriedade de contratação 
do participante pela FUNEC, não cabendo, assim, qualquer tipo de indenização por parte 
da fundação. 
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3.3.2. O credenciamento também não gera qualquer obrigação, inclusive financeira, por 
parte da FUNEC, junto ao participante que porventura não seja convocado para prestar 
serviços à fundação. 
3.3.3. De igual modo, o credenciamento não gera qualquer obrigação para o integrante do 
Banco de Colaboradores no que diz respeito à sua participação em eventos, cujos 
agendamentos e disponibilidades não tenham sido acordados com a FUNEC. 
 
3.4. O contrato de prestação de serviços firmado com o credenciado não cria vínculo 
empregatício e, portanto, não torna a FUNEC responsável pelo custeio de contribuições 
previdenciárias, ou quaisquer outras obrigações distintas daquelas decorrentes da 
exclusiva e efetiva participação do contratado como Colaborador de Processos Seletivos e 
Concursos Públicos organizados pela FUNEC. 
 
4. DAS INSCRIÇÕES 
 
4.1. Para efeito deste Edital a inscrição é gratuita e implica, automaticamente, no 
conhecimento e na aceitação das condições e instruções estabelecidas pela FUNEC no 
presente edital, das quais o candidato ou seu representante legal não poderá, em hipótese 
alguma, alegar desconhecimento. 
 
4.2. Os candidatos interessados em participar do processo de seleção para atuar como 
colaborador de apoio logístico junto a FUNEC, poderão se inscrever em alguma das 
funções constantes no QUADRO I do subitem 2.3, observados os seus requisitos. 
 
4.3. O candidato poderá se inscrever para mais de uma função constante no QUADRO I do 
subitem 2.3. Deverá preencher o REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO (ANEXO I) e 
selecionar a(s) opção(ões) obrigatoriamente, não responsabilizando a FUNEC por 
informações incompletas ou  com erros fornecidos pelos candidatos. 
 
4.4. Para efetuar a inscrição, o interessado deverá entregar o requerimento de inscrição 
preenchido e assinado junto com as cópias dos documentos relacionados no subitem 5.1, 
a partir do dia 22 de julho de 2021, em uma das seguintes formas: 
a) diretamente pelo candidato ou por terceiro, munido de procuração com poderes 
específicos, na FUNEC - Diretoria de Prestação de Serviços, no endereço: Rua Coimbra, 
nº 100, 2° andar, bairro Santa Cruz Industrial – Contagem/MG, CEP 32.340-490, no horário 
de 8h às 12h e de 13h às 17h, de 2ª a 6ª feira (exceto feriados e recessos), a partir do dia 
previsto no subitem 4.4 deste Edital ou; 
b) Pelo e-mail funec.credenciamento@edu.contagem.mg.gov.br ou; 
c) via SEDEX ou AR, postado nas Agências dos Correios com custo por conta do 
candidato, à Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC - Diretoria de Prestação de 
Serviços, no endereço: Rua Coimbra, nº 100, 2° andar, bairro Santa Cruz Industrial – 
Contagem/MG, CEP 32.340-490. 
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Nesse caso, para a validade do pedido, a data da postagem deverá obedecer a data 
estabelecida no subitem 4.4, deste Edital.  
4.5. O requerimento de inscrição preenchido e assinado com os documentos anexos, 
deverão ser entregues em envelope fechado, tamanho ofício, contendo na parte externa e 
frontal do envelope os seguintes dados: 
Comissão de Concursos Públicos e Processos Seletivos – FUNEC 
a) Edital de Credenciamento – nº 02/2021; 
b) referência: REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO; 
c) nome completo e número de identidade do candidato; 
d) função(ões) para a(s) qual(ais) o candidato concorrerá. 

 
4.6. O prazo de inscrição será aberto de acordo com o subitem 4.4 e assim permanecerá 
durante o período de vigência do presente edital, que será de 02(dois) anos, contados da 
data de sua publicação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. 
 
4.7. Independentemente da data de inscrição dos interessados, deverão ser observadas as 
mesmas exigências previstas no presente edital, com a consequente inclusão dos novos 
participantes considerados aptos no Banco de Colaboradores de Processos Seletivos e 
Concursos Públicos realizados pela FUNEC. 
 
5. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CREDENCIAMENTO 

 
5.1. Os interessados deverão apresentar: 
 
a) requerimento de inscrição preenchido e assinado (ANEXO I); 
b) cópia do comprovante de escolaridade, de acordo com exigência da(s) função(ões) 
constantes no QUADRO I do subitem 2.3, a depender de cada caso, graduação, 
especialização, mestrado, doutorado; 
c) cópia do comprovante de participações na função (área de processos seletivos e 
concursos públicos). Certidão ou declaração que informe o nome da instituição, assinatura 
do responsável, o período, o nome do candidato, a espécie do serviço realizado com a 
descrição das atividades desenvolvidas; 
d) Currículo; 
e) comprovante de inscrição na Previdência Social (PIS/PASEP/NIT); 
f) declaração de titularidade de conta bancária, contendo o banco, o número da agência e 
da conta do interessado (conta de terceiros e conta salário NÃO são permitidas); 
g) cópia do comprovante de endereço; 
h) cópia do documento de identidade e CPF. 
 
5.2.  É facultado à FUNEC promover diligências destinadas a esclarecer ou confirmar as 
informações prestadas pelos participantes ou, ainda, solicitar documentos adicionais, 
mesmo que não mencionados neste edital. 
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5.3. Os documentos entregues pelos participantes não serão devolvidos em hipótese 
alguma. 
 
6. DO CREDENCIAMENTO, PROCEDIMENTO DA CONVOCAÇÃO E 
CONTRATAÇÃO 

 
6.1. Uma vez apresentados os documentos exigidos, o interessado terá seu pedido de 
credenciamento apreciado pela Comissão de Concursos Públicos e Processos Seletivos – 
FUNEC. 
 
6.2. Os colaboradores considerados aptos serão credenciados e, na sequência, 
devidamente convocados pela Diretoria de Prestação de Serviços da FUNEC para a 
formalização da sua contratação, que ocorrerá de acordo com a demanda e as 
necessidades da Fundação. 
 
6.2.1. Para Elaborador de questões de provas e Elaborador de proposta de redação, a 
FUNEC observará para a convocação critérios de escolaridade que seja mais adequado 
para cada processo seletivo. 
 
6.3. Todos os candidatos que tiverem seu credenciamento homologado, durante o prazo de 
validade do credenciamento, poderão ser convocados para colaborarem nos Concursos 
Públicos, Processos Seletivos Simplificados ou demais Processos Seletivos, cuja chamada 
observará o disposto no subitem 6.2.1, e se for ocaso, a ordem de sorteio realizada pela 
FUNEC para cada evento específico. 
 
6.3.1. Quando houver, a fim de preservar o sigilo do certame, o sorteio a que se refere o 
item 6.3 se dará pelo número de inscrição e não de nome, em Audiência restrita à 
Comissão de Concursos Públicos e Processos Seletivos da FUNEC, realizada em dia e 
horário a ser agendado previamente pela FUNEC, na sala de reuniões da Sede 
Administrativa da FUNEC, situada à Rua Coimbra, nº 100, 2° andar, bairro Santa Cruz 
Industrial – Contagem/MG, CEP 32.340-490. 
 
6.3.2. O resultado da análise das solicitações de credenciamento ficará disponível e restrito 
à Comissão de Concursos Públicos e Processos Seletivos da FUNEC, a fim de preservar o 
sigilo do certame.. 
 
6.3.3. Da Audiência e do resultado do sorteio, será lavrada ata circunstanciada, que será 
assinada pelos integrantes da Comissão de Concursos e Processos Seletivos da FUNEC. 
 
6.3.4. Após a realização do sorteio, a convocação dos credenciados acontecerá por meio 
de contatos indicados pelo credenciado.  
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6.3.5. Os candidatos credenciados serão agrupados de acordo com a área de formação, 
atuação e nível de escolaridade em ordem alfabética. 
 
6.4. Os participantes convocados deverão manifestar, no prazo de 24 horas, se têm 
interesse em atuar como colaboradores no evento para o qual foram designados e 
participar, quando for o caso, de treinamento específico (capacitação), sob pena de serem 
impedidos de trabalhar no evento. 
 
6.5. A não confirmação do interesse do credenciado, no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas, acarretará na impossibilidade de participação do trabalho no evento 
específico para o qual foi convocado. 
 
6.6. Em caso de não aceitação ou de não manifestação dos credenciados convocados, a 
FUNEC fica autorizada a realizar a convocação dos credenciados relacionados na lista, até 
que seja alcançada a quantidade mínima de colaboradores necessários para a realização 
do evento. 
 
6.7. Os Colaboradores de Processos Seletivos e Concursos Públicos credenciados, 
conforme cada caso, poderão desempenhar o trabalho nas dependências da Fundação ou 
em outro ambiente, segundo critérios de conveniência e oportunidade da FUNEC, por 
disposição da Diretoria de Prestação de Serviços da FUNEC. 
 
6.8. Os valores que serão pagos aos colaboradores nas atividades dos Concursos Públicos 
e Processos Seletivos a serem realizados pela Fundação de Ensino de Contagem serão 
estabelecidos também em portaria específica. 
 
6.8.1. Do total dos valores será retida a parcela correspondente aos encargos relativos à 
contribuição previdenciária (INSS), ao imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS) e 
ao imposto de renda (IR), se aplicáveis e naquilo cujo custeio seja de responsabilidade do 
colaborador, no que couber. 
 
6.8.2. O pagamento a que se refere o subitem 6.8 será creditado em conta fornecida pelo 
colaborador, conforme declaração de titularidade de conta bancária constante no subitem 
5.1, alínea d). 
 
6.9. Os trabalhos desenvolvidos pelos colaboradores credenciados serão objeto de 
avaliação pela FUNEC no final de cada evento, e servirão como base para futuras 
participações nos certames realizados pela Fundação. 
 
6.10. A Avaliação de desempenho prevista no subitem 6.9 ficará a cargo da Diretoria de 
Prestação de Serviços da FUNEC e levará em consideração: 
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a) recusar-se por três vezes, consecutivas ou alternadas, sem motivo justificado, à 
demanda das atividades de processos seletivos ou concursos; 
b) a assiduidade, a pontualidade, o comportamento e o respeito do credenciado às 
determinações regulamentares da Fundação.  
 
6.11. O participante que for avaliado com conceito insuficiente, especificamente no 
desempenho das atividades desenvolvidas durante a realização de processos seletivos e 
concursos públicos organizados pela FUNEC, será descredenciado e ficará impedido de 
participar de processo de credenciamento subsequente, de acordo com as diretrizes 
estabelecidas em normativa própria da FUNEC para disciplinar a matéria. 
 
6.11.1. Antes do descredenciamento, será oportunizado ao credenciado o exercício do 
contraditório. 
 
6.12. Caberá à FUNEC analisar a conveniência e a oportunidade da convocação do 
credenciado para eventuais processos seletivos organizados pela Fundação, consideradas 
as necessidades da Administração Pública e respeitado o disposto no subitem 6.2. 
 
6.13. O candidato credenciado será convocado pela FUNEC, em cada caso, quando da 
definição do processo seletivo a ser realizado, cujo fundamento legal se encontra 
amparado no artigo 25, caput, da Lei 8.666/93 e deverá assinar: 

a) Termo de compromisso, confidencialidade e sigilo (ANEXO III);  

b) a Declaração / Certidão Negativa de suspeição e impedimento para o exercício de 
atividades ligadas aos concursos públicos e processos seletivos realizados pela FUNEC 
(ANEXO IV). 
 
6.13.1. O Termo de compromisso, confidencialidade e sigilo conterá obrigatoriamente a 
cláusula de compromisso de acordo com a política de segurança da Diretoria de Prestação 
de Serviços para a participação de colaboradores em Concursos Públicos e Processos 
Seletivos da FUNEC. 
 
6.14. A inscrição no processo de credenciamento dar-se-á por função, de acordo com o 
previsto no Quadros I do subitem 2.3, nada impedindo que o interessado formalize a sua 
participação em mais de uma função. 
 
7. DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DO COLABORADOR 
 
7.1. O(a) colaborador(a) deverá: 
a) Participar do treinamento específico (capacitação) de cada certame para o qual for 
convocado para atuar como colaborador (se for o caso); 
b) zelar por sua reputação pessoal e profissional, bem como pela reputação da FUNEC; 
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c) evitar emitir opiniões ou sugerir medidas sobre assuntos acerca dos quais não esteja 
seguro e confiante dos dados de que dispõe; 
d) atender às determinações regulamentares da FUNEC, especificamente no que diz 
respeito à realização de processos seletivos; 
e) manter sigilo acerca do material a que tiver acesso, em especial com relação às 
questões das provas, bem como com relação aos membros das bancas de elaboração de 
prova, de revisão ortográfica e de avaliação, devendo assinar o termo de confidencialidade.  
 
8. DAS RESPONSABILIDADES DA FUNEC 

 
8.1. A FUNEC deverá: 
a) preparar a relação dos colaboradores tantos quantos forem necessários, que irão 
trabalhar em cada certame específico; 
b) promover a preparação e o treinamento de todos os colaboradores; 
c) elaborar os relatórios de avaliação dos credenciados; 
d) efetuar o pagamento dos valores e das demais despesas do(a) credenciado(a), de 
acordo com o estipulado em suas normativas; 
e) realizar a avaliação da atividade desempenhada pelo(a) credenciado(a). 
 
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
9.1. A FUNEC poderá, até a concretização do processo de credenciamento, eliminar o 
participante por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento de 
qualquer natureza e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver notícia de fato ou 
circunstância anterior ou posterior à análise dos documentos que desabone sua idoneidade 
ou capacidade técnica. 
 
9.2. No caso de descumprimento de qualquer das cláusulas do TERMO DE 
COMPROMISSO, CONFIDENCIALIDADE E SIGILO celebrado ou caso confirmada a 
hipótese prevista no subitem 9.1, o(a) contratado(a) será devidamente descredenciado e 
terá seu cadastro de colaborador devidamente cancelado junto ao contratante, ficando 
impossibilitada a sua participação no processo de credenciamento imediatamente 
subsequente àquele que permitiu a sua contratação. 
 
9.3. Sendo insuficiente o número de credenciados para um determinado evento, a FUNEC 
reserva-se o direito de contratar diretamente outros interessados. 
 
9.4. O credenciamento valerá por 02(dois) anos, contados da data de sua homologação, 
podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, de acordo com a conveniência e a 
necessidade da FUNEC. 
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9.5. Todos os atos e resultados referentes ao presente processo de credenciamento serão 
restritos à Comissão de Concursos Públicos e Processos Seletivos da FUNEC. Não serão 
fornecidos atestados ou certidões declarando a situação dos participantes no certame. 
 
9.6. É de responsabilidade do participante manter atualizados seus dados e conferir a 
correta grafia de seu nome nos documentos impressos e nas publicações. Caso haja algum 
erro, o participante deve solicitar a correção em requerimento protocolado na Diretoria de 
Prestação de Serviços da FUNEC, situado no endereço: Rua Coimbra, nº 100, 2° andar, 
bairro Santa Cruz Industrial – Contagem/MG, CEP 32.340-490. 
 
9.7. Os casos omissos, no que concernem aos aspectos técnicos e operacionais referentes 
ao certame em epígrafe, serão resolvidos pela Presidência da Fundação de Ensino de 
Contagem-FUNEC, por intermédio da Diretoria de Prestação de Serviços, na forma da lei. 
 
9.8. A Comarca de Contagem é o foro competente para decidir sobre quaisquer ações 
judiciais ou medidas extrajudiciais interpostas com respeito ao presente edital e ao 
respectivo certame. 

 
Contagem, 14 de Julho de 2021. 

 
Telma Fernanda Ribeiro 

Presidente - Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC 
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FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM 
 

Edital de Credenciamento nº 02/2021 
 

ANEXO I - REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 
 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO – Nº 02/2021 
DADOS PESSOAIS 

1. NOME: 
2. DATA DE NASCIMENTO: 
3. RG:  4. ÓRGÃO EXPEDIDOR: 
5. CPF: 6. PIS/PASEP: 
7. E-MAIL:  
8. NÍVEL DE ESCOLARIDADE: 
(     ) CURSO SUPERIOR (   ) ESPECIALIZAÇÃO(   ) MESTRADO (    )DOUTORADO  
9. CURSO DE GRADUAÇÃO: 
10. INSTITUIÇÃO: 
11. ANO DE CONCLUSÃO: 
12. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO: 
13. INSTITUIÇÃO: 
14. ANO DE CONCLUSÃO: 
15. CURSO DE MESTRADO: 
16. INSTITUIÇÃO: 
17. ANO DE CONCLUSÃO: 
18. CURSO DE DOUTORADO: 
19. INSTITUIÇÃO: 
20. ANO DE CONCLUSÃO: 

ENDEREÇO RESIDENCIAL 
21. RUA/AV.:  
22. Nº: 23. COMPLEMENTO: 
24. BAIRRO: 
25. CIDADE: 26. CEP: 
27. ESTADO: 
28. TELEFONES: 
Residencial:                                          Celular (es): 

DADOS PROFISSIONAIS 
29. CARGO OU FUNÇÃO: 
30: INSTITUIÇÃO ONDE TRABALHA: 
31. TELEFONES: 

REQUER MINHA INSCRIÇÃONA(S) FUNÇÃO(ÔES) DE: 
32. (        ) 301 -  ELABORADOR DE QUESTÕES DE PROVAS DE: 
(     ) LÍNGUA PORTUGUESA       (    ) CONHECIMENTOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS 
(     ) SAÚDE PÚBLICA E COLETIVA    (    ) RACIOCÍNIO LÓGICO    (     ) LEGISLAÇÃO 
(     ) INFORMÁTICA          (     ) CONHECIMENTOS GERAIS 
(     ) ESPECÍFICA DE 
_______________________________________________________________ 
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33. (        ) 302 - ELABORADOR DE PROPOSTA DE REDAÇÃO 
34. (        ) 303 -CORRETOR DE REDAÇÃO/QUESTÃO DISSERTATIVA 
35. (        ) 304 -  REVISOR DE PROVA 

 
Contagem, _____ de ________________________ de  202... 
 
 

Assinatura do colaborador 
 
 
 

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM 
 

Edital de Credenciamento nº 02/2021 
 

ANEXO II – PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO 
 

PROTOCOLO Nº: DATA: 
NOME: 
FUNÇÃO INSCRITO(A): 
Nº DE DOCUMENTOS: Nº DE PÁGINAS 

 
DOCUMENTOS ENTREGUES 

(    ) requerimento de inscrição preenchido e assinado ( ANEXO I); 
(   ) cópia do comprovante de escolaridade, de acordo com exigência da(s) função(ões) 
constantes no QUADRO I do item 2.2, a depender de cada caso, graduação, 
especialização, mestrado, doutorado; 
(     ) currículo; 
(     ) comprovante de inscrição na Previdência Social (PIS/PASEP/NIT); 
(   ) declaração de titularidade de conta bancária, contendo o banco, o número da agência 
e da conta do interessado (conta de terceiros e conta salário NÃO são permitidas); 
(    ) cópia do comprovante de endereço atualizado; 
(    ) cópia do documento de identidade e CPF. 
 
Contagem,____, de ______________________de 202.... 
Protocolado por:__________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 
Assinatura do(a) Servidor(a) da FUNEC responsável pelo  recebimento. 

 
 
Via do colaborador ou responsável pela entrega da documentação 
 

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM 
 

Edital de Credenciamento nº 02/2021 
 

ANEXO II – PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO 
 

PROTOCOLO  Nº: DATA: 
NOME: 
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FUNÇÃO INSCRITO(A) 
Nº DE DOCUMENTOS: Nº DE PÁGINAS 

 
Contagem,____, de _______________________de 202... 
Protocolado por:__________________________________________________________ 

Assinatura do(a) Servidor(a) da FUNEC responsável pelo recebimento 
 

ANEXO III – TERMO DE COMPROMISSO, CONFIDENCIALIDADE E SIGILO  

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC, pessoa jurídica de Direito Público, com sede 

à Rua Coimbra, nº 100, 2º andar, Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, CEP: 32340-490, 

inscrita no CNPJ sob o nº 16.694.465/0001-20, representada por sua Presidente, TELMA 
FERNANDA RIBEIRO, brasileira, portadora da Cédula de Identidade nº MG -1.093.474 SSPMG, 

inscrita no CPF sob o n° 297.039.056-68, residente e domiciliada em Contagem/MG, doravante 

denominada compromissária, 

e 

                                                                , doravante denominada compromitente, nacionalidade,                 

profissão                        , carteira de identidade nº             , CPF nº                , capaz, residente e 

domiciliado na  , Bairro          , em                ,  no Estado de                ,  firmam o presente com o fim 

específico de preservar as operações concernentes ao certame objeto processo                  , nos 

termos do Edital de Credenciamento ______________ e que adiante se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente termo tem por objeto assegurar a ELABORAÇÃO__________________________, bem 

como cessão universal, por prazo indeterminado, dos direitos autorais de ordem patrimonial das 

questões disponibilizadas pela compromissária, para uso e exploração comercial da Fundação de 

Ensino de Contagem. 

CLÁUSULA SEGUNDA– DAS OBRIGAÇÕES 

As partes se comprometem a convergir esforços com o objetivo de cumprirem o que prescreve o 

presente instrumento observando as seguintes obrigações e responsabilidades:  

I- Compete à Compromissária: 

q) Solicitar o trabalho a ser realizado estipulando prazos compatíveis e necessários para a fiel 
execução do objeto; 
r) Repassar para o Prestador de Serviços a contraprestação pecuniária pela execução de 
objeto pactuado, observando os critérios estipulados e as normas legais pertinentes; 
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s) Disponibilizar o acesso às instalações da instituição para que os trabalhos possam ser 
desenvolvidos; 
t) Encaminhar os recursos interpostos pelos candidatos para análise pelos integrantes da 
Comissão de corretores; 
 

II- Compete à compromitente: 
 

a) Responsabilizar-se diretamente pela execução do objeto pactuado, de acordo com as 
diretrizes e as normas estipuladas pelos editais supracitados; 
b) Atentar para o prazo pré-estipulado para a revisão de cada processo de modo a garantir o 
cumprimento dos prazos estabelecidos nos respectivos editais; 
c) Realizar uma revisão de cada prova.  
d) Promover todos os atos necessários à efetiva e eficaz execução do objeto ora pactuado. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 

Por este termo de confidencialidade e sigilo a compromitente compromete-se: 

1. A não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, para gerar benefício próprio 

exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de terceiros; 

2. A não efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação confidencial a que tiver acesso; 

3. A não apropriar-se para si ou para outrem de material confidencial e/ou sigiloso da operação que 

venha a ser disponibilizada; 

4. A não repassar o conhecimento das informações confidenciais, responsabilizando-se por todas 

as pessoas que vierem a ter acesso às informações, por seu intermédio, e obrigando-se, assim, a 

ressarcir a ocorrência de qualquer dano e/ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo das 

informações fornecidas. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

O pagamento referente aos serviços prestados será de R$ ______________________por questão 

________________________ (OBJETIVA/E OU DISSERTATIVA), com a incidência de todos os 

encargos legais. 

Parágrafo Primeiro - O pagamento se dará em até 05 (cinco) dias úteis após o período recursal. 

Parágrafo Segundo – Para fins de formalização do pagamento previsto no parágrafo anterior, a 
compromitente se compromete a manter atualizados seus dados cadastrais junto à 
compromissária. 
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CLÁUSULA QUINTA – DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Contagem/MG, com expressa renúncia de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas porventura oriundas do presente Termo e que 
não puderem ser resolvidos amigavelmente. 

Assim, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente TERMO DE 
COMPROMISSO, CONFIDENCIALIDADE E SIGILO, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na 

presença de duas testemunhas adiante discriminadas, para os fins de direito. 

 
Contagem, _______ / ________________ de 202.... 
 
_____________________________________ 
Compromissária 
 
 
_____________________________________ 
Compromitente 
 
Nome: _____________________________ 
CPF: _______________________________ 
Testemunha 1 
 
Nome: _____________________________ 
CPF: ______________________________ 
Testemunha 2
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FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM 
 

Edital de Credenciamento nº 02/2021 
 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO / CERTIDÃO NEGATIVA  DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO PARA 
O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES LIGADAS AOS CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSO 

SELETIVOS REALIZADOS PELA FUNEC 
 

Eu, ___________________________________________________________________, brasileiro 

(a), estado civil ____________________, portador (a) do RG n° ____________________, inscrito 

(a) no CPF sob o número ____________________, residente e domiciliado (a) 

_________________________________________________ 

_____________________________________, n° ______, complemento __________, bairro 

__________________________________, na cidade de 

___________________________________/MG, na condição de integrante da equipe elaboradora 

de concursos, DECLARO, ciente de que me sujeitarei às sanções criminais e administrativas 

previstas na legislação aplicável que, para fins de cumprimento a forma estabelecida pelos itens 

“H”, “H.1” e “H.2”, da cláusula primeira do TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA n° 
001/2010, firmado entre a FUNEC – Fundação de Ensino de Contagem e o Ministério Público do 

Estado de Minas Gerais que, conforme critérios estabelecidos nos artigos 134 e 135 do Código de 

Processo Civil inexistem quaisquer motivos que me torne suspeito ou impedido para o exercício 

de minha atividade, me comprometo ainda, comunicar à Diretoria de Prestação de Serviços da 

FUNEC, caso surjam quaisquer razões que possam, direta ou indiretamente, retirar a minha 

isenção para atuar como integrante da equipe de Concursos Públicos e Processos Seletivos.  

Declaro ainda, que estou ciente de que, a existência de qualquer fato que promova a minha 

suspeição ou impedimento, sem comunicação prévia à FUNEC, acarretará instauração de 

processo próprio para apuração. 

Contagem/MG, _____ de _____________________ de __________. 

 

__________________________________________________________ 

ASSINATURA 

 

MATRÍCULA/IDENTIDADE: _______________________________________ 
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CONTRATANTE - FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC, inscrita no CNPJ /MF sob o nº 16.694.465/0001-20

CONTRATADA - TELEMAR NORTE LESTE S/A, inscrita no CNPJ sob nº 33.000.118/0001-79, 

INTERVENIENTE ANUENTE: OI S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 76.535.764/0001-43 (“OI”), neste ato representada em conformidade com seus atos constitutivos;

FUNDAMENTO LEGAL – Art. 57, II, Lei nº 8.666/93

OBJETO – alteração, da TELEMAR, CNPJ: 33.000.118/0001-79 pela OI, CNPJ: 76.535.764/0001-43, conforme acima qualifi cada, como Parte do CONTRATO, substituindo e 
sucedendo a mesma, integramente em todos os seus direitos e obrigações

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 
1.1122.12.122.0001.2089 - Nat.Desp.33.90.39.43 - Fonte 0100
RATIFICAÇÃO - Ficam mantidas e ratifi cadas, em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do Contrato originário, não modifi cadas pelo presente instru-
mento.

DATA DA ASSINATURA: 13 de JULHO de 2021

ASSINAM: 
TELMA FERNANDA RIBEIRO
FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
Mitsuo Orlando Nonaka
OI  S/A 
GUSTAVO HENRIQUE FANTONI NAURATH
OI  S/A 

Atos do Executivo

LEI Nº 5160, DE 21 DE JULHO DE 2021

Obriga bares, cafés, quiosques, centros e complexos gastronômicos, restaurantes, casas noturnas, casas de show e de eventos em geral a adotar medidas de auxílio à 
mulher que se sinta em situação de risco.

A Câmara Municipal de Contagem aprova e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Ficam bares, cafés, quiosques, centros e complexos gastronômicos, restaurantes, casas noturnas, casas de show e de eventos em geral obrigados a adotar medi-
das para auxiliar as mulheres que se sintam em situação de risco, nas dependências desses estabelecimentos, no âmbito do Município de Contagem.
Art. 2º O auxílio à mulher será prestado pelo estabelecimento mediante a oferta de acompanhamento até o carro, outro meio de transporte, ou comunicação à polícia.
§ 1º Deverão ser afi xados cartazes nos banheiros femininos, ou em qualquer ambiente do local, informando a disponibilidade do estabelecimento para o auxílio à mu-
lher que se sinta em situação de risco, e informando o disque 180.
§ 2º Outros mecanismos que viabilizem a efetiva comunicação entre a mulher e o estabelecimento podem ser utilizados.
Art. 3º Os estabelecimentos previstos nesta lei deverão treinar e capacitar todos os seus funcionários para a aplicação das medidas previstas nesta lei.
Art. 4º O Executivo regulamentará esta lei em 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de julho de 2021.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
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DECRETO Nº 243, DE 21 DE JULHO DE 2021

Publica o Regimento Interno do Conselho Municipal do Idoso de Contagem – Comic.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município e, em especial, o parágrafo 
único do art. 5º da Lei nº 5.028, de 3 de outubro de 2019,

DECRETA:

Art. 1º O Conselho Municipal do Idoso de Contagem – Comic – passa a ter sua organização e funcionamento disciplinados nos termos do Regimento Interno aprovado 
pelo Conselho, nos termos do Anexo deste decreto
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de julho de 2021.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

ANEXO
(a que se refere o art. 1º do Decreto nº 243, de 21 de julho de 2021)

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE CONTAGEM - COMIC.

Dispõe sobre o Regimento Interno do Conselho Municipal do Idoso de Contagem – COMIC.

Art. 1º. O Conselho Municipal do Idoso de Contagem – COMIC, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 5.028 de 3 de outubro de 2019, em sua 
1ª Plenária Extraordinária do Ano de 2020, realizada no dia 27 de novembro de 2020, aprovar, o Regimento Interno do Conselho Municipal do Idoso de Contagem - 
COMIC.

TÍTULO I
DA NATUREZA E DA COMPETÊNCIA DO COMIC

Art. 2º. O Conselho Municipal do Idoso de Contagem, de caráter autônomo, permanente, fi scalizador, consultivo, deliberativo, controlador na formulação das políticas, 
de composição paritária entre governo e sociedade civil, instituído pela Lei nº 5.028, de 3 de outubro de 2019, diretamente vinculado à Secretaria Municipal respon-
sável pelas políticas públicas para a pessoa idosa, preservado sua autonomia, reger-se-á por este Regimento Interno, que explicita e regulamenta as suas atividades, 
atribuições e funcionamento.
Art. 3º. O Conselho Municipal do Idoso de Contagem, neste Regimento Interno, será designado por COMIC.
Art. 4º. O COMIC cumprirá e fará cumprir as normas previstas na Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras 
providências; Lei Federal nº: 8842, de 4 de Janeiro de 1994, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso; Lei Municipal nº. 3039, de 27 de abril de 1998, que cria o 
Conselho Municipal do Idoso de Contagem e dá outras providências e suas alterações, Lei nº 4458, de 01 de junho de 2011, que Institui a Política Municipal do Idoso 
e o Fundo Municipal do Idoso em Contagem e dá outras providências, Lei nº 5028, de 3 de outubro de 2019, que institui o Conselho Municipal do Idoso de Contagem 
(Comic) e dá outras providências e demais normas pertinentes.
Art.5º. Considera-se idoso, para efeito da lei, a pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme o art. 2º da Lei Municipal nº 5028/11.
Art. 6º. Compete ao COMIC: 
I –  formular e avaliar a Política Municipal do Idoso;
II – fi scalizar os órgãos públicos no que tange à implementação de políticas públicas para a pessoa idosa, de acordo com as legislações em vigor;
III – fi scalizar as entidades que prestam serviço à pessoa idosa;
IV - manifestar sobre a adequação de Políticas Sociais do Idoso no âmbito Municipal; 
V - estimular e apoiar a criação de organizações da sociedade civil da pessoa idosa;
VI – avaliar e fi scalizar, por meio de acompanhamento, o repasse de aplicação dos recursos aos programas de atendimento à população idosa, oriundos de qualquer 
nível governamental ou entidade;
VII – acompanhar e propor a implementação da Política Municipal em atenção a população idosa no município;
VIII – zelar pela efetiva participação popular, por meio de organizações representativas, nas políticas e programas de atendimento à pessoa idosa;
IX - promover campanhas de sensibilização e formação de opinião pública em relação aos direitos assegurados à população idosa;
X - estimular e promover estudos, debates, pesquisas, seminários, simpósios e conferências para discussão e encaminhamentos que contribuam com a efetivação de 
políticas públicas em atenção à população idosa;
XI – elaborar e acompanhar a proposta orçamentária municipal, referentes às políticas públicas destinadas à pessoa idosa; 
XII - sugerir a estrutura e infraestrutura necessária para instalação de equipamentos na rede socioassistencial de atendimento à população idosa no município; 
XIII - elaborar, aprovar e alterar o Regimento Interno do COMIC, que orientará o seu funcionamento;
XIV - reunir-se mensalmente em sessão plenária, órgão soberano do COMIC;
XV – Receber, analisar e encaminhar aos órgãos competentes as denúncias de violação de direito contra pessoa idosa;
XVI - regulamentar e deliberar sobre o repasse de recursos fi nanceiros a entidades de Organização da Sociedade Civil - OSC e Instituições de Longa Permanência para 
Idosos - ILPI, oriundos do Fundo Municipal do Idoso; 
XVII - fi scalizar a rede socioassistencial de atendimento ao idoso, segundo as Legislações vigentes;
XVIII - avaliar e deliberar sobre a aplicação de recursos oriundos do Fundo Municipal do Idoso, destinados a programas e projetos desenvolvidos no âmbito da Política 
Municipal do Idoso; 
XIX - apreciar e aprovar os relatórios trimestrais físicos/fi nanceiros de execução orçamentária do Fundo Municipal do Idoso, apresentados pela Secretaria Municipal, 
responsável pela Política da Pessoa Idosa;
XX – organizar o processo de escolha dos representantes da sociedade civil no COMIC, bem como o funcionamento das reuniões; 
XXI - eleger entre seus membros, a sua mesa diretora (presidente, vice- presidente, Primeiro(a) e Segundo(a) Secretários(as), paritariamente);
XXII - trabalhar em rede com as instâncias deliberativas do Município e as demais entidades e Secretarias, visando a organização entre a Política da Pessoa Idosa e as 
demais políticas setoriais para integração das ações;
XXIII - instituir e regulamentar o funcionamento das Comissões de trabalho para agilidade nas ações com o objetivo de promover discussões que favoreçam o aprimora-
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mento permanente da política da pessoa idosa, através de estudos, levantamentos, pesquisas e publicações sobre a situação (diagnóstico) social da Pessoa Idosa;
XXIV - propor a formulação de estudos e pesquisas com vistas a identifi car situações relevantes e mensurar a qualidade dos serviços no Município, sugerindo medidas 
de prevenção, controle, avaliação e monitoramento;
XXV - convocar ordinariamente ou extraordinariamente, no período defi nido pelo Conselho Nacional da Pessoa Idosa, a Conferência Municipal da Pessoa Idosa, que terá 
a atribuição de avaliar a situação da Política para o segmento e propor diretrizes para o seu aperfeiçoamento;
XXVI – coordenar, organizar e aprovar as normas de funcionamento da Conferência Municipal da Pessoa Idosa, bem como a sua comissão organizadora; 
XXVII – realizar intercâmbio com outros Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional;
XXVIII - encaminhar as deliberações da Conferência Municipal da Pessoa Idosa aos órgãos competentes e monitorar seus desdobramentos, bem como planejamento, 
orçamento e execução;
XXIX - dar publicidade a todos os seus atos no Diário Ofi cial do Município, bem como de todas as suas normas, que forem matérias de deliberações, podendo também 
utilizar, de forma concomitante, outros meios de comunicação para divulgar decisões e informações que o COMIC julgar necessárias;
XXX – realizar inscrição de Organizações da Sociedade Civil e Instituições de Longa Permanência para Idosos no COMIC, de acordo com os requisitos exigidos; 
XXXI - promover intercâmbio com entidades públicas e particulares, organismos nacionais e internacionais, visando atender seus objetivos;
XXXII - pronunciar-se, emitir pareceres e prestar informações sobre assuntos que digam respeito à promoção, proteção e defesa dos direitos da Pessoa Idosa;
XXXIII - aprovar, de acordo com os critérios estabelecidos o cadastramento de serviços/ programas /projetos, voltados à área da Pessoa Idosa;
XXXIV - solicitar ao órgão gestor da Política Pública, a qualquer tempo e a seu critério, as informações necessárias ao acompanhamento, ao controle e à avaliação das 
políticas públicas;
XXXV - proceder registro de entidades, organizações e programas governamentais e não governamentais referentes ao atendimento à pessoa idosa;
XXXVI - promover a conscientização e a sensibilização da sociedade acerca dos direitos da Pessoa Idosa;
XXXVII - organizar, coordenar e dirigir o seu processo eleitoral, convocando, a cada 02 (dois) anos, assembleias setoriais de entidades não governamentais para a esco-
lha de candidatos a conselheiros e eleitores; 
XXXVIII - solicitar ao Chefe do Poder Executivo a nomeação de conselheiro(a) titular e suplente, em caso de vacância ou término de mandato de representantes de 
órgãos municipais;
XXXIX - convocar a entidade não governamental, sendo observado a ordem de classifi cação para indicar conselheiro, quando ocorrer vacância de conselheiro titular e/
ou suplente;
XL - promover estudos e debates sobre a aplicação e os resultados estratégicos alcançados pelos programas e projetos de atendimento ao idoso desenvolvido pelo 
Executivo;
XLI - demais competências estabelecidas na legislação vigente, desde que previamente seja submetido à aprovação na plenária.

TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO DO COMIC

CAPÍTULO I
DA COMPOSIÇÃO

Art. 7º. O COMIC tem a seguinte estrutura de funcionamento:
I – plenária;
II – mesa diretora;
III – equipe técnica;
IV – comissões temáticas permanentes e temporárias.
Art. 8º. O Conselho Municipal do Idoso de Contagem – COMIC, órgão permanente, autônomo, paritário, fi scalizador, consultivo, deliberativo e controlador na formu-
lação das políticas e ações será composto por 18 (dezoito) membros e seus respectivos suplentes, representados pelo Poder Público e pela Sociedade Civil, nomeados 
pelo Chefe do Executivo Municipal.
Parágrafo único. O Comic será composto por 18 (dezoito) membros, com mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução, assim discriminados:
I - 8 (oito) representantes do Poder Executivo, sendo:
a) 2 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania;
b) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde;
c) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;
d) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;
e) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude;
f) 1 (um) representante da Autarquia de Trânsito e Transportes de Contagem - TransCon;
g) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Fazenda.
II - 2 (dois) representantes do Poder Legislativo, indicado pelo Presidente da Câmara Municipal.
III - 8 (oito) representantes da Sociedade Civil.
§ 1º. Os representantes do Poder Executivo serão indicados pelos Secretários(as) das pastas ou pelos Gestores de suas respectivas secretarias, órgãos ou autarquias.
§ 2º. Cada membro do Comic terá um suplente, que o substituirá nos casos de ausência ou impedimento.
§ 3º. Os representantes governamentais, bem como os da sociedade civil, poderão ser substituídos a qualquer tempo pelos seus órgãos ou entidades de representação, 
mediante comunicação escrita dirigida à Presidência do COMIC pelo representante legal da entidade e/ou gestor da pasta.
§ 4º. As funções dos membros do COMIC não serão remuneradas, sendo seu exercício considerado de relevante interesse público prestado à comunidade.
§ 5º. Os Conselheiros do Comic serão nomeados por ato do Chefe do Executivo Municipal.
§ 6º. Os representantes das entidades não governamentais serão escolhidos em Assembleia Geral, convocada pelo COMIC para este fi m.
§ 7º. Na hipótese de alteração da estrutura administrativa do Município, as Secretarias Municipais que compõem o COMIC serão substituídas pelos respectivos órgãos 
congêneres.
Art. 9º. O Edital do Processo Eleitoral para escolha dos representantes da sociedade civil do Conselho Municipal do Idoso de Contagem – COMIC, disporá sobre a orga-
nização, forma de eleição e regulamentação da eleição dos representantes da sociedade civil, conforme Título III deste Regimento Interno.
Art. 10. No término do mandato ou na substituição do Prefeito, por qualquer motivo, os representantes por ele indicados permanecerão no exercício das funções até 
novas indicações, e os representantes de entidades não governamentais, Instituições de Longa Permanência para Idosos, que atuam no campo da promoção e defesa 
dos direitos da pessoa idosa permanecerão até o fi nal de seus mandatos ou até serem substituídos. 
Art. 11. A posse dos membros eleitos ou dos(as) indicados(as) pelo governo, se dará no mesmo dia que a posse dos membros de representação da Sociedade Civil, em 
cerimônia para tal, ou, excepcionalmente, na primeira Plenária Ordinária do COMIC.
Art. 12. Na primeira reunião após a eleição da sociedade civil, no prazo máximo de 15 (quinze) dias da nomeação da nova composição do conselho, a plenária elegerá, 
por voto de maioria simples, entre seus membros, o Presidente, o Vice-Presidente, o 1º Secretário e o 2º Secretário, para cumprirem mandato de 2 (dois) anos, vedado 
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a recondução. 
§ 1º. Não poderá compor o COMIC, como representante da sociedade civil, funcionário público.
§2º. A posse do Presidente, do Vice-Presidente, do 1º Secretário e 2º Secretário, de que trata o caput ocorrerá na sessão posterior à eleição e será dada pela plenária.
§3º. Fica assegurada, em cada mandato, a alternância entre a representação do governo e da sociedade civil no exercício da função de Presidente e de Vice-presidente, 
1º Secretário e 2º Secretário. 
§4º. Por deliberação de 2/3 (dois terços) dos membros do COMIC titulares ou no exercício da titularidade, a eleição de que trata o caput do artigo poderá ser realizada 
na reunião subsequente.
§5º. Caso haja vacância do cargo de Presidente, o Vice-presidente assumirá interinamente e não tendo ultrapassado 2/3 (dois terços) do mandato haverá nova eleição 
para Presidente.
§6º. No caso de vacância do cargo de Vice-presidente, assume o 1º Secretário, para exercer o cargo, a fi m de concluir o mandato.
§7º. No caso de vacância do cargo de 1º Secretário e 2º Secretário, a Plenária elegerá um de seus membros, do respectivo segmento, para exercer o cargo, a fi m de 
concluir o mandato.

CAPÍTULO II
DO FUNCIONAMENTO

Seção I
Da Plenária

Subseção I
Das reuniões e seus participantes

Art. 13. O COMIC reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, e, extraordinariamente quando da convocação da Presidência ou a requerimento da maioria simples de 
seus membros, observado o prazo preferencial de 5 (cinco) dias para a convocação de reunião.
§ 1º. O calendário anual de reuniões ordinárias será aprovado pela Plenária até o mês de dezembro do exercício anterior.
§ 2º. A realização de reunião ordinária no mês de Janeiro fi ca facultada à deliberação da Plenária, quando da aprovação do calendário anual de reuniões ordinárias.
Art. 14. Serão convocados para comparecer às reuniões, os Conselheiros titulares e seus respectivos suplentes.
§ 1º. O Conselheiro convocado deverá confi rmar a sua participação ou justifi car a ausência nas reuniões do COMIC à Presidência, com antecedência de pelo menos 2 
(dois) dias úteis da data da reunião e convocar seu suplente para substituí-lo em sua ausência.
§ 2º. Por motivo de força maior, quando o prazo referido no § 1º não puder ser cumprido, o Conselheiro deverá encaminhar justifi cativa por escrito (ofício/e-mail ou 
outros meios que, por ventura, sejam ofi ciais) à Presidência, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após o término da reunião.
Art. 15. As ausências devem ser justifi cadas por escrito, através de e-mail ou outros meios ofi ciais, sendo que a plenária avaliará para fi ns ou não de ausência.
Art. 16. A Plenária instalar-se-á e deliberará com a presença de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais um (maioria simples), dos conselheiros titulares ou suplen-
tes no exercício da titularidade. 
Art. 17. Nas ausências do Presidente e do Vice-presidente, a Presidência será exercida pelo 1º Secretário e na ausência deste, pelo 2º Secretário.
Parágrafo único. Na ausência da Mesa Diretora a Plenária será suspensa e convocada nova plenária.
Art. 18. O COMIC solicitará, sempre que necessário, a presença de representante da Assessoria Técnica durante as reuniões.
Art. 19. As reuniões plenárias serão públicas, salvo quando se tratar de matéria sujeita a sigilo, na forma da legislação pertinente.
Parágrafo único. Durante as reuniões é facultado ao presidente conceder a palavra ao público presente.

Subseção II
Das atribuições e procedimentos

Art. 20. Para a consecução de suas fi nalidades, caberá a Plenária:
I - apreciar e deliberar sobre os assuntos encaminhados ao COMIC, bem como as matérias de sua competência;
II – eleger o Presidente e vice-presidente em reunião plenária com voto da maioria absoluta dos presentes, para um mandato de 2 (dois) anos, vedada a recondução;
III – relatar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta), os processos que lhe forem distribuídos proferindo parecer conclusivo; 
IV- requerer, justifi cadamente, que constem na pauta assuntos que devam ser objetos de discussão e deliberação do COMIC, bem como preferência para exame de 
matéria urgente;
V - requerer, por maioria simples, a convocação de reuniões extraordinárias da plenária, da mesa diretora, das comissões de trabalho para discussão e deliberação de 
assuntos urgentes e prioritários; 
VI - expedir normas de sua competência, necessárias à regulamentação e implementação da Política Municipal do Idoso; 
VII – apreciar projetos de normas e moções ou proposições ao âmbito de competência do COMIC;
VIII - solicitar diligências em processo que no seu entendimento não esteja sufi cientemente instruído;
IX - propor alterações, quando necessárias, no regimento interno;
X - aprovar a instituição e/ou exclusão de Comissões Temáticas Permanentes e Temporárias, suas respectivas competências, sua composição, procedimentos e prazos de 
duração;
XI – convidar autoridades, cientistas e técnicos nacionais, instituições comprometidas com a valorização da pessoa idosa ou grupo de idosos, para colaborarem em 
estudos ou participarem de comissões instruídas no seu âmbito ou sob coordenação de seus membros;
XII – decidir, promover, organizar ou apoiar eventos que tratem sobre o tema da pessoa idosa e de sua proteção;
XIII - exercer outras atividades e atribuições inerentes a sua função no COMIC.
Art. 21. As reuniões plenárias do COMIC obedecerão aos seguintes procedimentos:
I - verifi cação de quórum para o início das atividades da reunião;
II - leitura das justifi cativas das ausências de conselheiros;
III - habilitação dos Conselheiros para votar;
IV - aprovação da pauta da reunião, que será enviada por e-mail aos conselheiros, conforme disposto no art. 22 deste Regimento; 
V - aprovação da Ata da reunião anterior; 
VI - informes da Equipe Técnica, da Presidência e Mesa Diretora; 
VII - relatos dos conselheiros que representaram o COMIC em eventos;
VIII - relatos das Comissões Permanentes e Temporárias;
IX - apresentação, discussão e votação de matérias constantes em pauta;
X - informes e franqueamento da palavra;
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XI – encerramento.
§ 1º. Todo material informativo encaminhado aos Conselheiros titulares será também, disponibilizados aos Conselheiros suplentes.
§ 2º. Durante as reuniões ordinária e extraordinária os membros farão uso de crachá para identifi cação no exercício das atividades.

Subseção III
Da pauta

Art. 22. A pauta da reunião, elaborada pela Mesa Diretora e/ou equipe técnica, desde que submetida à Mesa Diretora, será comunicada previamente a todos(as) os(as) 
Conselheiros(as) titulares e suplentes, observados o prazo preferencial de 3 (três) dias para as reuniões ordinárias e de 2 (dois) dias para as reuniões extraordinárias.
§ 1º. Em casos de urgência ou de relevância, a mesa diretora do COMIC poderá alterar a pauta da reunião.
§ 2º. Os assuntos não apreciados na reunião da Plenária, deverão ser incluídos na ordem do dia da reunião subsequente.
§ 3º. A matéria em pauta não deliberada, permanece nas pautas das reuniões subsequentes até a sua deliberação.
§ 4º. Por solicitação do Presidente, de Coordenador(a) de Comissão, ou de qualquer Conselheiro e, mediante aprovação da Plenária, poderá ser incluída na Pauta do dia, 
matéria relevante que necessite de decisão urgente do COMIC.

Subseção IV
Das deliberações

Art. 23. As matérias sujeitas à deliberação do COMIC deverão ser encaminhadas ao Presidente, por intermédio do(a) Conselheiro(a) interessado(a).
Art. 24. A deliberação das matérias sujeitas à votação obedecerá a seguinte ordem:
I - a Presidente concederá a palavra ao(à) Conselheiro(a), que apresentará a matéria;
II - terminada a exposição, a matéria será colocada em discussão, podendo ser aprovada ou não.
Art. 25. Terão direito a voto os(as) Conselheiros(as) titulares e os suplentes no exercício da titularidade.
§ 1º. Os(As) Conselheiros(as) suplentes terão direito à voz e serão chamados a votar nos casos de vacância, impedimento, suspensão ou ausência do respectivo titular.
§ 2º. Os representantes do Poder Legislativo não terão direito a voto, somente a voz.
§ 3º. Confi gura-se ausência o não comparecimento do(a) Conselheiro(a) à Plenária com prévia justifi cativa, por escrito, encaminhada à Presidência, observado o dispos-
to no art. 14 deste Regimento.
§ 4º. Não se confi gura ausência o afastamento momentâneo do titular do recinto das sessões, desde que comunicado à Plenária. 
Art. 26. As votações devem ser apuradas pela contagem de votos a favor, contra e abstenções, uma única vez.
§ 1º. A recontagem de votos poderá ser solicitada por qualquer Conselheiro.
§ 2º. Os votos divergentes deverão ser registrados na ata da reunião, a pedido dos Conselheiros que os proferirem.
Art. 27. As deliberações serão tomadas por maioria simples dos votos, salvo quando se tratar de decisões sobre a alteração do regimento interno, fundo, orçamento, 
quando o “quórum” mínimo será de 2/3 (dois terços) de seus membros. 
Art. 28. As normas do COMIC, aprovadas em Plenária, serão publicadas no Diário Ofi cial do Município em até 10 (dez) dias úteis.
Art. 29. Ao(A) Conselheiro(a) é facultado solicitar, por escrito o reexame de qualquer norma do COMIC, justifi cando possível ilegalidade, incorreção ou inadequação 
técnica.
Art. 30. Ao(À) interessado(a) é facultado(a), até a reunião subsequente, por meio de requerimento ao Presidente, solicitar a reconsideração de deliberação registrada 
em reunião anterior, justifi cando possível ilegalidade. 
Art. 31. A representação do COMIC em eventos, reuniões, conselhos, dentre outros, será exercida pelo Presidente ou, na sua ausência, será designado pelo Presidente 
um conselheiro, em ato formal. 

Subseção V
Da ata

Art. 32. Em todas as Reuniões de Plenária Ordinária e Extraordinária, será lavrada ata, sob responsabilidade do Primeiro Secretário ou, na sua ausência, do 2º Secretário, 
com exposição dos trabalhos, conclusões e deliberações, devendo constar, pelo menos:
I - relação dos participantes, seguida do nome de cada membro com a menção da titularidade (titular ou suplente) e do órgão ou entidade que representa;
II - relação das ausências justifi cáveis, seguido do nome de cada membro com a menção da titularidade (titular ou suplente) e do órgão ou entidade que representa;
III - resumo de cada informe, onde conste de forma sucinta o nome do Conselheiro e o assunto, ou sugestão apresentada;
IV - relação dos temas abordados, com indicação do responsável pela apresentação e a inclusão de alguma observação quando expressamente solicitada por Conselhei-
ro;
V - as deliberações, com registro do número de votos contra, a favor e abstenções, incluindo votação nominal, quando solicitada.
§ 1º. O(A) 1º Secretário(a) ou 2º Secretário(a), quando for o caso, responsável pela elaboração da ata, deverá encaminhá-la à Equipe Técnica para formatação e disponi-
bilização para consulta antes da próxima Plenária.
§ 2º. A Equipe Técnica se responsabilizará pelo envio da Ata, após sua aprovação, para publicação no Diário Ofi cial do Município e arquivamento. 
§ 3º. A Equipe Técnica providenciará, preferencialmente, a remessa de cópia da ata, por meio eletrônico, de modo que cada Conselheiro possa recebê-la, no mínimo, 2 
(dois) dias antes da reunião em que será apreciada.
§ 4º. As emendas e correções à ata serão encaminhadas pelo(a) Conselheiro(a) à Equipe Técnica até 24 horas do início da reunião, em que será aprovada ou não, via 
e-mail ou pessoalmente.

Seção II
Da Mesa Diretora

Art. 33. A Mesa Diretora, alternada entre a representação do Poder Público e da Sociedade Civil, será eleita pela maioria absoluta dos votos do Plenário para mandato 
de 2 (dois) anos, vedada a recondução. É composta pelos seguintes cargos: 
I – Presidente;
II – Vice-Presidente;
III – 1º Secretário; 
IV - 2º Secretário; e
V – Coordenadores das Comissões Temáticas.
Art. 34. Na ausência, por escrito, do Coordenador da Comissão Temática, outro membro participará da reunião da Mesa Diretora.
Art. 35. A Mesa Diretora terá como fi nalidade dirigir as atividades das Comissões do Conselho. 
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Art. 36. A eleição da Mesa Diretora, deverá obedecer o disposto no art. 12 deste Regimento, sendo facultado à plenária escolher os Coordenadores das Comissões 
Temáticas na mesma ocasião ou posteriormente.
Art. 37. A Mesa Diretora, na função de coordenadora das ações político-administrativas do COMIC compete:
I – observar e fazer cumprir este Regimento;
II – convocar, por meio de seu Presidente, as sessões plenárias;
III - elaborar pautas das Reuniões Ordinárias e Extraordinárias;
IV – encaminhar as Atas das Reuniões Ordinárias e Extraordinárias para a Equipe Técnica do COMIC para publicação;
V - decidir acerca da pertinência e da relevância de eventos para participação do COMIC, quando convidado;
VI - dirimir confl itos de atribuições entre as Comissões Temáticas;
VII - defi nir a condução do monitoramento das deliberações da Conferência Municipal da Pessoa Idosa, levando em consideração as legislações correlatas;
VIII - discutir, preliminarmente, o planejamento estratégico do COMIC, para posterior apreciação da Plenária;
IX - decidir, ad referendum, acerca de assuntos emergenciais quando houver impossibilidade de consulta ao Plenário;
X - responder pelos assuntos administrativos, econômicos e operacionais submetidos à apreciação e deliberação do COMIC;
XI - encaminhar as solicitações, providências e recomendações determinadas pelo Plenário;
XII – examinar e decidir outros assuntos de caráter emergencial.
§ 1º. Na reunião da Mesa Diretora, deverá ser mantida a paridade do conselho.
§ 2º. A Mesa Diretora poderá ser ampliada, sempre que se fi zer necessário, composta pelo Presidente, Vice-Presidente, 1º Secretário, 2º Secretário, pelos Coordenadores 
das Comissões Temáticas e por Conselheiros interessados, resguardado a paridade entre representantes do Poder Público e representantes da Sociedade Civil. 
§ 3º. A mesa diretora se reunirá, no mínimo, uma vez por mês, antes da plenária.
§ 4º. A mesa diretora poderá ser convocada extraordinariamente pelo Presidente para tratar de assunto de interesse comum às suas áreas de atuação.
Seção III
Da Equipe Técnica

Art. 38. O COMIC, contará com uma Equipe Técnica, diretamente subordinada à Presidência e à Plenária, para dar suporte ao cumprimento de suas competências. 
Parágrafo único. É obrigatória a cessão pela Secretaria Municipal Gestora da Política da Pessoa Idosa, compor a Equipe Técnica do COMIC, com servidores sufi cientes, 
bem como equipamentos e infraestrutura.  
Art. 39. A estrutura de cargos da Equipe Técnica será deliberada através de ato do Poder Executivo.
Art. 40. À Equipe Técnica, órgão de apoio administrativo do COMIC, compete:
I - manter cadastro atualizado das OSCs e ILPIs; 
II - articular e apoiar tecnicamente as Comissões Temáticas do COMIC;
III - executar todas as atividades de apoio administrativo, com vistas a subsidiar as realizações das reuniões Plenárias;
IV - dar suporte técnico operacional à Mesa Diretora;
V - preparar correspondências e documentos para a apreciação da Mesa Diretora, providenciando os despachos e encaminhamentos solicitados;
VI - manter agenda das reuniões das Comissões;
VII - manter arquivo das atas sínteses das comissões;
VIII - manter os registros das resoluções, pareceres, moções e outras deliberações do Plenário, providenciando publicação e encaminhamentos necessários;
IX – responsabilizar-se pelo arquivamento e conservação da documentação expedida e recebida pelo Conselho;
X – elaborar e receber a correspondência do Conselho, protocolando, tramitando e arquivando-a adequadamente;
XI – preparar reuniões e eventos promovidos pelo conselho; 
XII – participar de reuniões e eventos, quando designado pela Mesa Diretora e/ou pelo Presidente;
XIII – organizar arquivos e biblioteca administrativamente; 
XIV – realizar os atos burocráticos relativos à inscrição de entidades e organizações da pessoa idosa; 
XV – acompanhar no Diário Ofi cial do Município, as publicações de interesse do conselho; 
XVI – responsabilizar-se pelo funcionamento do COMIC.

Seção IV
Das Comissões Temáticas

Art. 41. O COMIC poderá constituir Comissões por decisão da Plenária, podendo ser permanente, que subsistem ao mandato, e/ou temporárias, as que têm prazo deter-
minado ou que atingem a fi nalidade para que foram criadas, sendo suas atribuições:
I – discutir, opinar e fazer proposições sobre a temática pertinente;
II – elaborar estudos e relatórios a serem apreciados e aprovados pela Plenária;
III - sistematizar e analisar o diagnóstico das condições da Pessoa Idosa no Município; 
IV - Colaborar na realização da Conferência Municipal da Pessoa Idosa; 
V - subsidiar o Conselho em ação deliberativa na política do idoso de Contagem e em atos normativos;
VI - elaborar pareceres sobre assuntos que lhe forem submetidos e auxiliar relatores designados pela Plenária;
VII – assuntos correlatos que a Plenária entende plausível;
VIII - deliberar sobre aprovação de projetos e planos de trabalho.
Art. 42. As matérias a serem apreciadas pela Plenária deverão, quando possível, possuir apreciação das comissões do COMIC.
Art. 43. A apreciação das Comissões Temáticas, deverão conter:
a) histórico do fato;
b) objetivo pretendido;
c) interfaces com outras políticas;
d) legislação pertinente;
e) análise de seus elementos;
f) conclusão.
Art. 44. As Comissões, na defi nição dos mecanismos de controle e avaliação levarão em conta os instrumentos disponíveis pelo Município, podendo surgir à implanta-
ção de outros, dentro de um plano previamente discutido e aprovado pela Secretaria Municipal Gestora da Política da Pessoa Idosa.
Art. 45. As Comissões Temáticas serão constituídas de forma paritária e compostas, cada uma, por 3 (três) Conselheiros titulares ou na titularidade, segundo suas afi ni-
dades com os temas das respectivas Comissões. 
Parágrafo único. A correspondência entre titulares e suplentes na composição das Comissões Temáticas obedecerá à indicação da sociedade civil e do governo.
Art. 46. A qualquer Conselheiro é facultado participar das reuniões de qualquer Comissão com direito à voz.
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Parágrafo único. Poderão participar das reuniões das Comissões Temáticas pessoas convidadas, a critério de cada Comissão. 
Art. 47. As reuniões das Comissões Temáticas serão públicas, para participação na condição de ouvinte, salvo quando se tratar de matéria sujeita a sigilo, na forma da 
legislação pertinente.
Art. 48. O COMIC contará com as seguintes Comissões Temáticas permanentes, com a atribuição de subsidiá-lo no cumprimento das competências referidas nas legisla-
ções pertinentes e deste Regimento, de acordo com os aspectos que concernem a cada Comissão:
I -   Comissão Normativa e de Implementação da Política da Pessoa Idosa; 
II -  Comissão de Inscrição, Acompanhamento e Fiscalização das Organizações da Sociedade Civil e das Instituições de Longa Permanência para Idosos; 
III - Comissão de Financiamento e Orçamento da política da Pessoa Idosa no Município;
IV– Comissão Específi ca sobre o Fundo Municipal do Idoso de Contagem;
V - Comissão de Seleção;
VI - Comissão de Monitoramento e Avaliação.
§ 1º. O COMIC poderá constituir ou suprimir Comissões Temáticas por decisão da Plenária, sempre que se fi zer necessário.
§ 2º. As Comissões Temáticas contarão com o apoio e acompanhamento técnico e operacional da Equipe Técnica.
Art. 49. As Comissões Temáticas apresentarão relatórios das discussões dos assuntos afetos à sua temática em forma de parecer, esboço de atos normativos ou relató-
rios, das questões encaminhadas pela Presidência ou pela Plenária, que, posteriormente, serão submetidos à deliberação do COMIC.
Art. 50. Os Coordenadores das Comissões Temáticas exercerão esta função por um período de 2 (dois) anos, não permitida a recondução, salvo aprovação da plenária. 
Art. 51. As Comissões Temáticas instalar-se-ão e discutirão as matérias que lhes forem pertinentes, com a presença de seus membros.
Art. 52. Na ausência dos membros de Comissão Temática a reunião será postergada e nova data será designada pelo Coordenador, sendo que em seu silêncio, a Mesa 
Diretora designará a data da reunião e o membro que assumirá as funções para coordenação do trabalho específi co.
Art. 53. O Conselheiro, quando convocado, deverá confi rmar a sua participação nas reuniões das Comissões Temáticas à Presidência, em até 2 (dois) dias de antecedên-
cia da reunião.
Parágrafo único. Perde o mandato, por decisão da plenária, o conselheiro que, no exercício das suas funções, renunciar ou não comparecer a 2 (duas) reuniões conse-
cutivas da Comissão a que pertence ou a 03 (três) alternadas, salvo quando justifi cado por escrito e aprovada pela Plenária. Tal decisão será comunicada, por escrito ao 
conselheiro.
Art. 54. As Comissões do COMIC, no que for pertinente, interagirão com Comissões de outros Conselhos, visando uniformizar e defi nir áreas de competência comum ou 
específi ca, para formulação de políticas ou normatização de ações de atendimento.

Subseção I
Dos Coordenadores das Comissões Temáticas

Art. 55. Aos Coordenadores das Comissões Temáticas, compete:
I - elaborar e divulgar a pauta das reuniões da Comissão à Mesa Diretora;
II - coordenar reuniões da Comissão;
III - assinar as atas das reuniões e das propostas, pareceres, memórias, notas e recomendações e demais documentos elaborados pela Comissão e relatá-las em Plenária;
IV - pleitear junto à Equipe Técnica do COMIC os recursos necessários ao funcionamento técnico-operacional da respectiva Comissão;
V - estabelecer calendário de reunião na primeira reunião;
VI – estabelecer nova data de reunião da Comissão na ausência dos demais membros. 
Art. 56. As decisões da Comissão serão tomadas por maioria simples de votos, sendo que em caso de empate, o Coordenador possui voto de desempate.

Subseção II
Comissão Normativa e de Implementação da Política da Pessoa Idosa

Art. 57. Compete à Comissão Normativa e de Implementação da política da Pessoa Idosa:
I - propor normatizações de ações de prestação de serviços de natureza pública e privada no campo da política da Pessoa Idosa no Município, exercendo suas funções 
num relacionamento ativo e dinâmico com os órgãos gestores, resguardando-se as respectivas competências;
II - pronunciar-se, emitir pareceres e prestar informações sobre assuntos que digam respeito à promoção, proteção e defesa dos direitos da Pessoa Idosa;
III – discutir planos de aplicação e instrumentos de gestão da Política Municipal da Pessoa Idosa;
IV - avaliar, propor e revisar toda regulamentação relativa ao COMIC;
V - acompanhar o cumprimento das deliberações aprovadas nas Conferências.

Subseção III
Comissão de Inscrição, Acompanhamento e Fiscalização das Organizações da Sociedade Civil - OSCs e das Instituições de Longa Permanência – ILPIs

Art. 58. Compete à Comissão de Inscrição, acompanhamento e Fiscalização das Organizações da Sociedade Civil - OSCs e das Instituições de Longa Permanência para 
Idosos – ILPIs: 
I - fi scalizar as entidades e organizações não governamentais e governamentais, assim como as ILPIs, segundo princípios e diretrizes das legislações pertinentes;
II – defi nir os critérios de inscrição das OSCs, assim como das ILPIs no município, conforme estabelecido pelo Conselho Nacional da Política da Pessoa Idosa e as legisla-
ções pertinentes;
III - fi scalizar e orientar as OSCs, assim como as ILPIs dentro do município;
IV – construir/atualizar o Manual de Procedimentos administrativos/normativos para deferimento, indeferimento, suspensão e cancelamento de inscrição no conselho, 
bem como documentação necessária para certifi cação;
V - monitorar a execução de serviços da Pessoa Idosa no município, por meio de visitas às entidades e elaboração de relatórios a posteriori;
VI - contribuir na análise e emissão de parecer sobre solicitação de inscrição e renovação de documentos das entidades junto ao conselho;
VII - implementar e orientar processos de formação continuada e socialização de conhecimentos para entidades e organizações não governamentais e governamentais, 
assim como das ILPIs.
Art. 59. A validade do atestado de funcionamento concedido pelo COMIC às ILPIs deverá ser vinculada com o alvará sanitário da Secretaria de Vigilância Sanitária do 
Município.

Subseção IV
Comissão de Financiamento e Orçamento da Política da Pessoa Idosa no Município

Art. 60. Compete a Comissão de Financiamento e Orçamento da Pessoa Idosa no Município:
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I - monitorar e fi scalizar a utilização dos recursos da Política Municipal da Pessoa Idosa;
II - discutir e emitir parecer à proposta orçamentária dos recursos destinados às ações da Pessoa Idosa no Município, tanto os recursos próprios quanto os oriundos de 
outras esferas de governo;
III – outras atribuições correlatas.

Subseção V
Comissão Específi ca sobre o Fundo Municipal do Idoso de Contagem

Art. 61. Compete à Comissão Específi ca sobre o Fundo Municipal do Idoso de Contagem:
I - acompanhar, monitorar, avaliar e deliberar a execução, desempenho e resultados fi nanceiros do Fundo Municipal do Idoso de Contagem; 
II - avaliar e emitir parecer acerca dos balancetes mensais e o balanço anual do Fundo Municipal do Idoso;
III – fazer plano de ação de alocação de recursos para o Fundo; 
IV – emitir parecer sempre que solicitado pela Diretoria ou pela Plenária. 
Art. 62. A deliberação dos recursos do Fundo Municipal do Idoso pelo COMIC deverá basear-se em processo de análise técnica contendo os seguintes conteúdos: 
I - características do programa, projeto, serviços, benefícios e outros;
II - metas e resolutividade;
III - cronograma de desembolso fi nanceiro;
IV - parecer técnico, sendo que havendo necessidade, a Comissão poderá solicitar um parecer de assessoria técnica;
V - plano de aplicação de recursos.
Art. 63. Os processos serão encaminhados à Mesa Diretora do COMIC que providenciará, junto à Comissão, as apreciações necessárias.
Parágrafo único. A Comissão disporá, de no máximo, 30 (trinta) dias, podendo nesse ínterim solicitar esclarecimentos.
Art. 64. Os processos que impliquem em liberação de recursos deverão possuir análise técnico-fi nanceira por parte da contabilidade, antes de submetidos a apreciação 
da plenária.

Subseção VI
Comissão de Seleção

Art. 65. Dentre os integrantes da Comissão de Seleção, pelo menos haverá um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da 
administração pública municipal e os integrantes desta comissão serão designados por Portaria da Secretaria vinculada ao Conselho Municipal do Idoso, que será publi-
cada no Diário Ofi cial.
Art. 66. Compete à Comissão de Seleção:
I - colaborar na elaboração de Editais referentes ao Fundo do Idoso de Contagem;
II - analisar os Projetos encaminhados ao Fundo do Idoso de Contagem pelas ONG’s que participarem de Chamamento Público para obtenção do Certifi cado de Capta-
ção de Recursos/CAC, bem como, Chamamento Público de repasse dos 20% (vinte por cento);
III - expedir Pareceres referentes a análises dos Projetos e após remetê-los à aprovação da Sessão Plenária do Conselho do Idoso de Contagem;
IV - expedir o Certifi cado de Autorização para Captação de Recursos Financeiros;
V - estudar e propor ações relativas a normatização do Conselho Municipal do Idoso de Contagem.
§ 1º. Para subsidiar seus trabalhos, a comissão de seleção poderá solicitar assessoramento técnico da Secretaria a qual o Conselho Municipal do Idoso está vinculado.
§ 2º. Será impedida de participar da comissão de seleção pessoa que, nos últimos cinco anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, uma das entidades partici-
pantes do chamamento público, sendo o membro imediatamente substituído, a fi m de viabilizar a realização ou continuidade do processo de seleção.
§ 3º. O impedimento a que se refere o § 2º deste artigo não obsta a continuidade do processo de seleção e a celebração de parceria entre a organização da sociedade 
civil e o órgão ou entidade da Administração Direta e Indireta do Município.

Subseção VII
Comissão de Monitoramento e Avaliação

Art. 67. Dentre os integrantes da Comissão de Monitoramento e Avaliação, pelo menos haverá um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do 
quadro de pessoal da administração pública municipal e os integrantes desta comissão serão designados por Portaria da Secretaria vinculada ao Conselho Municipal do 
Idoso, que será publicada no Diário Ofi cial.
Art. 68. A comissão de monitoramento e avaliação é a instância colegiada responsável pelo monitoramento do conjunto das 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.
Parágrafo único. Para subsidiar seus trabalhos, a comissão de monitoramento e avaliação poderá solicitar assessoramento técnico da Secretaria a qual o Conselho 
Municipal do Idoso está vinculado.
Art. 69. A comissão de monitoramento e avaliação se reunirá periodicamente.
Art. 70. Compete à Comissão de monitoramento e avaliação:
I - a análise de caráter preventivo e saneador, objetivando a gestão adequada e regular das parcerias, abrangendo:
a) a análise das informações acerca do processamento da parceria;
b) a análise da documentação comprobatória apresentada pela organização da sociedade civil, incluída a possibilidade de consulta às movimentações da conta bancária 
específi ca da parceria;
c) a verifi cação, análise e manifestação sobre eventuais denúncias existentes relacionadas à parceria.
II – homologar, independente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil, relatório técnico de monitora-
mento e avaliação de parceria celebrada mediante termo de colaboração ou termo de fomento, que deverá conter, sem prejuízo de outros elementos:
III - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
IV – análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos 
indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
V - valores efetivamente transferidos pela administração pública;  
VI - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o 
alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de fomento; e
VII - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fi scalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que 
tomaram em decorrência dessas auditorias.
Art. 71. A Comissão poderá realizar visita técnica in loco, para subsidiar o monitoramento da parceria, nas hipóteses em que esta for essencial para verifi cação do cum-
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primento do objeto da parceria e do alcance das metas. 
§ 1º. A comissão de monitoramento e avaliação deverá notifi car previamente a organização da sociedade civil, no prazo mínimo de 3 (três) dias úteis anteriores à real-
ização da visita técnica in loco.
§ 2º. O relatório de visita técnica in loco, será circunstanciado e arquivado na administração pública, assim como enviado à organização da sociedade civil para conheci-
mento, esclarecimentos e providências, podendo ensejar a revisão do relatório, a critério da Comissão.
Art. 72. 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:
I - tenha participado, nos últimos 5 (cinco) anos, como associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado da organização da sociedade civil;
II - sua atuação no monitoramento e na avaliação confi gure confl ito de interesse;
III - tenha participado da comissão de seleção da parceria.

CAPÍTULO III
ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DA PLENÁRIA

Seção I
Do Presidente

Art. 73. Compete ao Presidente do COMIC:
I - cumprir e fazer cumprir as decisões da Plenária;
II - representar judicial e extrajudicialmente o COMIC;
III - representar o COMIC nas atividades de caráter permanente;
IV - destituir os membros faltantes, nos termos do art.81 deste Regimento, de acordo com decisão da plenária;
V – comunicar à(s) instituições a destituição de membros por ela (s) indicados;
VI – convocar suplente(s);
VII – homologar os nomes dos integrantes de Comissões;
VIII – submeter à apreciação da plenária as contas do Fundo Municipal do Idoso, apresentado pela respectiva Comissão;
IX - convocar, presidir, coordenar e manter a boa ordem nas reuniões do Conselho;
X - submeter a Pauta da reunião elaborada pela Mesa Diretora à aprovação da Plenária;
XI - discutir e votar as matérias em igualdade de condições com os demais conselheiros;
XII - exercer o voto de qualidade, no caso de persistência de empate;
XIII - baixar atos decorrentes de deliberações do COMIC;
XIV - delegar competências, desde que previamente submetidas à aprovação da Plenária;
XV - decidir sobre as questões de ordem;
XVI – submeter, à apreciação da Plenária, a programação orçamentária e a execução físico fi nanceira do Conselho e das políticas públicas do Município;
XVII - assinar atos normativos e outros atos inerentes ao Conselho;
XVIII - desenvolver as articulações necessárias para o cumprimento das atividades da Equipe Técnica;
XIX – divulgar matérias deliberadas pelo Conselho;
XX – decidir acerca de assuntos emergenciais quando houver impossibilidade de consulta à plenária e aos demais membros da mesa diretora, “ad referendum”, subme-
tendo sua decisão à Mesa Diretora e à Plenária na reunião seguinte;
XXI - dar encaminhamento às denúncias recebidas no Conselho;
XXII – desenvolver as articulações necessárias para o cumprimento das atividades da Mesa Diretora;
XXIII – exercer outras funções defi nidas em Lei ou regulamento.
Art. 74. A questão de ordem, é direito exclusivamente ligado ao cumprimento dos dispositivos regimentais e legais, cabendo ao Presidente avaliar a pertinência de 
acatá-la ou não, ouvindo-se a Plenária, em caso de confl ito com a proposta do requerente.

Seção II
Do Vice-presidente

Art. 75. Compete ao Vice-presidente do COMIC:
I - substituir o Presidente em seus impedimentos ou ausências;
II - auxiliar o Presidente no cumprimento de suas atribuições;
III - exercer as atribuições que lhe forem conferidas pela Plenária;
IV - desempenhar outras atribuições que lhe forem conferidas pelo (a) Presidente.

Seção III
Do 1º Secretário

Art. 76. Compete ao 1º Secretário (a) do COMIC:
I – agendar e organizar as reuniões; 
II - secretariar os serviços e reuniões da Mesa Diretora;
III - assessorar o (a) Presidente nos assuntos pertinentes ao Conselho;
IV – controlar a presença dos membros que deverão ser substituídos por faltas;
V - secretariar as sessões Plenárias Ordinárias e Extraordinárias; 
VI - lavrar as atas de reuniões das Plenárias Ordinárias e Extraordinárias, e encaminhar à Equipe Técnica para publicação e arquivamento.

Seção IV
Do 2º Secretário

Art. 77. Compete ao 2º Secretário (a) do COMIC:
I - substituir o 1º Secretário (a) em seus impedimentos ou ausências;
II - auxiliar o 1º Secretário (a) no cumprimento de suas atribuições;
III - secretariar as reuniões da Mesa Diretora, sessões Plenárias Ordinárias e Extraordinárias, nos impedimentos ou ausências do 1º Secretário;
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IV - lavrar as atas de reuniões das Plenárias Ordinárias e Extraordinárias, na ausência do 1º Secretário e encaminhar à Equipe Técnica para publicação e arquivamento.

Seção V
Dos Conselheiros

Art. 78. São atribuições dos Conselheiros: 
I - requerer decisão de matéria em regime de urgência, a qual será submetida à aprovação da Plenária;
II - propor a instituição de Comissões Temáticas, bem como indicar nomes para as suas composições;
III - votar os encaminhamentos apresentados pela Mesa Diretora e Comissões Temáticas;
IV - propor à Plenária a solicitação de esclarecimentos a serem prestados por pessoas físicas ou jurídicas, acerca de assuntos afetos à competência do COMIC;
V - justifi car as faltas quando ocorrerem;
VI - Informar e solicitar ao seu suplente que o substitua na sua ausência;
VII - solicitar à Equipe Técnica, através de ofício ao (a) Presidente do COMIC, as informações que julgarem necessárias para o desempenho de suas funções;
VIII - participar de eventos representando o COMIC, quando devidamente autorizado pelo Presidente;
IX - manter a Equipe Técnica informada sobre as alterações dos seus dados pessoais;
X - participar da cerimônia ofi cial de Posse do COMIC;
XI - assinar as atas das reuniões;
XII – propor convocações de sessões extraordinárias;
XIII -  proferir declarações de voto quando assim o desejar;
XIV - pedir vista de processo em discussão, apresentando parecer e devolvendo-o no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis;
XV - solicitar ao Presidente, quando julgar necessário, a presença em sessão, do postulante ou de titular de qualquer órgão informante para as entrevistas que se fi zer-
em indispensáveis;
XVI - propor emendas ou reformas no Regimento do COMIC;
XVII - votar e ser votado para cargos do Conselho;
XVIII - exercer outras atribuições no âmbito de sua competência, que lhes sejam designadas pelo Presidente ou pela Plenária;
XIX - solicitar à Presidência do COMIC a inclusão, na agenda dos trabalhos, de assuntos que deseja discutir;
XX - assinar os atos e pareceres dos processos em que for relator;
XXI - declarar-se impedido de proceder a relatoria e participar de comissões, justifi cando a razão do impedimento;
XXII - apresentar, em nome da comissão, voto, parecer, proposta ou recomendação por ele defendida;
XXIII - fornecer à Equipe Técnica do Conselho todos os dados e informações a que tenha acesso ou que se situem nas respectivas áreas de sua competência, sempre que 
o julgar importante para as deliberações do Conselho, ou quando solicitado pelos demais membros;
XXIV - apresentar moções, requerimento ou proposições sobre assuntos de interesse da Política da Pessoa Idosa;
XXV - deliberar sobre propostas, pareceres e recomendações emitidas pelas comissões ou conselheiros, bem como relatórios de visitas técnicas às OSC, assim como às 
ILPIs do Município;
XXVI - participar de eventos de capacitação e aperfeiçoamento na área da política da Pessoa Idosa, mantendo-se atualizado.
§ 1º. Os Conselheiros deverão portar crachá nas reuniões ordinárias e extraordinárias, assim como em reuniões e eventos externos, para a devida identifi cação, devendo 
ser devolvida ao COMIC pelo Conselheiro.
§ 2º. O exercício de conselheiro terá prioridade sobre qualquer cargo ou função pública, sendo consideradas justifi cadas as ausências ao serviço quando em atividade 
solicitado pelo COMIC.
Art. 79. Na impossibilidade da presença do conselheiro na cerimônia designada para posse, essa se dará na 1ª plenária após a cerimônia, sob pena de perda da vaga 
como conselheiro.
Art. 80. É facultado ao conselheiro participar das reuniões das Comissões das quais não é membro, com direito a voz.
Art. 81. Perde o mandato, por decisão da plenária, o conselheiro que, no exercício das suas funções, renunciar ou não comparecer a 3 (três) reuniões plenárias consecu-
tivas ou a 5 (cinco) alternadas, salvo quando justifi cado por escrito e aprovada pela Plenária. Tal decisão será comunicada, por escrito, ao conselheiro. 
§ 1º. Também perde o mandato o conselheiro que se desligar da entidade de representação ou do órgão governamental.
§ 2º. A Presidência do COMIC comunicará, por escrito, ao órgão ou entidade de representação, as ausências injustifi cadas de seu representante e quando for o caso, 
solicitará a sua substituição.

TÍTULO III
DO PROCESSO DE ELEIÇÃO E INDICAÇÃO E DA POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS

Art. 82. O COMIC convocará, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término dos mandatos, a eleição dos representantes não governamentais, mediante edital 
específi co, publicado no Diário Ofi cial e em pelo menos um jornal de grande circulação no município, nomeando uma Comissão Eleitoral responsável pelo processo. 
§ 1º. Os representantes não governamentais do COMIC serão eleitos em assembleia geral, com registro em ata.
§ 2º. Participam do processo de eleição dos representantes da sociedade civil, na condição de candidato(a) ou eleitor(a), as instituições, grupos de convivência que 
prestam serviços ou atividades voltadas para o serviço de atendimento a população idosa do município e ILPIs sem fi ns lucrativos e que tenham registro no COMIC.
§ 3º. O mandato dos Conselheiros é de 2 (dois) anos, admitindo-se uma recondução consecutiva. 
§ 4º. As instituições eleitas para comporem o COMIC indicarão os seus representantes por escrito.
Art.83. Para cada conselheiro titular será escolhido simultaneamente um suplente, pela instituição eleita. 

TÍTULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 84. Os casos omissos, não previstos neste Regimento, serão dirimidos, na forma da lei, pela plenária do COMIC.
Art. 85. O presente Regimento Interno entrará em vigor na data de sua publicação e poderá ser alterado de acordo com o art. 27 deste Regimento.
Parágrafo único. As alterações regimentais terão efi cácia a partir da publicação, salvo disposição em contrário.
Art. 86. O servidor público da administração direta, indireta ou fundacional que presta serviços temporários ao COMIC, membro do Colegiado ou não, terá suas faltas 
justifi cadas junto ao órgão ou entidade em que se encontra lotado, pelo tempo necessário à realização das atividades ou tarefas a que for designado, com seu manifes-
to consenso.
Parágrafo único. O desempenho desta atividade não prejudicará direitos a que faça jus no exercício de suas funções institucionais na origem.
Art. 87. Os conselheiros não receberão qualquer renumeração por sua participação no Colegiado e seus serviços prestados serão considerados, para todos os efeitos, 
como de interesse público e relevante valor social.
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Art. 88. Em caso de extinção do Conselho, o patrimônio a ele destinado será transferido ao seu substituto legal ou, na falta deste, ao Município.
Art. 89. O presente Regimento Interno será submetido a revisão trienal, após sua aprovação.
Art. 90. Revogam-se as disposições em contrário. 
Contagem, 30 de junho de 2021.

DECRETO Nº 244, DE 21 DE JULHO DE 2021

Altera o Decreto nº 611, de 9 de agosto de 2018, que dispõe sobre a composição do Comitê Municipal de Gestão dos Distritos Industriais de Contagem – COGEDI. 

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE CONTAGEM, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município e, em especial, o art. 3º do 
Decreto nº 505, de 4 de maio de 2018,

DECRETA:

Art. 1º O inciso IV do art. 1º do Decreto nº 611, de 9 de agosto de 2018, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 1º (...)
IV – Sarah Campos, Procuradora-Geral do Município; (...)” (NR)
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de julho de 2021.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

DECRETO Nº 245, DE 21 DE JULHO DE 2021

Abre crédito adicional suplementar e anula dotação.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto nos arts. 6º e 9º, da Lei nº 5.120, de 15 de janeiro de 
2021,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o crédito adicional suplementar à seguinte dotação orçamentária, em cumprimento à Emenda Parlamentar Municipal nº 72, republicada na edição 
nº 5110 do Diário Ofi cial de Contagem através do Decreto nº 237, de 15 de julho de 2021, para consignação de recursos Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e 
Juventude:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte  VALORES (R$) 

1.20.1.13.392.0014.2159.33504300.5100                       50.000,00 

TOTAL                       50.000,00 

Art. 2º Para fazer face à suplementação constante no art. 1º deste decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial da seguinte dotação orçamentá-
ria:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte  VALORES (R$) 

1.20.1.13.392.0014.2159.44504200.5100                       50.000,00 

TOTAL                       50.000,00 

Art. 3º O valor suplementado no art. 1º deste decreto não onera o limite estabelecido no art. 9º da Lei nº 5.120, de 15 de janeiro de 2021, conforme parágrafos 1º a 3º 
e seus incisos. 
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 21 de julho de 2021.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

ANDRÉ TEIXEIRA MOREIRA
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
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Secretaria Municipal 
de Administração

DECISÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 048/2020 - PROCESSO N°. 149/2020 - EDITAL Nº. 100/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CUSTOMIZAÇÃO DA PLATAFORMA SHAREPOINT ONLINE DA MICROSOFT, POR MEIO DE PREGÃO ELETRÔNICO 
DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, PARA LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES ALIADA AO DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÃO POR MEIO DE CONSULTORIA ESPECIAL-
IZADA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIALIZAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ENCARTES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG.

RECORRENTE: IUNEX SOLUÇÕES LTDA.

RECORRIDO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

De acordo com o § 4° do art. 109 da Lei Nº 8.666/93 e com base na análise efetuada pelo Secretário Municipal de Administração, RATIFICO a Decisão proferida, con-
hecendo do Recurso Administrativo impetrado pela licitante IUNEX SOLUÇÕES LTDA, e no mérito NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

A presente ratifi cação é efetuada pela autoridade hierarquicamente superior, exaurindo com a mesma, a fase recursal administrativa prescrita na Lei 8.666/93.

Contagem, 15 de julho de 2021. 

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 
EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS RELACIONADAS A DIVERSOS EVENTOS.

Atendendo solicitação de esclarecimento por parte de licitante no processo licitatório supra, vem a equipe de Pregões da Prefeitura Municipal de Contagem informar:

1. QUESTIONAMENTO E RESPOSTA TÉCNICA:

Questionamento:
Poderiam informar por gentileza os valores estimados da licitação?

Resposta da equipe: 
De acordo com o Mapa de Apuração, documento de nº 38, de 17/02/2021, o valor total estimado é de R$ 30.264.77,94 (trinta milhões, duzentos e sessenta e quatro 
mil, setenta e sete reais e noventa e quatro centavos).   

Contagem, 21 de julho de 2021.

Maria Isabel A. de Souza
Equipe Pregões
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RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 
EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS RELACIONADAS A DIVERSOS EVENTOS.

Atendendo solicitações de esclarecimentos por parte de licitantes no processo licitatório supra, vem a equipe de Pregões da Prefeitura Municipal de Contagem informar:

1. QUESTIONAMENTO E RESPOSTA TÉCNICA:

Questionamento 01:
Será permitida a adesão desta ATA?
Resposta da equipe: 
Sim, conforme item 04 da Minuta da Ata de Registro de Preços. Em tempo, ela está anexa ao Edital.

Questionamento 02:
Durante a leitura do EDITAL PE Nº 007/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, não localizei o valor de referência estipu-
lado pelo serviço, poderiam me informar?
Em tempo, gostaria que me confi rmassem, trata-se de licitação exclusiva para ME/EPP? 
Resposta da equipe: 
De acordo com o Mapa de Apuração, documento de nº 38, de 17/02/2021, o valor total estimado é de R$ 30.264.77,94 (trinta milhões, duzentos e sessenta e quatro 
mil, setenta e sete reais e noventa e quatro centavos). 
A presente licitação é de ampla participação para cotas principais e, há cotas reservadas para Microempresas e Empresa de Pequeno Porte, atendendo ao disposto no 
art. 48, III, da Lei Complementar 123/2006.

Contagem, 21 de julho de 2021.

Maria Isabel A. de Souza
Equipe Pregões

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E PARCERIAS
DIRETORIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PARCERIAS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS –21/07/2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 056/2021 PA nº 118/2020 – PE nº 039/2020 – EDITAL nº 059/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 04/2020
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMEDIO da secretaria municipal de administração.
CONTRATADA: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 marca INK Premium, conforme especifi cações, quantidade, exigências e condições esta-
belecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, na proposta da CONTRATADA; e neste Termo de Contrato.
VALOR: R$65.650,00 (sessenta e cinco mil seiscentos e cinquenta reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1071.04.122.000121323 3903016 0100
VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 05 (CINCO) meses, contados da data da assinatura deste instrumento.
ASSINADO: 05 de julho de 2021.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 055/2021 PA nº 118/2020 – PE nº 039/2020 – EDITAL nº 059/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 04/2020
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMEDIO da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATADA: DELTA ELETROMOVEIS EIRELI
OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 marca INK Premium, conforme especifi cações, quantidade, exigências e condições esta-
belecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, na proposta da CONTRATADA; e neste Termo de Contrato.
VALOR: R$ 353.538,00 (trezentos e cinquenta e três mil e quinhentos e trinta e oito reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 594 1.12.12.361.0029 2252 33.90.30-16 0101 R 594
VIGÊNCIA: De 03 (três) meses partindo de sua assinatura
ASSINADO: 30 de junho de 2021.
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EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 057/2018 PAC. 307/2017 - PE. 129/2017
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
CONTRATADA: ON LINE TECNOLOGIA E INTEGRAÇÃO LTDA - EPP
OBJETO: REDUÇÃO do valor do Contrato Administrativo n° 057/2018, conforme acordo entre as partes, para o período julho/2021 a julho/2022, no percentual de 17%, 
passando o valor contratual anual estimado de R$ R$ 528.748,32 (quinhentos e vinte e oito mil, setecentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos)  para R$ 
438.861,12 (Quatrocentos e trinta e oito Mil, Oitocentos e sessenta e um reais e doze centavos) que corresponde a uma redução de R$ 89.887,20 (Oitenta e Nove Mil, 
Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Vinte Centavos) no valor total do contrato
PRORROGAR a vigência do Contrato em epígrafe por mais 12 (doze) meses, com termo INICIAL em 05 (cinco) de julho de 2021 e termo FINAL em 05 (cinco) de julho de 
2022, podendo ter sua duração prorrogada com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para administração, até 60 (sessenta) meses.
VALOR: . O valor GLOBAL do presente Termo Aditivo é de R$ 438.861,12 (Quatrocentos e trinta e oito Mil, Oitocentos e sessenta e um reais e doze centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1171.06.122.0001.2022.3390.39-15 -0100
ASSINADO: 05 DE JULHO DE 2021

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 054/2018 - SRP PA. 211/2017 PE. 079/2017 – EDITAL 110/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
N° 028/2017
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMEDIO da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR / FUNDO MUNIC-
IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATADA: EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA - EMC
OBJETO: Conforme denominado no item 9., do Termo de Referência, a Fiscalização Técnica e Administrativa, Acompanhamento e Avaliação do Contrato em epígrafe, 
passa ser de responsabilidade do ocupante do cargo de Diretor(a) Programas e Benefícios da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Segurança Alimentar.
As despesas decorrentes da execução do presente Termo Aditivo, no presente exercício, correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICPAL 1102.08.244.0059 – 2139 – 33.90.40 - 01 
Fonte: 2129.
O prazo da vigência do Contrato, ora aditivado, fi ca prorrogado por mais 06 (seis) MESES, com termo INICIAL em 05 (cinco) de JULHO de 2021 e termo FINAL em 05 
(cinco) de JANEIRO de 2022, podendo ter sua duração prorrogada com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para administração, até o limite de 48 
(quarenta e oito) meses.
VALOR: O valor TOTAL ESTIMADO do presente termo é de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1102.08.244.0059 – 2139 – 33.90.40 - 01 Fonte: 2129.
VIGÊNCIA: 06 (seis) MESES, com termo INICIAL em 05 (cinco) de JULHO de 2021 e termo FINAL em 05 (cinco) de JANEIRO de 2022
ASSINADO: 05/07/2021

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 055/2018 PA. 257/2017 PE. 103/2017 RP. 023/2017
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR / FUNDO MUNIC-
IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATADA: STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS S/A 
OBJETO: . Conforme denominado no item 9., do Termo de Referência, a Fiscalização Técnica e Administrativa, Acompanhamento e Avaliação do Contrato em epígrafe, 
passa ser de responsabilidade do ocupante do cargo de Assessor lotado na Diretoria de Operações Institucionais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e 
Segurança Alimentar
Retifi car erro material verifi cado no valor total mensal estimado consignado no subitem 2.1. LOTE 1, QUADRO A do PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao Contrato em epígrafe, 
celebrado em 19/07/2019 (fl s. 105 do PA) da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Segurança Alimentar, DE R$ 3.077 (três mil e setenta e sete reais) PARA 
R$ 3.153,00 (três mil, cento e cinquenta e três reais).
O prazo da vigência do Contrato, ora aditivado, fi ca prorrogado por mais 12 (doze) MESES, com termo INICIAL em 05 (cinco) de JULHO de 2021 e termo FINAL em 05 
(cinco) de JULHO de 2022 ou ATÉ que se conclua novo certame licitatório, o que ocorrer primeiro.
VALOR: O valor GLOBAL ESTIMADO do presente Termo Aditivo é de R$ 41.433,60 (quarenta e um mil, quatrocentos e trinta e três reais e sessenta centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1102. 08.244.0069.2139 2129 33.90.40 - 01 R$ 17.362,51
1102. 08.244.0069.2139 2129 33.90.40 - 99 R$ 3.009,00
VIGÊNCIA: s 12 (doze) MESES, com termo INICIAL em 05 (cinco) de JULHO de 2021 e termo FINAL em 05 (cinco) de JULHO de 2022 ou ATÉ que se conclua novo certame 
licitatório, o que ocorrer primeiro.
ASSINADO: 05/07/2021
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Secretaria Municipal 
de Fazenda

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL
SUPERINTENDÊNCIA DE ARRECADAÇÃO
DIRETORIA DE CADASTROS TRIBUTÁRIOS

NOTIFICAÇÃO DE PENDÊNCIAS

A Diretoria de Cadastros Tributários vem, por meio de seu Diretor, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 20 do Decreto nº 433/2018, e como forma 
de dar publicidade aos atos administrativos emanados, e nos termos nos artigos 18, 20 e 22 da Lei n° 1611/83 - Código Tributário do Município de Contagem – CTMC, 
bem como em conformidade com o disposto nas Leis Complementares 177/2014 e 217 de 07/03/2017, NOTIFICAR os contribuintes abaixo mencionados, para que apre-
sentem junto a Subsecretaria de Receita Municipal, os documentos necessários para a análise e prosseguimento dos processos protocolizados. Ficam estes contribuintes 
cientifi cados do prazo de 30 (trinta) dias para o atendimento a esta notifi cação, sob pena de indeferimento do pleito e o consequente arquivamento do processo. Os 
mesmos poderão tratar do assunto por meio dos canais de atendimento citados abaixo da planilha.

Nº PROCESSO NOME DO REQUERENTE

15580/2018-02A ALCIDES RODRIGUES GOVEIA

14737/2019-02A ALOISIO RODRIGUES

00472/2021-02A ANAVALDO JOSE DE OLIVEIRA

05469/2021-02A ANTONIO AFONSO MOREIRA

04784/2021-02A ANTONIO ELIAS SOARES DE ARAUJO

04676/2021-02A CAMILA CAROLINA HENRIQUE PERDIGÃO

00887/2021-02A CARMELINA COELHO DA SILVA

05836/2021-02A CEZAR AUGUSTO VENANCIO

04626/2021-02A CLAUDIONEI DIAS DE FARIA

00726/2021-02A CLEUZA MARIA DOS REIS DUARTE

05746/2021-02A CONSTRUTORA DEZ LTDA

01022/2021-02A DIEGO OLIVEIRA DA MATA

05630/2021-02A DULCIMEIA PEREIRA MARTINS

02.A.02627/2013 AÇÃO SOCIAL INCLUSIVA DE FAMÍLIAS, ADOLESCENTES E CRIANÇAS ASIFAC

02.A.06151/2011 AFONSO DOS SANTOS

02.A.18643/2010 ALEXANDER NUNES DOS SANTOS

02.A.19910/2010 DULCINEIA GONÇALVES NASCIMENTO

05060/2021-02A EDEIR LEANDRO RIBEIRO

05060/2021-02A EDEIR LEANDRO RIBEIRO

02.A.04599/2012 ELIAS QUEIROGA DA SILVA

02.A.09849/2012 ELPIDIO BARREIRO DE SOUZA

05400/2021-02A ERASMO MUNIZ ARAUJO DE QUEIROZ
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02033/2016-02A ERMELINDO GERALDO ROBERTO DA SILVA

05620/2021-02A ESPOLIO DE FIRMINO SOARES DE SIQUEIRA

02.A.03560/2012 FRANCISCA BATISTA MORAIS

02.A.04830/2012 GENOIR VIEIRA GRIZOSTE

05328/2021-02A GERALDO FERNANDES DE SOUZA

00396/2021-02A GRAZIELE COSTA SILVA

05627/2021-02A HELBERT FRANCO DUTRA

02.A.03792/2012 HELENISIO GUEDES DOS SANTOS

02.A.02014/2012 HERMELINO TAVARES ALMEIDA

05755/2021-02A ILMA GERONIMA DO CARMO BARBOSA CAMPOS

25183/2018-02A INES DOS SANTOS OSCAR 

00019/2021-05A ITAMAR RODRIGUES ALVES

06950/2021-02A IVAIL INACIO DE SOUZA

02.A.11648/2012 JADIR DA SILVA CASTRO

20364/2018-02A JEANE GONÇALVES DOS SANTOS

04785/2019-02A JOANA DE SOUZA DIAS

05273/2016-02A JOÃO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA E OUTRO

05360/2021-02A JOAQUIM JOSE DE SOUZA

27782/2019-02A JOSE BONIFÁCIO DA SILVEIRA

06385/2021-02A JOSE EUSTAQUIO FERNANDES

05105/2021-02A JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA

04911/2021-02A JOSE GOMES NETO

02.A.08856/2012 JOSE ROSELITO PEREIRA ROCHA

04918/2021-02A JOSE SALES SOBRINHO

02.A.10907/2011 JULIANA PEREIRA FARIA

02.A.05259/2012 KEILA FERREIRA DA SILVA

02.A.05644/2011 LEA MUNIZ PINTO

02.A.08285/2011 LILIANE GONÇALVES DA SILVA SIQUEIRA

02.A.09407/2012 LINDIOMAR BATISTA DOS SANTOS

02.A.06767/2011 LUCRECIA MARIA DE ARAUJO COSTA

05024/2019-02A MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA

02.A.04954/2013 MARIA DAS GRAÇAS SANTOS

02.A.00591/2011 MARIA DIVINA GOMES

02.A.02392/2013 MARIA GERALDA DO CARMO

12212/2020-02A MARIA LUCIA FERREIRA

02.A.01517/2013 MARIA MARTA DA SILVA SIMOES

02.A.04589/2011 MARIA MENDES NOGUEIRA

00767/2019-05A MARIA ROSÁLIA DOS SANTOS

02.A.07177/2013 MARINO REINALDO DE MELO

29120/2018-02A MAURICIO ANTONIO DA ROCHA



"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, 21 de julho de 2021 Página 36 de 63 Diário Oficial de Contagem - Edição 5114

02.A.05024/2013 NELIMAR GERMANO DOS SANTOS

06110/2020-02A OXIGAS RESIDUOS ESPECIAIS LTDA - EPP

06209/2020-02A OXIGAS RESIDUOS ESPECIAIS LTDA - EPP

01423/2021-02A PAULO LOPES ROCHA

05230/2021-02A PAULO MESSIAS DE CASTRO

02.A.09598/2012 PAULO SILVA FERREIRA

00588/2021-02A PEKISON PEREIRA DO NASCIMENTO

00397/2021-02A PIUMHI EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA

02.A.02307/2013 RAIMUNDO HENRIQUE DE OLIVEIRA

05338/2021-02A RAIMUNDO TEIXEIRA PINTO

02.A.00879/2012 RAQUEL LIMA DO NASCIMENTO FERREIRA

04693/2021-02A RENATA ROCHA MAGALHÃES HERMISDORFF

02.A.04744/2012 ROBSON ANTONIO DE CASTRO

02.A.05601/2011 RODNEY ALVES SIVA

12144/2020-02A ROMEU LUIZ DE OLIVEIRA

02.A.02425/2013 RONALDO MARQUES DE OLIVEIRA

02.A.11084/2011 RONALDO RIBEIRO

02.A.17964/2009 RONALDO RIBEIRO

01762/2021-02A SAMUEL FELIPE DA SILVA

02.A.06545/2011 SERGIO COSTA DE JESUS

00489/2021-02A SERGIO EUSTÁQUIO ROCHA

02.A.06836/2013 SONIA FARIA ALEXANDRE

02.A.07274/2013 VALDETE APARECIDA DO NASCIMENTO

02.A.06762/2012 VALÉRIA ALVES ALMONDES

00024/2021-05A VINICIUS SOUZA MATOS

02.A.04393/2011 WAGNER VIEIRA PINTO

05156/2021-02A WEBERSON PAULO RODRIGUES

05190/2021-02A WEBERSON PAULO RODRIGUES

02.A.01008/2013 WELLINGTON AUGUSTO VERTEIRO

Para informações sobre as pendências, consultar o site Receita Online, Tramitação de Protocolo pelo link <http://www.contagem.mg.gov.br/transparencia/public/trami-
tacao-protocolo> ou utilize nossos CANAIS DE ATENDIMENTO:
E-mail: cadastros.tributarios@contagem.mg.gov.br / Telefone (31) 3363-5624
Atendimento Presencial por agendamento prévio: http://receita.contagem.mg.gov.br/agendamento/

JAMERSON T. SILVA
Matrícula: 43.449-3
Diretor de Cadastros Tributários
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Secretaria Municipal 
de Planejamento, 
Orçamento e Gestão
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Secretaria Municipal 
de Saúde
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Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

PORTARIA SEMOBS 019, de 20 de julho de 2021.

Aplica-se a penalidade de multa por infração contratual à empresa COESA ENGENHARIA LTDA.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, no uso de suas atribuições legais, em consonância com a Lei Federal 8.666, de 21/06/1993 e Lei Federal n. 
12.462 de 04/08/2011;
RESOLVE:
Art. 1º - Aplicar à COESA ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 13.578.349/0001-57, com sede na Av. Circular, n. 971, 6ª parte, Água 
Chata, Guarulhos/SP, a penalidade de multa por infração de disposições do contrato administrativo 047/2019, com base nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/1993.

Art. 2º - A penalidade de multa observará os critérios de aferição estabelecidos na Cláusula nona, item 9.1.A, do contrato 047/2019, e será fi xada de acordo com o valor 
total da multa contratual por dia de atraso, sendo considerado 4 (quatro) dias de atraso, o que representa a quantia de R$ 829.545,60 (oitocentos e vinte e nove mil, 
quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos).

Art. 3º - O valor da multa aplicada deverá ser recolhido na Secretaria Municipal de Fazenda no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da publicação desta Portaria, con-
forme Cláusula nona, parágrafo único do Contrato 047/2019, sob pena de utilização da garantia de execução para satisfação da obrigação. 

Art. 3º - Contra a aplicação da penalidade de multa caberá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir da publicação desta Portaria, conforme art. 109, I, ‘f’ da 
Lei 8.666/1993, recurso por parte da empresa apenada. 

Art. 4º - Interposto recurso contra a aplicação da penalidade de multa e sendo ele provido, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos encaminhará ofício para 
a Secretaria Municipal de Fazenda para restituir à empresa apenada a quantia mencionada no art. 2º desta Portaria.

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

Registre-se e publique-se.

Contagem, 20 de julho de 2021.

MARCOS TÚLIO DE MELO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021
Processo Administrativo SMDS nº 013/2021

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA GESTÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTE-
NTÁVEL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM: BANCO DE ALIMENTOS E CENTRO MUNICIPAL DE AGRICULTURA URBANA E FAMILIAR – CMAUF.

ATA DE JULGAMENTO – RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO

Aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e vinte e um reuniram-se na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Segurança Alimentar, 
a Comissão de Seleção composta por Márcio Soares Dias, Ana Tereza Caetano Martins dos Santos, Cecília Meire Alves Domingues Boaventura e Christiano Oliveira 
Evangelista designada pela Portaria SMDS nº 20, de 25 de maio de 2021, alterada pelas Portarias SMDS nº 29, de 02 de julho de 2021 e 30, de 05 de julho de 2021, 
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para análise e julgamento dos recurso administrativo interposto pela Organização da Sociedade Civil: Instituto Shekinah Betim, CPNJ nº 07.875.033/0001-24, contra o 
resultado preliminar publicado no Diário Ofi cial de Contagem – Edição nº 5105, 08 de julho de 2021. 

O recurso foi interposto tempestivamente, nos termos do subitem 7.7.1 do Edital de Chamamento Público nº. 002/2021 – SMDS. 

RELATÓRIO - alega a recorrente o que se segue, resumidamente. 

O INSTITUTO SHEKINAH BETIM, fl s. 649 a 731, alegou que apresentou de forma “clara e objetiva” em sua proposta os objetivos da política pública de segurança 
alimentar e nutricional sustentável, dos programas e das ações em que se inserem a parceria e o nexo com a realidade da parceria; solicitou reavaliação da proposta 
apresentada e pontuações atribuídas; além de eliminação e confronto das propostas apresentadas pelas Organizações da Sociedade Civil Associação de Apoio Social e 
Cultural Renascer e Núcleo de Incentivo à Cidadania. 

Não foram apresentadas contrarrazões. 

É sucinto o relatório.

MÉRITO 

Alega a entidade que discorreu de forma clara e objetiva o constante no critério de julgamento B, no entanto, considerando o subitem 7.5.4.1 do Edital, a entidade 
não atendeu referido requisito. Constata-se que a entidade, quando citou sobre as perdas e desperdícios, o fez de forma insufi ciente. Do mesmo modo, apenas citou 
sobre a educação alimentar, bem como só conceituou os equipamentos públicos (Centro Municipal de Agricultura Urbana e Familiar e o Banco de Alimentos) e a Política 
Nacional de Segurança Alimentar. Nesse sentido, a Comissão deliberou por não ser sufi ciente apenas apresentar as defi nições sem relacioná-las à proposta, de forma 
clara e objetiva convergente ao objeto proposto. 
Com relação ao pedido de reavaliação do Item D, houve apresentação genérica dos resultados nas áreas de educação infantil, saúde e esporte, sem deixar claro o 
impacto prático dos mesmos. 
 Quanto aos questionamentos referentes à proposta apresentada pela Organização da Sociedade Civil Associação de Apoio Social e Cultural Renascer, conforme 
subitem 9.1.2 do Edital, o valor de referência para execução do objeto trata-se de um lote único que compreende o Banco de Alimentos e o Centro Municipal de Agri-
cultura Urbana e Familiar, que possui como valor máximo a ser repassado pelo Município de R$1.001.520,00 (um milhão, mil quinhentos e vinte reais). Deste modo, ao 
analisar o valor global proposto por todas as entidades, os valores se encontram dentro do limite estabelecido.
 No que se refere ao questionamento sobre a ausência do conteúdo da proposta, informa-se que o anexo X não é exigido na fase preliminar de julgamento e seu 
envio não era obrigatório dentro do envelope lacrado, conforme observação constante no subitem 1.6 do Edital. Assim, considerando os subitens 8.2 e 8.2.1, a OSC 
selecionada será convocada para apresentar o plano de trabalho em atendimento aos requisitos para celebração da parceria, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 
A recorrente alega que a OSC Associação de Apoio Social e Cultural Renascer não cumpriu o que foi estabelecido no anexo IX, sob o fundamento de que não é possível 
certifi car que houve cumprimento do projeto básico previsto no Edital. Contudo, os subitens 7.4.5 e 7.5.3 informam os requisitos mínimos que deverão ser apresenta-
dos, itens devidamente cumpridos pela entidade. 
No que se refere à ausência das páginas 295, 301 e 303, a Comissão informa que o processo foi encaminhado para o Protocolo Geral para digitalização. No entanto, 
houve falha na impressora e as respectivas páginas não foram digitalizadas. Ressalta-se que os autos físicos se encontravam na Secretaria Municipal de Desenvolvimen-
to Social e Segurança Alimentar, ou seja, ao detectar ausência de páginas, a OSC deveria ter requerido acesso ao processo físico ou requerido a digitalização das pági-
nas faltantes. Ademais, conforme se observa nas referidas páginas, elas não foram determinantes para o resultado preliminar divulgado no Diário Ofi cial de Contagem.
A Comissão de Seleção foi selecionada entre os técnicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Segurança Alimentar conforme previsão do item 6 do 
Edital de Chamamento Público nº 02/2021 – Banco de Alimentos e Centro Municipal de Agricultura Urbana e Familiar – CMAUF, que trabalhou dentro dos parâmetros 
legais e dos prazos estabelecidos. 
Pelo exposto, o recurso apresentado pela Organização da Sociedade Civil foi conhecido, no entanto, negado provimento, mantendo o resultado conforme publicação 
no Diário Ofi cial de Contagem – Edição nº 5105, de 08 de julho de 2021. 
Nada mais havendo a registrar, lavra-se a presente ata que é lida e assinada por todos os membros da Comissão. Contagem, 21 de julho de 2021. 

Márcio Soares Dias – Matrícula: 154261-2
Presidente – Comissão de Seleção

Cecília Meire Alves Domingues Boaventura – Matrícula: 154471-2
Comissão de Seleção

Ana Tereza Caetano Martins dos Santos – Matrícula 154280-1
Comissão de Seleção

Christiano Oliveira Evangelista – Matrícula: 148185-8
Comissão de Seleção
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Considerando os termos do Edital de Chamamento Público nº 002/2021 SMDS, Processo Administrativo nº 013/2021, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social e Segurança Alimentar, e com base nos atos praticados pela Comissão de Seleção, designada pela Portaria SMDS nº 20/2021, alterada pelas Portarias SMDS nº 
29/2021 e 30/2021, publicadas no Diário Ofi cial de Contagem, que, em análise aos documentos apresentados pelas Organizações da Sociedade Civil, nos termos do 
referido edital de chamamento público, visando a “gestão, em regime de mútua cooperação, de equipamentos públicos de Segurança Alimentar e Nutricional Suste-
ntável do Município de Contagem: Banco de Alimentos e Centro Municipal de Agricultura Urbana e Familiar – CMAUF” que proferiu seu resultado fi nal de seleção e 
classifi cação das propostas.

HOMOLOGO os atos praticados pela Comissão e procedimentos em Processo Administrativo nº 013/2021, e ADJUDICO o objeto do presente certame à Organização 
da Sociedade Civil Associação de Apoio Social e Cultural Renascer, CNPJ n. 05.956.125/0001-03, fi cando a OSC convocada para apresentação do plano de trabalho, 
comprovação do atendimento dos requisitos para a celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
nos termos do Edital, subitem 8.2. 

Contagem, 21 de julho de 2021.

VIVIANE SOUZA FRANÇA
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Segurança Alimentar

Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos 
e Cidadania

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania
CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR Đ CONDECON

ATA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR Đ CONDECON
No dia 19 do mês de Abril de 2021, às 09h00, realizada no formato online, teve início a quinquagésima quarta (54ª) Reunião Ordinária do Conselho Municipal de 
Proteção e Defesa do Consumidor Đ CMDPD, com a presença dos seguintes conselheiros municipais: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, a titular, 
Fernanda Luiza do Nascimento; Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor-Procon, a titular, Silvania Silva dos Santos e a sua suplente, Rafaela Altino 
Ribeiro; Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o suplente, Arlindo Márcio Lacerda; Procuradoria Geral do Município de Contagem, o titular, Joel Silêncio de 
Andrade; Secretaria Municipal de Educação, o suplente, Lucas Candido de Oliveira; Ordem dos Advogados do Brasil-OAB-83ª Secão Contagem/MG, a titular, Renata 
Beatriz de Souza Albuquerque e o seu suplente, Juarez Cesar Ferreira da Silva. Presentes, também: O Sr. Marcelo Lino da Silva, Secretário Municipal de Direitos Humanos 
e Cidadania e a Sra. Lorena Luiza Chagas Lemos, Subsecretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Justifi caram as ausências por motivo de trabalho e outros 
compromissos a Conselheira Amanda Cardoso Marques, titular Đ Secretaria Municipal de Educação; o Conselheiro Oldemar Anélio Magalhães, titular Đ Secretaria 
Municipal de Saúde; a Conselheira Daniela Aparecida dos Santos, titilar Đ Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Contagem Đ SITTRACON; e o 
Conselheiro Adiel Anacleto da Rocha, titular Đ Secretaria Municipal de Fazenda. A Presidente do Condecon, a Sra. Silvania Silva dos Santos, cumprimentou os presentes 
e deu início aos trabalhos da reunião. No momento inicial da reunião, o Sr. Marcelo Lino da Silva, ressaltou a importância do cidadão ser o protagonista e ter o 
conhecimento de seus direitos para protegê-los. A Sra. Lorena Luiza Chagas Lemos, destacou a relevância da retomada dos conselhos para o funcionamento pleno do 
Procon. Ambos reafi rmaram a magnitude do diálogo com a sociedade, tanto no âmbito presencial, quanto no âmbito virtual, e colocaram à disposição a Secretaria 
Municipal de Direitos Humanos e Cidadania para qualquer ajuda. Houve a apresentação dos demais conselheiros e em seguida, começou a apresentação de informes. A 
Sra. Silvania Silva dos Santos explanou que o objetivo do Condecon é elaborar diretrizes para a defesa do consumidor, fazer a divulgação dos eventos e pautar os 
princípios do Procon. Destacou também a importância do conselho ser participativo e atuante. Ademais, destacou que a reunião visa discutir sobre o fundo, sobre as 
atividades realizadas pelo órgão, relatar os projetos, e também, apresentar o que será desenvolvido para melhorar a relação de consumo de Contagem, principalmente, 
nesse período pandêmico. Por fi m, expôs que os conselheiros devem ser atuantes, que tem o poder de fala e decisão - através do voto. O primeiro ponto da pauta a ser 
discutido foi sobre o saldo e o extrato do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor. A Sra. Silvania Silva dos Santos apresentou que valor atual do Fundo é 
R$ 744.413,61 (setecentos e quarenta e quatro mil e quatrocentos e treze reais e sessenta e um centavos). Nesse sentido, explicou como funciona o Fundo, que o valor 
pode vir através de doação de pessoa física ou jurídica, porém, no contexto atual, esse valor foi arrecadado por meio das multas. Essas multas são aplicadas quando os 
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fornecedores não cumprem com suas obrigações. Ademais, ressaltou que o valor do Fundo é voltado para as políticas e práticas da relação de consumo, e só pode ser 
movimentado com a autorização do conselho. A conselheira Sra. Fernanda Luiza do Nascimento questionou sobre a existência de recurso de doação. A Sra. Silvania 
Silva respondeu que irá conferir se houve alguma doação, porém tem apenas ciência da existência de arrecadação de multas. Outra dúvida foi a do Sr. Arlindo Márcio 
Lacerda, que questionou se a conta do Fundo é específi ca. A Sra. Silvana Silva dos Santos respondeu que a conta é específi ca. O segundo ponto foi o planejamento da 
segunda reunião do Conselho. Os conselheiros chegaram ao acordo de ser no dia 13/07/2021, às 09 horas. Ademais, a Sra. Silvania Silva dos Santos informou que a 
eleição para novos conselheiros será no dia 21/07/2021. O terceiro ponto foi a manutenção do ar-condicionado e a porta corta vento. A Sra. Silvania Silva dos Santos 
explanou que o estabelecimento do Procon não tem ventilação natural, apenas artifi cial. Acrescentou que há no total 06 (seis) ar-condicionado no Procon e 02 (dois) 
estão precisando de manutenção e, assim, é necessário da autorização para fazer os orçamentos. Também, a porta de entrada principal não fecha, dessa forma, o calor 
entra e o ar-condicionado não esfria o ambiente. O Sr. Marcelo Lino da Silva questionou se precisa realizar uma tomada de preço ou se precisa seguir os critérios de 
licitação. A Sra. Fernanda Luiza do Nascimento respondeu que é necessário seguir os critérios da licitação. Acrescentou que o processo foi iniciado até chegar na COAF 
(Câmara Orçamentária de Administração Financeira), isso porque foi avisado que o município já estava fazendo licitação de ar-condicionado, todavia, na fi nalização do 
processo, foram avisados que a especifi cação técnica do ar-condicionado do Procon não constava na licitação realizada, isto é, todo processo foi perdido. Nesse cenário, 
a Sra. Fernanda Luiza do Nascimento Fernando requereu a assessora do Procon, Sra. Maria Heloisa Oliveira Castro, para refazer os orçamentos, entretanto com a 
pandemia, o processo foi suspenso. Também, a Sra. Fernanda Luiza do Nascimento questionou sobre a porta corta vento, se seria um novo equipamento. A Sra. Silvania 
Silva dos Santos respondeu que seria um aditivo na porta corta vento que já existe. Dessa forma, concluíram que é necessário fazer a licitação para os dois processos. 
Nesse ponto, todos os conselheiros concordaram com a manutenção dos ar-condicionado e da porta corta vento. O quarto ponto discutido foi sobre o programa 
ĐProcon Próximo a Você”. A Sra. Silvania Silva dos Santos relatou que nesse período pandêmico, o Procon juntamente com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos 
e Cidadania buscaram não deixar os consumidores desassistidos, portanto, foi criado um atendimento online. Explanou que o consumidor acessa a plataforma do 
Procon, preenche um formulário virtual e no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis tem uma resposta da tratativa dele. Assim, o atendimento está sendo realizado de 
forma online e está sendo muito vantajoso, haja vista que o consumidor pode enviar sua reclamação a qualquer hora do dia e qualquer dia da semana, isto é, mais 
consumidores estão conseguindo ter acesso ao Procon. A Sra. Silvania Silva dos Santos apresentou o projeto ĐAtendimento das RegionaisĐ, que está suspenso diante 
da pandemia. Esclareceu que o projeto tem como objetivo atender as regionais, Vargem das Flores e Petrolândia, a fi m de que os moradores dessas regiões tenham 
mais acesso ao atendimento, reduzindo o gasto no deslocamento e incluindo mais os consumidores de regiões mais distantes do estabelecimento do Procon. Aludiu o 
projeto ĐConversa com os FornecedoresĐ, que visa formar fornecedores mais conscientes. Asseverou a importância dessa conversa com os fornecedores, a fi m de 
explanar como funciona o Procon, como é a realização da fi scalização, além de atualizar sobre novas medidas que dever ser realizadas com objetivo de assegurar o 
direito do consumidor. Descreveu sobre o projeto ĐProcon MirimĐ, que procura expandir o conhecimento das crianças sobre seus direitos e deveres. Relatou que o 
objetivo é formar as crianças a partir dos 07 (sete) anos, e para, dessa forma, elas também transmitirem esse conhecimento para a própria família. A Sra. Renata Beatriz 
de Souza Albuquerque indagou sobre a prática do ĐProcon MirimĐ e da ĐConversa FornecedoresĐ. A Sra. Silvania Silva dos Santos respondeu que o ĐProcon MirimĐ é 
um programa que já existia, mas que está suspenso por causa das aulas online. Ainda, explicou como funciona, que são aulas em forma de conversa, com duração de 
50 minutos, em média, e fazem uma agenda anual com as escolas. A Sra. Renata Beatriz de Souza Albuquerque apresentou que a Comissão da OAB realiza o projeto 
ĐOAB na EscolaĐ, que são palestras para as escolas de Contagem com o intuito de levar aos jovens conhecimento sobre seus direitos e deveres, incluindo o direito do 
consumidor. Também, ressaltou que o projeto está sendo positivo de forma online, tendo em vista que os professores colocam nota nessas palestras, inclusive 
mencionou que essas palestras são às segundas-feiras às 19h30. A Sra. Silvania Silva dos Santos respondeu sobre o interesse em fazer parceria com a OAB, ainda, 
agradeceu esse retorno positivo das palestras online. Adicionou que o Sindicato das Escolas Particulares também tem o interesse em fazer parceria com o projeto 
ĐProcon MirimĐ. Sobre a conversa com os fornecedores, relatou que é um projeto que vai ser iniciado em maio de 2021 e que chamará a CDL, ACIC e o Departamento 
de Fiscalização do Procon para entrar em contato com os fornecedores de Contagem explicando o direito do consumidor sobre seus deveres e suas obrigações. A Sra. 
Silvania Silva dos Santos apresentou o projeto “Blitz do ConsumidorĐ, que tem o intuito de uma vez por mês ir aos espaços públicos nas diversas regionais do 
munícipio, para orientar, entregar cartilhas e sanar dúvidas da população em relação ao direito do consumidor. Expôs sobre o ĐProcon InformativoĐ, que é a plataforma 
do Procon que tem como objetivo informar semanalmente a população sobre o direito do consumidor, com ênfase nos assuntos mais recorrentes nas reclamações. O 
último projeto apresentado pela Sra. Silvania Silva dos Santos é a proposta em conjunto com a Superintendência do Defi ciente Físico. O projeto tem como fi nalidade 
analisar como é feito o atendimento do defi ciente físico nos estabelecimentos, como são tratados, qual o número de reclamações de defi cientes físicos no Procon, se 
eles têm retorno do fornecedor e qual tipo de retorno, positivo ou negativo. Após os términos dos pontos da pauta, a Sra. Silvania Silva dos Santos abre para outras 
dúvidas. A Sra. Fernanda Luiza do Nascimento questionou se antes da pandemia o Procon realizava atendimento virtual e se irá continuar. A Sra. Silvania Silva dos 
Santos respondeu que no órgão era apenas atendimento presencial e que o virtual foi iniciado em 23/03/2021. Ainda, asseverou que o atendimento virtual irá 
continuar, inclusive, salientou um grande aumento no número de reclamações com a possibilidade do atendimento virtual. O Sr. Juarez Cesar Ferreira da Silva elogiou 
os projetos e em nome da OAB se colocou à disposição para ajudar e fazer parcerias para levar o consumidor mais informações sobre os seus direitos. A Sra. Renata 
Beatriz de Souza Albuquerque somou a fala do Sr. Juarez e ressaltou que a maioria das demandas são online e vieram para Đfi carĐ. O Sr. Joel Silêncio de Andrade 
relatou que a Procuradoria Geral do Município de Contagem tem interesse em ajudar e fazer parceria com o Procon e sugere um grupo no WhatsApp com os 
conselheiros do Condecon. Além disso, recomendou enviar o material de apoio e documentos sobre os projetos apresentados para ter mais contato e também 
formalizar propostas. A Sra. Lorena Luiza Chagas Lemos sugeriu encaminhar a legislação que versa sobre o Condecon para que os conselheiros tenham conhecimento 
do seu papel e da sua atuação. Ainda, informou que a Secretaria de Governo irá realizar a capacitação para as outras secretarias e para os conselheiros, a fi m de ajudar 
e orientar nos desafi os do cenário virtual que estamos vivendo, a título de exemplo, aprovação da ata será por meio de e-mail. Portanto, é necessário esse processo para 
que seja alinhado a questão virtual dos conselhos. Também, ressaltou a importância do atendimento online, que está sendo um grande benefício para a população. 
Destacou o projeto ĐProcon DelasĐ, em homenagem ao Dia Internacional da Mulheres, que houve atendimento das mulheres em um sábado. Além disso, asseverou a 
relevância de realizar recortes nos dados de gênero, idade e étnico racial. Por fi m, parabenizou a equipe do Procon por todas as ações feitas pelo órgão. Por fi m, a Sra. 
Silvania Silva dos Santos avisa que irá encaminhar o material de apoio e as demais informações por e-mail, além de enviar a Ata e a Lei Complementar nº 160/2013, que 
dispõe sobre o Condecon. Nada mais havendo a tratar, eu Rafaela Altino Ribeiro lavro a Ata desse encontro, a qual será enviada por e-mail para os participantes da 54ª 
Plenária e aprovada na 55ª Reunião Ordinária.
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Secretaria Municipal 
de Cultura, Esporte e 
Juventude

PORTARIA SECEJ 030/2021

Publica a lista defi nitiva de propostas habilitadas e inabilitadas no Edital 01/2021 Movimenta Cultura do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura

A Secretária de Cultura, Esporte e Juventude, Monique Najara Aparecida Pacheco, no uso de suas atribuições e no que dispõe a legislação números 4.647/2013 e 
4.935/2018 do Sistema Municipal de Cultura e no Edital 01/2021 do FMIC publicado em 14 de maio de 2021;

RESOLVE:
Art.1o: Publicar a lista defi nitiva de projetos habilitados e inabilitados inscritos no Edital 01/2021 do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura.
Art. 2º: Os projetos habilitados, conforme cronograma disposto no item 11 do Edital 01/2021 seguirão para a fase de análise pela Comissão de Avaliação de Projetos 
(CAP), que farão a análise das propostas conforme os critérios de pontuação dispostos no item 10 do edital.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Contagem, 21 de julho de 2021.

Monique Najara Aparecida Pacheco
Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Juventude

Relação de Projetos Habilitados 

Nome Tipo de Pessoa
Nº de 
Inscrição Nome da proposta Área do projeto: Situação

Lorena Braga Pessoa Física 103284
Pesquisa sobre os movimentos gas-
tronômicos e históricos de Contagem Cultura Alimentar Habilitado

Grupo de Capoeira Angola Pedra 
Miúda

Grupo Informal ou 
Coletivo 103549 Projeto Sociocultural Pedra Miúda

Manifestações, saberes e fazeres das cultur-
as populares e tradicionais Habilitado

LILIAN FLÁVIA MOREIRA DE 
JESUS Pessoa Física 104028 DANÇA - SAÚDE E BEM ESTAR Dança Habilitado

Gustavo Djalma de Lima Soares Pessoa Física 104124 Colecionando Contagem Artes visuais e design Habilitado

Karine Maria Nunes Aguiar Pessoa Física 104126  As Cores de Contagem Artes visuais e design Habilitado

Hélida Alves Rosa furtado Pessoa Física 104131 Cantando de A a Z  Música Habilitado

José Natal de Amorim Pessoa Física 104132 Reticências da Alma -uma vida Literatura Habilitado

Júlia Carolina da Cunha Pessoa Física 104135 Borboletas ao Vento Literatura Habilitado

Franklin Wagner da Silva Pessoa Física 104138 Festival Aprecie  Música Habilitado

Cristiano Peterson Ramos Fer-
nandes Pessoa Física 104139 Sabor na Praça  Música Habilitado
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Kennedy Cândido Pessoa Física 104160 Boteco assombrado e outros contos Literatura Habilitado

Programa Ser Parte
Pessoa Jurídica sem 
Fins Lucrativos 104432 Arte & Conversa Artesanato Habilitado

Claudio Antonio Pereira Carvalho Pessoa Física 104750 Claudio Carvalho Música Boa Ao Vivo”  Música Habilitado

Lindomar José Gomes Pessoa Física 105200 FIC Contagem Música Habilitado

Vandder Lima Pessoa Física 105207 Não Custa Tentar - O Videoclipe Audiovisual Habilitado

Cia de Artes Face a Face
Pessoa Jurídica com 
Fins Lucrativos 105335 Maranata - O musical Teatro Habilitado

Flávio Henrique Cardoso dos 
Santos Pessoa Física 105393 Fui Jovem Na Jovem Guarda  Música Habilitado

ROBERTO WAGNER MAYRINK Pessoa Física 105405
S E R    H U M A N O “Unidos somos 
muito mais fortes” Artes Integradas Habilitado

Stefanny Jéssica Geraldo Pessoa Física 105412

Preta Ascende - Laboratório Cultural 
de pesquisa e experimentação. (LAB. 
Preta Ascende)

Cursos destinados à formação, especial-
ização e aperfeiçoamento de pessoal na 
área artístico-cultural Habilitado

Simone de Almeida Ramos Pessoa Física 105560
Modernos Patrimônios: a diversidade 
no Patrimônio Cultural 58

Cursos destinados à formação, especial-
ização e aperfeiçoamento de pessoal na 
área artístico-cultural Habilitado

Daniel Marcio Pessoa Física 105577 Por Estes Olhos -documentário Audiovisual Habilitado

Epaminondas Reis Lima Neto Pessoa Física 105587
TRAVESSIAS DO COTIDIANO – MAPAS E 
ROTAS DE AFETOS Teatro Habilitado

Raquel Bicalho Pessoa Física 105594 Contagem Faz Arte 
Manifestações, saberes e fazeres das cultur-
as populares e tradicionais Habilitado

Projeto Geração GK 
Grupo Informal ou 
Coletivo 105627 Projeto Geração GK

Manifestações, saberes e fazeres das cultur-
as populares e tradicionais Habilitado

Juarez Dias de Alcantara Pessoa Física 105690
VOU SEGUIR EM FRENTE (álbum de 
música)  Música Habilitado

Dino de Oliveira Marangoni Pessoa Física 105691 Ofi cina de arte circense Circo Habilitado

Leandra Lima Pessoa Física 105698 Alice no sítio do Picapau Amarelo Teatro Habilitado

Sileide A Ferreira Pessoa Física 105718

CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PRO-
DUÇÃO CULTURAL, ELABORAÇÃO E 
GESTÃO DE PROJETOS CULTURAIS.

Cursos destinados à formação, especial-
ização e aperfeiçoamento de pessoal na 
área artístico-cultural Habilitado

Rubens Teixeira Campos Pessoa Física 105735
Produção musical e show de lança-
mento do Álbum Rep-Soul/Samba  Música Habilitado
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Welberth Batista Pinto Pessoa Física 105807 Segunda Rap - Especial de 6 Anos Saraus, slam e batalhas de rimas Habilitado

Luiz Fernando Andrade Duarte Pessoa Física 105822
Circulação do espetáculo O Gato de 
Botas Teatro Habilitado

Daniela Correa Braga - MEI
Pessoa Jurídica sem 
Fins Lucrativos 105823 Mundo do mar - coleção literária Literatura Habilitado

Joíce Marques  - Design Fotogra-
fi a e Arte

Pessoa Jurídica com 
Fins Lucrativos 105908 Ofi cina de Fotografi a para iniciantes 

Cursos destinados à formação, especial-
ização e aperfeiçoamento de pessoal na 
área artístico-cultural Habilitado

Carlos Henrique Gonçalves 
Oliveira 

Pessoa Jurídica com 
Fins Lucrativos 105964 MÚSICAS PARA TODOS  Música Habilitado

Norma Tania Miranda Franca Pessoa Física 106035 Cia de Dança Norma Miranda- Ritmos Dança Habilitado

Maristela Soares da Silva Dias Pessoa Física 106197
Apresentação do Espetáculo de Dança 
“Quitérias” Dança Habilitado

Norma Cotta de Oliveira Pessoa Física 106199 Festejo de Sant´Ana 2021
Manifestações, saberes e fazeres das cultur-
as populares e tradicionais Habilitado

Denise Costa dos Santos Pessoa Física 106247
curso de artesanato em feltro e lã- A 
arte do Encanto Artesanato Habilitado

sidney rosa dias Pessoa Física 106250
Histórias e Contos Fictícios de Con-
tagem Literatura Habilitado

DJ LB Pessoa Física 106286
RUA DO BASS - EDIÇÃO CONSCIÊNCIA 
NEGRA  Música Habilitado

Grazielle Costa Pessoa Física 106288
INCUBADORA DE BANDAS ONLINE - 
PODCASTS CRIATIVOS 

Cursos destinados à formação, especial-
ização e aperfeiçoamento de pessoal na 
área artístico-cultural Habilitado

Nicolle Cardoso Pessoa Física 106337 Frestas Dança Habilitado

Andreia Carvalho Pessoa Física 106378 FURTACOR: PALAVRAS-FOTOGRAFIAS Artes Integradas Habilitado

Bruna Rodrigues Ferreira Cunha Pessoa Física 106382 Algumas de Nós
Arte de rua, grafi te e demais culturas 
urbanas Habilitado

Lismar Lopes dos Santos Pessoa Física 106390 FESTIVAL GASTRONÔMICO COMIDARIA  Música Habilitado

Anderson Antonio Gomides Pessoa Física 106401
Projeto Jabu - Ações Para Valorização 
do Artesanato Artesanato Habilitado

Luis Otavio Mendonça Moura Pessoa Física 106402 4º Projeto Muros
Arte de rua, grafi te e demais culturas 
urbanas Habilitado

Jessica Razzano Pessoa Física 106406
MOSTRA CINE PERIFÉRICO - EDIÇÃO 
CONTAGEM Audiovisual Habilitado
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Ana Paula Almeida Rodrigues Pessoa Física 106425 De Bem com a Música
Manutenção de espaços culturais de uso e 
de acesso coletivo Habilitado

Cassiano Rosa Rodrigues Pessoa Física 106431 Espetáculo de Dança Peccatum Dança Habilitado

Felipe Souza Pedrosa Pessoa Física 106435
Rock Student – O Som de Uma 
Geração Audiovisual Habilitado

André Luiz Soares Quintão Pessoa Física 106441

Evento em Popa - Curso de Produção 
de Eventos para Jovens das escolas 
municipais de Contagem

Cursos destinados à formação, especial-
ização e aperfeiçoamento de pessoal na 
área artístico-cultural Habilitado

GAME OVER SOM E ILUMINACAO 
BURGE’S HOUSE DJ MARQUINHO

Pessoa Jurídica com 
Fins Lucrativos 106463 Live retro music  Música Habilitado

Nave
Pessoa Jurídica sem 
Fins Lucrativos 106465 OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO 

Cursos destinados à formação, especial-
ização e aperfeiçoamento de pessoal na 
área artístico-cultural Habilitado

thiago antônio silva dos santos Pessoa Física 106487 CAPOEIRA MOVIMENTO DO CORPO

Cursos destinados à formação, especial-
ização e aperfeiçoamento de pessoal na 
área artístico-cultural Habilitado

Diego dos Santos Silva Pessoa Física 106492 Disco banda Elephant Casino 2021  Música Habilitado

CORAL MUSICANTO DE CONTA-
GEM

Pessoa Jurídica sem 
Fins Lucrativos 106501

Ofi cina de Apreciação Musical e 
Performance  Música Habilitado

Jamila Lidiane de Freitas Mar-
garida Pessoa Física 106505 Samba Movimento

Cursos destinados à formação, especial-
ização e aperfeiçoamento de pessoal na 
área artístico-cultural Habilitado

Daniel Jacintho Alves Pessoa Física 106514 Há Margem Audiovisual Habilitado

Wemerson Breno Florentino Pessoa Física 106572
Montagem do espetáculo Aprendendo 
com o Cozinheiro Maluco Teatro Habilitado

Edilane Alves dos Reis Santos Pessoa Física 106573

Costura criativa na comunidade - 
Aproveitamento e reciclagem, um 
meio de vida Artesanato Habilitado

Carlos Hamilton Fernandes de 
Oliveira Pessoa Física 106574 FESTIVAL MINI CENAS WEB Audiovisual Habilitado

ESPAÇO CONVIVER
Pessoa Jurídica sem 
Fins Lucrativos 106583 Projeto Construindo Histórias Artes Integradas Habilitado

Paulo Márcio Sena Nascimento Pessoa Física 106597
Fortalecimento da Feira de Artesanato 
do Bairro Amazonas Artes visuais e design Habilitado

LEANDRO DA SILVA PORTO Pessoa Física 106606 A MARCA QUE FICA Teatro Habilitado

ELY TADEU SIMOES COSTA GON-
CALVES 07684914600

Pessoa Jurídica com 
Fins Lucrativos 106625 Live Semanal Exquenta!  Música Habilitado

Anderson bazilio da Costa Rocha Pessoa Física 106642 Samba na Tenda  Música Habilitado



"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, 21 de julho de 2021 Página 48 de 63 Diário Oficial de Contagem - Edição 5114

Karen Suzane Pessoa Física 106646 COURAGE Audiovisual Habilitado

Gabriel Marcos Pessoa Física 106658 No Início Do Mundo Audiovisual Habilitado

Robson Emerick de Azevedo Pessoa Física 106670 Robson Emerick Nas Trilhas do Aço Artes visuais e design Habilitado

Waneida Araújo Oliveira Pessoa Física 106681 2º Encontro Cultural Dança Habilitado

Grupo Trama de Teatro
Pessoa Jurídica sem 
Fins Lucrativos 106698 Espaço Trama de Teatro - Manutenção Teatro Habilitado

Projeto Social Donna Rosa
Grupo Informal ou 
Coletivo 106726 Projeto Redescobrir Mulher Teatro Habilitado

Eliane Aparecida Ribeiro Pessoa Física 106767 Projeto “Deixa as crianças Dançar” Dança Habilitado

Omar dos Santos César Pessoa Física 106793 DVD Mariana & Mariano  Música Habilitado

Sebastião Batista Campos Pessoa Física 106816
Sebastião Batista Campos - Arte, cultu-
ra e histórias. Artesanato Habilitado

Associação Nunca Desistir
Pessoa Jurídica sem 
Fins Lucrativos 106820 Tambores para a Vida

Manifestações, saberes e fazeres das cultur-
as populares e tradicionais Habilitado

Cecília Aparecida Ribeiro Pessoa Física 106822 BICHINHOS DO BEM  Fotografi a Habilitado

Valmir Ribeiro de Carvalho Pessoa Física 106823 VIOLA ORGÂNICA  Música Habilitado

Henrique Simões Soares Pessoa Física 106859 Live Show Loucomotiva  Música Habilitado

FRED UMA ALTERNATIVA A REIN-
TEGRAÇÃO 

Pessoa Jurídica sem 
Fins Lucrativos 106864 Olhares da Comunidade Audiovisual Habilitado

Carlos Monteiro Brasil Pessoa Física 106963 Ofi cina de teatro para iniciantes Teatro Habilitado

Associação Move Cultura
Pessoa Jurídica sem 
Fins Lucrativos 106964

Ashanti: A herança africana em Minas 
Gerais Audiovisual Habilitado

Luiz Maia Pessoa Física 106974 Quem Sou Eu? Audiovisual Habilitado

RESTAURADORA LAURA FIORINI Pessoa Física 106977

 “Restauração de oito esculturas devo-
cionais e cinco instrumentos ritualísti-
cos da Cerimônia do Reinado de Nossa 
Senhora do Rosário, pertencentes ao 
acervo da Comunidade Quilombola 
dos Arturos/Contagem” Artes visuais e design Habilitado
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Lea Monteiro Pessoa Física 106983 Dois Maridos Audiovisual Habilitado

Gabriela Vieira Pessoa Física 107010 Diásporas cotidianas Teatro Habilitado

Amador Madalena Maia Pessoa Física 107012

A IMPORTÂNCIA DO PAI SER PRESENTE 
NA PREPARAÇÃO DAS FILHAS  E DOS 
FILHOS PARA O SUCESSO E PARA EN-
FRENTAREM O MUNDO ATRAVÉS  DA 
EDUCAÇÃO E DA LITERATURA Literatura Habilitado

Nicole Lopes Pessoa Física 107041
Ubuntu Cultural: O Co(a)ntar da 
ancestralidade Artes Integradas Habilitado

Guilherme de Souza Araujo Pessoa Física 107078
Black Power - A negritude na cultura 
“pop” Artes Integradas Habilitado

Stella Maciel Correia Pessoa Física 107087 Beats S/A Lives Nossa História  Música Habilitado

Cristiano da Silva Pereira Araújo Pessoa Física 107093
Projeto Xirê de Rua - A Cultura Afro-
brasileira 

Manifestações, saberes e fazeres das cultur-
as populares e tradicionais Habilitado

Lavínia Antônia Pessoa Física 107114
Memórias e histórias da Vargem das 
Flores Literatura Habilitado

Joelma Maria Barros da Rocha Pessoa Física 107126
Mostra Bora pro movimento - O movi-
mento vai onde o povo está! Dança Habilitado

Juliana de Souza Silva Pessoa Física 107142
Canta Contagem - Turnê artista mirim 
Fernando Gomes  Música Habilitado

Rodrigo Marçal de Souza e Silva Pessoa Física 107148
Introdução aos Bastidores do Teatro - 
Luz, som e cenotécnica

Cursos destinados à formação, especial-
ização e aperfeiçoamento de pessoal na 
área artístico-cultural Habilitado

Amparo Consultoria Social
Grupo Informal ou 
Coletivo 107150

Ateliê Multicultural - Programação 
2022 Artes Integradas Habilitado

Ana Cristina Leão de Souza Pessoa Física 107159
Mosaico Reciclável: Cacos que encan-
tam Artesanato Habilitado

Érika Coimbra Dutra Pessoa Física 107160 SONHOS Dança Habilitado

Getúlio Prates Pessoa Física 107163 Getúlio Prates - Ao Vivo  Música Habilitado

jonata vieira Pessoa Física 107169 Contagem é Afroindígena Audiovisual Habilitado

Nivia Chaves Prates Martins Pessoa Física 107175 SOBRE CORES E SOBRENOMES Artes visuais e design Habilitado

Nádia de Oliveira Samarino Pessoa Física 107178 Ballet para todos Dança Habilitado
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Andre Oliveira Pessoa Física 107186
Música na Feira - André Oliveira convi-
da Sérgio Pererê  Música Habilitado

Pessoa Física 107193 PDF Crew - “A matemática das Letras “
Arte de rua, grafi te e demais culturas 
urbanas Habilitado

France Cesar dos Reis Pessoa Física 107197

Programa “Cultura IN Cena”,  tem-
porada “Conversando com a cultura: 
nossa história, sua história”. Audiovisual Habilitado

marcos antonio de jesus Pessoa Física 107209
“CULTURA NA PRAÇA - ALEGRIA DE 
GRAÇA” AN0 5 Artes Integradas Habilitado

Deise Oliveira Pessoa Física 107210

Cores de resistência e vivacidade 
presentes na natureza e na cultura 
tradicional dos Arturos. Artes visuais e design Habilitado

Milene Cristine Peres Gomes Pessoa Física 107222 Jogo de Porcelana Teatro Habilitado

Sergio Luiz - Anjo FDS Pessoa Física 107231 Angel One Artes visuais e design Habilitado

Wiliam Fernandes Pessoa Física 107240
“A cidade de Contagem pelo olhar dos 
skatistas” Audiovisual Habilitado

Edina Maria Quaresma Pessoa Física 107261
Circulação do espetáculo “Elas são 
doidas Demais” nas regionais . Teatro Habilitado

Patricia Lucas Alves Carvalho Pessoa Física 107281 Tai Chi Chuan - Saúde e paz interior

Cursos destinados à formação, especial-
ização e aperfeiçoamento de pessoal na 
área artístico-cultural Habilitado

JOÃO BATISTA CAMPOS Pessoa Física 107305
JOÃO MARCOS & MAURINHO NAS 
REGIONAIS  Música Habilitado

Heloisa Helena Rodrigues 
Coimbra Pessoa Física 107311 Temporada Cartografi as Dança Habilitado

Carola Castro Pessoa Física 107338
PROJETO DE PUBLICAÇÃO DA OBRA 
“NO SERTÃO AZUL: CADERNOS II” Literatura Habilitado

Gleison Emerson dos santos 
batista Pessoa Física 107342 CARNAFLORES 2021

Manifestações, saberes e fazeres das cultur-
as populares e tradicionais Habilitado

Marcelo Pessoa Física 107344 Mar de histórias
Performance e expressões artísticas híbridas 
ou envolvendo mais de uma área Habilitado

IRMANDADE NOSSA SENHORA 
DO ROSÁRIO DA COMUNIDADE 
QUILOMBOLA DOS ARTUROS DE 
CONTAGEM

Pessoa Jurídica sem 
Fins Lucrativos 107348

Culinária tradicional: Memórias Qui-
lombolas Cultura Alimentar Habilitado

Rosilene Maria Vieira Pessoa Física 107353 Entidades Artes Integradas Habilitado

Bárbara Lima Pessoa Física 107360
CURTA-METRAGEM SOBRE MITOS E 
LENDAS: “RAÍZES” Audiovisual Habilitado

adilson luiz caetano Pessoa Física 107364 Cacareco Sonhador Circo Habilitado
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Marcel Martins Lacerda Diogo Pessoa Física 107367 CACOS COMUNS Artes visuais e design Habilitado

Cíntia Raquel Badaró Pessoa Física 107369
Ligação Perdida - Experiência Audi-
odramática Teatro Habilitado

Gustavo Barbosa Figueiredo Pessoa Física 107371 Gustavo Figueiredo trio e convidados  Música Habilitado

Fabio Souza Lopes Pessoa Física 107377 DOIS CAMINHOS  Música Habilitado

Fábio Fagundes Pessoa Física 107381
1ª Mostra de Video Mapping de 
Contagem Artes visuais e design Habilitado

MÁRCIA APARECIDA BAÊTA BER-
NARDO SILVA Pessoa Física 107400 Um vestido para ver mamãe Audiovisual Habilitado

Dislane Carvalho de Souza 
Antunes Pessoa Física 107403 Caseando Artes e Ideias Artesanato Habilitado

Andreza Coutinho Pessoa Física 107405 É só uma carta de amor - O Festival. Artes Integradas Habilitado

Yppy Productions
Pessoa Jurídica sem 
Fins Lucrativos 107418 Ofi cina de Quadrinhos Yppy Artes visuais e design Habilitado

ANA MARIA DA MATA SILVA Pessoa Física 107422 FACES - Refl exos do meu eu Dança Habilitado

ÉRICA CRISTINA LIMA COSTA 
MACIEL Pessoa Física 107423 LiberdArte

Cursos destinados à formação, especial-
ização e aperfeiçoamento de pessoal na 
área artístico-cultural Habilitado

Dalton Walisson Correia da Silva Pessoa Física 107431 “Lugares de Afeto” Dança Habilitado

Angetona Dorgilus Pessoa Física 107437

 MULHERES HAITIANAS: VISIBILIDADE 
E CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA AT-
RAVÉS DA CULTURA

Manifestações, saberes e fazeres das cultur-
as populares e tradicionais Habilitado

Juninho Stevan e Banda Pessoa Física 107440 Juninho Stevan e Banda  Música Habilitado

ALFREDO DE OLIVEIRA LIMA Pessoa Física 107458 ‘Livros em todo lugar” Literatura Habilitado

Elvimaria Fagundes Carvalhaes 
Veloso Pessoa Física 107460

Quadrilha Virtual das Crianças da 
Regional Ressaca de Contagem.

Manifestações, saberes e fazeres das cultur-
as populares e tradicionais Habilitado

Kyrius Cia de ARtes
Pessoa Jurídica sem 
Fins Lucrativos 107464 Kyrius Casa da Artes No Novo Normal

Manutenção de espaços culturais de uso e 
de acesso coletivo Habilitado

Gustavo Fernandes Pessoa Física 107470 Vento que traz Audiovisual Habilitado

Hanna Daniele Oliveira Quaresma Pessoa Física 107476
Gravação mini DVD de Hannah 
Quaresma  Música Habilitado
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VALESIA APARECIDA DE AN-
DRADE MACIEL Pessoa Física 107488

RITMOS E COSTUMES DA VIOLA CAIPI-
RA - COMITIVA ESPERANÇA

Manifestações, saberes e fazeres das cultur-
as populares e tradicionais Habilitado

KELLY JÚNIA GONÇALVES Pessoa Física 107489
Livro: “O Eremita – Um Guia para o 
Tarô” Literatura Habilitado

Marcelo Augusto Nogueira 
Pereira Pessoa Física 107492 Circo de Brinquedo - Circulação Circo Habilitado

Vanessa Paula de Oliveira Pessoa Física 107497 Gatilho em Deleite
Performance e expressões artísticas híbridas 
ou envolvendo mais de uma área Habilitado

Carlos Roberto Cordeiro Pessoa Física 107500 Circulação do Show Tau Pai, Tal Filho  Música Habilitado

Fabiana Santana Pessoa Física 107507
(RE)EXISTA - GRAFFITI E PROTAGONIS-
MO FEMININO

Arte de rua, grafi te e demais culturas 
urbanas Habilitado

Letícia Reis Pessoa Física 107514 Samba na Roda da Saia  Música Habilitado

Marcelo Albert Pessoa Física 107520 A Foca afobada Literatura Habilitado

Douglas Victor Pellegrino Pessoa Física 107522
Iª MOSTRA MINEIRA PALCO LIVRE - 
“Contagem em Cena”  Música Habilitado

Geralda Eliziana Viana Fauster Pessoa Física 107523
COSTURANDO  A CIDADANIA   BONE-
CAS  , CORES E IGUALDADE Artesanato Habilitado

Clério Dornell Pessoa Física 107530 Meu vovô no Tinder Audiovisual Habilitado

Emanuelly Fagundes Macedo Pessoa Física 107534  Apoema Sarau Livre Saraus, slam e batalhas de rimas Habilitado

Augusto Cardoso Cordeiro Pessoa Física 107539
GRAVAÇÃO DO CD “INSPIRA” E SHOW 
DE LANÇAMENTO  Música Habilitado

Daniela Fernanda Pereira dos 
Santos Pessoa Física 107564  Contagem em 3 Dimensões Artes visuais e design Habilitado

Evaldo da Conceição Ricardino Pessoa Física 107565
Mostra: o modo dos Griôs Ciriacos de 
comer e viver das tradições culinárias

Manifestações, saberes e fazeres das cultur-
as populares e tradicionais Habilitado

Ivan Rabelo Pessoa Física 107568
Folclore Brasileiro Nas Ruas de Con-
tagem Teatro Habilitado

NIC- NÚCLEO DE INCENTIVO À 
CIDADANIA

Pessoa Jurídica sem 
Fins Lucrativos 107574 CULTURA EM FOCO  Fotografi a Habilitado

Júlio da Silva Maria Pessoa Física 107575 Escombros & Ruínas Literatura Habilitado

Eduardo Victor Silva Souza Pessoa Física 107579
TEATRO DE BONECOS CIRCULA EM 
CONTAGEM Teatro Habilitado
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Ray Rodrigues Pessoa Física 107582
Cia. Sem Identidade: Organização de 
Acervos Artísticos

Cursos destinados à formação, especial-
ização e aperfeiçoamento de pessoal na 
área artístico-cultural Habilitado

Ana Cecília Costa Guimarães Pessoa Física 107585 CONTA(R) - Re(contagem) de narrativas Dança Habilitado

Fabiano Dias Jardim Pessoa Física 107589 Ofi cina Animarte

Cursos destinados à formação, especial-
ização e aperfeiçoamento de pessoal na 
área artístico-cultural Habilitado

Juliana Costa Pessoa Física 107591 OPTCHÁ - Dança Cigana artística Dança Habilitado

Luciana Patricia Arruda Pessoa Física 107595

Encontro virtual da Frente Nacional de 
Mulheres no Hip Hop - em Contagem- 
1° Edição  Música Habilitado

Affonso Uchoa Pessoa Física 107598 As palavras e as coisas Audiovisual Habilitado

Larissa Assis Bocchino Pessoa Física 107602 ICAIVERA Audiovisual Habilitado

Igor Damasceno Rodrigues Pessoa Física 107604
“Orquestra à Pururuca no som da 
cultura mineira”  Música Habilitado

Daniela Graciere Feitoza Diniz Pessoa Física 107605
Cine teatro Municipal: Histórias não 
contadas Teatro Habilitado

Divertidamente Produções 
Artísticas Pessoa Física 107606 PINÓQUIO - MONTAGEM Teatro Habilitado

Henrique Pierre Meireles Pessoa Física 107607 Fios Que Salvam Moda e vestuário Habilitado

Jordejaro Gonçalves Maciel - 
Mestre canguru Pessoa Física 107609

HERANÇA NEGRA – PRECEITOS, FUN-
DAMENTOS E TRADIÇÃO 2021

Estudos, pesquisas e cursos na área cultural 
e artística Habilitado

Flávia Aniceto Pessoa Física 107612 Cartas de Amanhã para o Agora Audiovisual Habilitado

Romario Morais de Souza Pessoa Física 107613 Jana & Romário  Música Habilitado

Fernando Júnio Timóteo Pessoa Física 107616
Livezinha no Youtube - Mariana & 
Mariano  Música Habilitado

José Lúcio Amaro Pessoa Física 107619
Comunidade Soul Dançando em 
Contagem Dança Habilitado

OLAVO SERGIO CORREA Pessoa Física 107620 Ateliê Vivo Memória
Arte de rua, grafi te e demais culturas 
urbanas Habilitado

Nani Oliveira
Pessoa Jurídica sem 
Fins Lucrativos 107621

Cara Cidade – Curso de Máscara Cêni-
ca inspirada em imagens de Contagem

Cursos destinados à formação, especial-
ização e aperfeiçoamento de pessoal na 
área artístico-cultural Habilitado

Leonardo Medeiros Pessoa Física 107622
Cordilheira: Momento de Escutar a 
Cidade - Gravação de CD e DVD  Música Habilitado
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Luis Eduardo Ferreira Pires Pessoa Física 107624
MECINE - Mostra Estudantil de Cinema 
em Contagem Audiovisual Habilitado

Jorge Antonio dos Santos Pessoa Física 107625 Cultura em Resistência
Manifestações, saberes e fazeres das cultur-
as populares e tradicionais Habilitado

Jonas Ribeiro da Silva Filho Pessoa Física 107627 Paim Audiovisual Habilitado

Vinícius Fonseca Pessoa Física 107628 Erotic Travelers - Triplo-duplo  Música Habilitado

Maria Inez Ribeiro Pessoa Física 107630 “ Elefantes de A a Z” Literatura Habilitado

DEISY MARA DE CASTRO Pessoa Física 107638 VOZ - Feito de saudade Audiovisual Habilitado

Laura Augusta De Souza Pessoa Física 107640 Show “Cantora de Ruídos”  Música Habilitado

Robert Nonato de souza Pessoa Física 107650 “Cartão de Visita”  Fotografi a Habilitado

Chedinho Pessoa Física 107651 Samba na rua: ofi cinas formativas Artes Integradas Habilitado

Vitor Santiago Lebre Pessoa Física 107652 Minha escola colorida
Arte de rua, grafi te e demais culturas 
urbanas Habilitado

Tépha Nascimento Audiovisual Pessoa Física 107655 Skate 360° Audiovisual Habilitado

André de Novais Oliveira Pessoa Física 107657 Dois Ternos Audiovisual Habilitado

FABIANNE ELYSE CARDOSO DA 
SILVA Pessoa Física 107659

Atividades do Bloco Maria Baderna - Se 
preparando para o carnaval chegar Artes Integradas Habilitado

Guilherme Damasceno Ferreira Pessoa Física 107660
Doc X Sem Peita - O caminho das 
notas - PROS MEUS Audiovisual Habilitado

Edson Pereira Pessoa Física 107661

Samba de Roda Moinho CD cantador 
de Minas - Homenagem aos 300 anos 
de Emancipação do Estado de Minas 
Gerais  Música Habilitado

MARCELO MAGALHÃES DE 
OLIVEIRA Pessoa Física 107662

Música para todo mundo- Temporada 
CLUBE DA ESQUINA  Música Habilitado

Jefferson Junio dos Santos 
bandeira Pessoa Física 107664 Filhos de Gigante

Manifestações, saberes e fazeres das cultur-
as populares e tradicionais Habilitado

Gabriel Vinicius Pessoa Física 107670 Manifesto pelo direito à poesia Audiovisual Habilitado

Larissa Moura Barbosa Pessoa Física 107678 O Lado de Fora Fica Aqui Dentro Audiovisual Habilitado
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Sergio José Barbosa Pessoa Física 107679
Montagem, divulgação e apresentação 
do espetáculo “Caminhos”  Música Habilitado

Diego Felipe Ferreira Morato Pessoa Física 107680
Mural Urbano em Homenagem aos 
Arturos - Pintura, memória e história

Arte de rua, grafi te e demais culturas 
urbanas Habilitado

Edvaldo de Aquino Silva Pessoa Física 107684 Jazz Para Todos  Música Habilitado

Danilo Silva Pessoa Física 107685 Conexões

Cursos destinados à formação, especial-
ização e aperfeiçoamento de pessoal na 
área artístico-cultural Habilitado

Leir Barbosa Monteiro Pessoa Física 107686

“LAMA: O RESULTADO DAS MINAS - 
perspectivas em tela das tragédias em 
Brumadinho e em Mariana” Artes visuais e design Habilitado

Thiago Eustáquio Mota de Souza Pessoa Física 107689 Sorria Contagem Teatro Habilitado

Fernanda Kelly Quintão Signorini Pessoa Física 107693 Espetáculo Lia do Vagão Teatro Habilitado

LUCAS HENRIQUE DA SILVA 
CASTRO Pessoa Física 107695

Projeto “Manutenção da Programação 
da Escola de Circo - CIRCOLAR”

Manutenção de espaços culturais de uso e 
de acesso coletivo Habilitado

João Pedro Oliveira Diniz Pessoa Física 107698 Em 20 minutos, próxima estação Audiovisual Habilitado

Anne Caroline Ferreira Vaz Pessoa Física 107701
Mini Curso Videodança: corpo, espaço 
e movimento

Estudos, pesquisas e cursos na área cultural 
e artística Habilitado

Rafael Fernandes dos Santos Pessoa Física 107705 Projeto O Melhor de Você  Música Habilitado

Maurílio Martins Pessoa Física 107707 Várzea Audiovisual Habilitado

Halyson Félix Pessoa Física 107716 QUE ASSIM SEJA Teatro Habilitado

Alexandre Lage Alvarenga Junior Pessoa Física 107717 MovieQuotes Sketchbook Artes visuais e design Habilitado

Renato Tavares Pereira Pessoa Física 107731
Projeto literário “A Nuvenzinha que 
não sabia Chover” Literatura Habilitado

Ana Laura Neres da Silva Pessoa Física 107753 Eu e meu avô Audiovisual Habilitado

Jéssica Márcia Rodrigues Gen-
eroso Pessoa Física 107756

Workshop de Danças Afro-brasileiras: 
por uma formação artística e cidadã Dança Habilitado

Camilla Gomes Pereira Pessoa Física 107758 Vivências de Corpo e Dança - 2ª edição Dança Habilitado

Grecia Horanna Pessoa Física 107761
Um Dia no Ilê – curta documentário 
sobre um dia no Axé Audiovisual Habilitado
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Rafaela Santos Rocha Pessoa Física 107764 Gravação DVD Pocket Rafaela Rocha  Música Habilitado

José Matias Gonçalves de Abreu Pessoa Física 107767 Dança e acessibilidade Audiovisual Habilitado

LARISSA BOCCHINO
Pessoa Jurídica sem 
Fins Lucrativos 107768 ICAIVERA Audiovisual Habilitado

Leonardo Rocha Pessoa Física 107773 LEONARDO DA ROCHA Audiovisual Habilitado

Ana Karolina Bitencourt Maia Pessoa Física 107775 EMPODERAR-TE  Música Habilitado

Thays Ferreira de Queiroz Pessoa Física 107784

Lentes Mirins - Exposição Fotográfi ca 
das Crianças da Comunidade Guarani 
Kaiowá  Fotografi a Habilitado

Fernanda Xavier Ribeiro Pessoa Física 107787
MULHERES EM CENA: PAUTAS FEMI-
NINAS Teatro Habilitado

ALISON JOSE BICALHO Pessoa Física 107790 Festival Cultural Contagem é o Mundo Artes Integradas Habilitado

Fernanda Evangelista Nascimento  Pessoa Física 107799 Maquiagem para jovens

Cursos destinados à formação, especial-
ização e aperfeiçoamento de pessoal na 
área artístico-cultural Habilitado

Katia Helena de Jesus Soares Pessoa Física 107801 Medeia – sem ter para onde voltar Teatro Habilitado

Bárbara Penido Pessoa Física 107802
Bárbara Penido Live Show em Homena-
gem às Mulheres na Música  Música Habilitado

ACAO SOLIDARIA VALOR E VIDA
Pessoa Jurídica sem 
Fins Lucrativos 107804

Reestruturação e modernização de Bib-
lioteca Comunitária - RENOVABIBLIO

Manutenção de espaços culturais de uso e 
de acesso coletivo Habilitado

Marcilene da Conceição Eduardo Pessoa Física 107805 CLUBE DE TODAS AS ESQUINAS  Música Habilitado

Daniel Henrique Sales Nasci-
mento Pessoa Física 107809 Quem Dança Seus Males Espanta Dança Habilitado

U-Manas
Grupo Informal ou 
Coletivo 107810 U-Manas Saraus, slam e batalhas de rimas Habilitado

ALCINEIA Pessoa Física 107811 LIVRO: ESPELHO D’ÁGUA Literatura Habilitado

Ialysson Marciel Pessoa Física 107817 A NOSSA LUTA É MAIOR Audiovisual Habilitado

Fabíola de Almeida Guedes Pessoa Física 107818

COLEÇÃO AFROCONTAGIAR: descoloni-
zando as escolas de Contagem através 
da literatura Literatura Habilitado

Giselle Nayra Lima Lopes Pessoa Física 107824 CANTA CONTAGEM!  Música Habilitado
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Relação de Projetos Inabilitados

Nome Tipo de Pessoa
Nº de In-
scrição Nome da proposta Área do projeto: Situação Motivo 

Leonardo Alves Batista Pessoa Física 104361
 “Pedro e a Máquina de Voar” - 
Projeto de Mediação de Leitura Literatura Inabilitado

Conforme edital, no item 5.1/C. Aus-
ência de comprovante de endereço 
datado pelo menos a 2 anos. Con-
forme art. 67 da Lei 4647/2013. 

Bárbara Canuto
Pessoa Jurídica sem 
Fins Lucrativos 105478 Faces  Música Inabilitado

Conforme edital, no item 5.1/C. 
Ausência de comprovante de en-
dereço datado pelo menos a 2 anos. 
Conforme edital, no item 5.3/A/B/E. 
Conforme art. 67 da Lei 4647/2013

Leci Cleofas da Rocha Pessoa Física 105534
FESTIVAL DYNASTIC BLUES CON-
TAGEM  Música Inabilitado

Conforme edital, no item 5.1/C. Aus-
ência de comprovante de endereço 
datado pelo menos a 2 anos. Con-
forme art. 67 da Lei 4647/2013. 

Banda Piratas do Arrudas
Grupo Informal ou 
Coletivo 106404

VAMOS OLHAR PARA A CIDADE 
- PIRATAS DO ARRUDAS

Performance e 
expressões artísticas 
híbridas ou envol-
vendo mais de uma 
área Inabilitado

Conforme edital, no item 5.1/C. Aus-
ência de comprovante de endereço 
datado pelo menos a 2 anos. Con-
forme art. 67 da Lei 4647/2013. 

Barbearia Gomes Pessoa Física 106459

“PROJETO BARBEIRO NOTA DEZ 
E TÉCNICAS DE TRANÇAS E 
PENTEADOS AFROS, CONSTRU-
INDO IDENTIDADE CULTURAL E 
ESTÓRIAS DE SUCESSO”

Cursos destina-
dos à formação, 
especialização e 
aperfeiçoamento 
de pessoal na área 
artístico-cultural Inabilitado

Conforme edital, no item 5.1/C. Aus-
ência de comprovante de endereço 
datado pelo menos a 2 anos. Con-
forme art. 67 da Lei 4647/2013. Não 
preenchimento correto do anexo IV.

Ana Laura Lopes
Pessoa Jurídica sem 
Fins Lucrativos 106614 Série Mais Uma Vez Audiovisual Inabilitado

Conforme edital, no item 5.3/E. 
Ausência de comprovante da sede 
da entidade em Contagem datado 
a pelo menos 2 anos. Conforme art. 
67 da Lei 4647/2013

Reginaldo Arlindo Simões Pessoa Física 107028 LIVE DO CIRCO IRMÃOS SIMÕES Circo Inabilitado

Conforme edital, no item 17.11/D. 
Ausência do anexo IV de ciência e 
concordância.

Shirley Rodriguez Pessoa Física 107037 Sarau Brincante
Saraus, slam e batal-
has de rimas Inabilitado

Conforme edital, no item 17.11/D. 
Ausência do anexo IV de ciência e 
concordância.

Larissa santos Amaral 
nascimento Pessoa Física 107131

Ofi cina de Artesanato o em 
feltro - Boneca Arco Íris Artesanato Inabilitado

Conforme edital, no item 5.1/C. Aus-
ência de comprovante de endereço 
datado pelo menos a 2 anos. Con-
forme art. 67 da Lei 4647/2013. 

Irmandade do Rosário os 
Ciriacos 

Pessoa Jurídica sem 
Fins Lucrativos 107292

INSTRUMENTOS E SÍMBOLOS 
DO SAGRADO NO FESTEJO DA 
SENHORA DO ROSÁRIO

Manifestações, sa-
beres e fazeres das 
culturas populares e 
tradicionais Inabilitado

Conforme edital, no item 5.2/A/C. 
Ata de eleição e e estatuto incom-
pletos. Conforme art. 67 da Lei 
4647/2013. 

Fabio Luiz Fernandes silva Pessoa Física 107336 Música Para Todos  Música Inabilitado

Conforme edital, no item 5.1/C. Aus-
ência de comprovante de endereço 
datado pelo menos a 2 anos. Con-
forme art. 67 da Lei 4647/2013. 

Matheus Cassimiro Alves Pessoa Física 107373 Geni Audiovisual Inabilitado

Conforme edital, no item 5.1/A/B. 
Ausência de documento de identi-
dade e CPF.

Mateus Machado Brandão Pessoa Física 107399 Mães de Anjos  Fotografi a Inabilitado

Conforme edital, no item 5.1/C. Aus-
ência de comprovante de endereço 
datado pelo menos a 2 anos. Con-
forme art. 67 da Lei 4647/2013. 

Ana Menezes Pessoa Física 107451
Street Dance Fest - Parque São 
João Dança Inabilitado

Conforme edital, no item 5.1/C. 
Ausência de comprovante de en-
dereço atual (menos de três meses) 
e ausência do comprovante datado 
pelo menos a 2 anos. Conforme art. 
67 da Lei 4647/2013. 
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Edson Pena Pessoa Física 107465 Ele é o DJ, Eu sou o Rapper!!  Música Inabilitado

Conforme edital, no item 5.1/C. Aus-
ência de comprovante de endereço 
datado pelo menos a 2 anos. Con-
forme art. 67 da Lei 4647/2013. 

Alan Fernandes Rocha Pessoa Física 107528 BATUTAGEM

Manifestações, sa-
beres e fazeres das 
culturas populares e 
tradicionais Inabilitado

Conforme edital, no item 5.1/C. 
Ausência de comprovante de en-
dereço atual (menos de três meses) 
e ausência do comprovante datado 
pelo menos a 2 anos. Conforme art. 
67 da Lei 4647/2013. 

Palace Art’ Dance (Centro 
Social Viver Feliz)

Pessoa Jurídica sem 
Fins Lucrativos 107563

Palace Art’ Dance ( Centro 
Social Viver Feliz) Dança Inabilitado

Conforme edital, no item 5.2/A/B/C. 
Ausência da Ata de eleição, do 
cartão de CNPJ e do estatuto. Con-
forme art. 67 da Lei 4647/2013. 

ROBERT PAULO HOTT Pessoa Física 107584 RADIO CULTURA DE CONTAGEM

Performance e 
expressões artísticas 
híbridas ou envol-
vendo mais de uma 
área Inabilitado

Conforme edital, no item 5.1/C. Aus-
ência de comprovante de endereço 
datado pelo menos a 2 anos. Con-
forme art. 67 da Lei 4647/2013. 

Juão Jubá
Pessoa Jurídica sem 
Fins Lucrativos 107597 Projeto Igualar-te Artes Integradas Inabilitado

Conforme edital, no item 5.3/A/B/E. 
Abertura do MEI fora da data 
especifi cada no edital, ausência de 
certifi cado para funcionamento e 
ausência do comprovante da sede 
do CNPJ. 

Sidney Marcos de Cristo Pessoa Física 107636 Arquibancarte

Arte de rua, grafi te 
e demais culturas 
urbanas Inabilitado

Conforme edital, no item 5.1/C. Aus-
ência de comprovante de endereço 
datado pelo menos a 2 anos. Con-
forme art. 67 da Lei 4647/2013. 

POLIANE ALVES HONOR-
ATO Pessoa Física 107644

OCA ILÊ - ENCONTRO MULTIÉT-
NICO DE POVOS E COMUNI-
DADES TRADICIONAIS

Manifestações, sa-
beres e fazeres das 
culturas populares e 
tradicionais Inabilitado

Conforme edital, no item 5.1/C. Aus-
ência de comprovante de endereço 
datado pelo menos a 2 anos. Con-
forme art. 67 da Lei 4647/2013. 

Projeto Pioneiras 
Grupo Informal ou 
Coletivo 107669

Pioneiras do Brasil: Quem são 
elas? Literatura Inabilitado

Conforme edital, no item 17.11/E. 
Ausência do anexo V de inexistência 
de vínculo.

Acao Social e Educacional 
do Divino

Pessoa Jurídica sem 
Fins Lucrativos 107714 DIA DE CINEMA Audiovisual Inabilitado

Conforme edital, o item 5.2/C. Ata 
de eleição vencida.

Gabriel Teixeira de Car-
valho Pessoa Física 107736 Doc. Rede Grafi tti Audiovisual Inabilitado

Conforme edital, no item 5.1/C. Aus-
ência de comprovante de endereço 
datado pelo menos a 2 anos. Con-
forme art. 67 da Lei 4647/2013. 

Yara
Grupo Informal ou 
Coletivo 107765 Um bom lugar

Manutenção de 
espaços culturais 
de uso e de acesso 
coletivo Inabilitado

Conforme edital, no item 5.1/C. Aus-
ência de comprovante de endereço 
datado pelo menos a 2 anos e 
ausência do item 17.11/G, anexo VII. 
Conforme art. 67 da Lei 4647/2013. 

Marta Maria Lage Barbosa Pessoa Física 107786 Forum Forró de Contagem

Estudos, pesquisas 
e cursos na área 
cultural e artística Inabilitado

Conforme edital, no item 5.1/C. Aus-
ência de comprovante de endereço 
datado pelo menos a 2 anos. Con-
forme art. 67 da Lei 4647/2013. 

Fabao ZO Pessoa Física 107792 Paz no C.I. Somos 1

Arte de rua, grafi te 
e demais culturas 
urbanas Inabilitado

Conforme edital, no item 5.1/A/B. 
Ausência de documento de iden-
tidade e CPF e ausência do item 
17.11/E anexo V.
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Transcon

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 19/07/2021, julgou os recursos abaixo especifi cados, com as decisões:

1ª JARI

Sessão Ordinária Nº 01-052/2021

RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO

Julgamento Nº Recurso Nº AIT Placa Resultado Recorrente

19/07/2021 4371020210015765 AM00064119 HFB6627 Deferido DOUGLAS RAFAEL SILVA

19/07/2021 4371020210015828 AL00743191 HDQ7712 Deferido EMPRESA GONTIJO DE TRANSP. LTDA

19/07/2021 4371020210015836 AL00756835 GSV5101 Deferido EMPRESA GONTIJO TRANSPORTES LTDA

19/07/2021 4371020210015830 AL00822329 GXH6205 Deferido Empresa Gontijo De Transp. Ltda

19/07/2021 4371020210015727 AB01205008 GQL3478 Deferido Jose Jairo Carpini

19/07/2021 4371020210015803 AL00724083 OQO9573 Indeferido CHRISTIAN THALES TADEU ROCHA

19/07/2021 4371020210015782 AL00740334 HFB6627 Indeferido DOUGLAS RAFAEL SILVA

19/07/2021 4371020210015755 AL00747685 OZN7835 Indeferido EMPRESA GONTIJO DE TRANSP LTDA

19/07/2021 4371020210015758 AL00768535 OZN9340 Indeferido EMPRESA GONTIJO DE TRANSP LTDA

19/07/2021 4371020210015757 AL00761285 GSV5013 Indeferido EMPRESA GONTIJO DE TRANSP.LTDA

19/07/2021 4371020210015832 AL00766812 GSV5048 Indeferido EMPRESA GONTIJO TRANSPORTES LTDA

19/07/2021 4371020210015834 AL00751704 GSV5065 Indeferido EMPRESA GONTIJO TRANSPORTES LTDA

19/07/2021 4371020210015777 AL00731077 HMQ9385 Indeferido LUCAS FERREIRA SOARES SANTOS

19/07/2021 4371020210015780 AL00731557 HMQ9385 Indeferido LUCAS FERREIRA SOARES SANTOS

19/07/2021 4371020210015781 AL00731076 HMQ9385 Indeferido LUCAS FERREIRA SOARES SANTOS

19/07/2021 4371020210015726 AL00721760 HFP9100 Indeferido LUIZ CLAUDIO ELIAS MADUREIRA

19/07/2021 4371020210015775 AL00746844 PUL3103 Indeferido MARCOS DO SOCORRO SILVA

19/07/2021 4371020210015824 AL00751270 PUD8828 Indeferido MAYKON PAIXAO VIEIRA SENA

19/07/2021 4371020210015766 AM00730480 GOW6148 Indeferido Maria Aparecida Silva De Moraes

19/07/2021 4371020210015768 AL01060040 QQQ2672 Indeferido Maria Da Penha Silva

19/07/2021 4371020210025075 AL01100638 EOF6404 Indeferido ODINEI NUNES DO ESPIRITO SANTO

19/07/2021 4371020210025081 AL01123921 DBM1740 Indeferido ODINEI NUNES DO ESPIRITO SANTO

19/07/2021 4371020210025083 AL01110707 EOF6696 Indeferido ODINEI NUNES DO ESPIRITO SANTO

19/07/2021 4371020210015857 AL00979560 HFN6737 Indeferido Roniza Genciano De P. Ferreira

19/07/2021 4371020210015861 AL01020488 HFN6737 Indeferido Roniza Genciano De P. Ferreira

19/07/2021 4371020210015864 AL00982298 HFN6737 Indeferido Roniza Genciano De P. Ferreira

19/07/2021 4371020210015866 AL01066742 PXK3841 Indeferido Rosalia De Magalhaes Marques

19/07/2021 4371020210015867 AL01044927 PXK3841 Indeferido Rosalia De Magalhaes Marques

19/07/2021 4371020210015868 AL01021969 PXK3841 Indeferido Rosalia De Magalhaes Marques

19/07/2021 4371020210015870 AL01138843 PXK3841 Indeferido Rosalia De Magalhaes Marques

19/07/2021 4371020210015872 AL01138406 PXK3841 Indeferido Rosalia De Magalhaes Marques

19/07/2021 4371020210015763 AL00909982 QND1090 Indeferido Sebastiao Rodrigues Coelho

19/07/2021 4371020210015771 AL00916053 QND1090 Indeferido Sebastiao Rodrigues Coelho

19/07/2021 4371020210015778 AL00907942 QND1090 Indeferido Sebastiao Rodrigues Coelho
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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 através do e-mail atendimento.transcon@contagem.mg.gov.br

ou pelo site transcon.contagem.mg.gov.br ou ainda no seguinte endereço: Av. Babita Camargos, 1295, 2º andar,

Cidade Industrial, Contagem/MG, CEP 32210-180.

Secretaria da JARI - CONTAGEM, 19 de Julho de 2021

DIOGO FARIAS DA CUNHA

Presidente da 1ª JARI / CONTAGEM - MG

RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021
PA Nº 026/2021
OBJETO: Contratação da empresa NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda, conforme especifi cação descrita na Justifi cativa e na proposta comercial da empresa.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1.16.2.15.122.0001.2148.33.90.39.00 - Fonte: 1100.
DESPACHO:
Senhor Presidente,
A presente dispensa foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável, especialmente do disposto no art. 25, I da lei 8.666/93.
Desta forma, submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO podendo a presente despesa ser realizada com a empresa NP TECNOLO-
GIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.797.967/0001-95, no valor de R$ 9.875,00 (nove mil e oitocentos e setenta e cinco reais).

Kênia Janaina de Sousa Madureira Silveira
Gerente de Aquisições e Patrimônio
DESPACHO:
RATIFICO o procedimento nos termos do art. 26, da Lei 8.666/93 e autorizo a contratação da empresa NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA.  Publique-se no 
prazo legal para produzir seus efeitos a partir desta data.
Contagem, 20 de julho de 2021.

Renato Guimarães Ribeiro
Presidente - TRANSCON

Portaria TransCon nº 015, de 19 de julho de 2021

Dispõe sobre os procedimentos relativos à emissão de Credencial de Estacionamento Especial para Pessoas Idosas.

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - TRANSCON, no uso de suas atribuições legais que lhe confe-
rem a Lei Municipal nº. 4043, de 01 de novembro de 2006; 
CONSIDERANDO as disposições da Lei Federal nº. 10.741, de 1° de outubro de 2016; da Resolução CONTRAN nº. 303, de 18 de dezembro de 2008; e da Lei Federal nº 
13.726 de 8 de outubro de 2018;

RESOLVE: 

Art. 1º Fica autorizada, nos termos desta Portaria, a emissão da Credencial de Estacionamento Especial para Idosos pelo Município de Contagem, para o uso de vagas 
reservadas para estacionamento de veículos que transportem ou sejam conduzidos por pessoas idosas. 
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CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES

Art. 2º Para efeitos desta Portaria, os termos e siglas abaixo terão os signifi cados que lhes seguem:
I - áreas de estacionamento rotativo: áreas do Município de Contagem em que se encontram localizadas vagas de estacionamento público de veículos cujo tempo de 
permanência é regulamentado;
II - vagas reservadas: conjunto de vagas de estacionamento no sistema viário do Município de Contagem, que poderão estar ou não localizadas em áreas de estacio-
namento rotativo, ou em estacionamentos privados, destinadas ao estacionamento exclusivo de veículos que transportem ou sejam conduzidos por pessoas idosas, 
devidamente identifi cados com a Credencial para Estacionamento Especial para Idosos;
III - Credencial de Estacionamento Especial para Idosos: credencial de estacionamento emitida pela TransCon para identifi car o usuário benefi ciário da rede de vagas 
reservadas;
IV - candidato: indivíduo que solicita a emissão da Credencial para Estacionamento Especial para Idosos, para utilização da rede de vagas reservadas; 
V - benefi ciário: todo candidato que possua, comprovadamente, mais de 60 anos de idade.
VI - CTB: Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal n.º 9.503/97).

CAPÍTULO II
DA COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO BENEFÍCIO

Art. 3º Farão jus à Credencial todas as pessoas que comprovarem ter mais de 60 (sessenta) anos.
Art. 4º O candidato ou seu representante legal deverá requerer a Credencial através da plataforma própria no site da TransCon apresentando, anexo à solicitação, cópia 
das seguintes documentações:
I – formulário próprio de solicitação de Credencial de Estacionamento Especial para Idosos;
II – documento de identidade ofi cial, com foto; e 
III – comprovante de residência do mês vigente ou anterior ou declaração por escrito atestando a veracidade das informações, acompanhada de correspondência em 
nome de terceiro.
§1º Os incapazes para os atos da vida civil, ou incapazes de assinar, deverão fazer-se representar pelos parentes cuja relação de parentesco deverá ser devidamente 
comprovada através de documentos, ou curador, procurador, tutor, através de procuração, tutela ou curatela.  
§2º As informações e autenticidade dos documentos são de inteira responsabilidade do candidato e seu uso indevido poderá acarretar sanções previstas em Leis.
Art. 5º A TransCon emitirá a Credencial em até 20 (vinte) dias úteis, após a solicitação do candidato, a todos os residentes do Município de Contagem que atenderem 
aos critérios estabelecidos nesta Portaria.

CAPÍTULO III
DA CREDENCIAL DE ESTACIONAMENTO ESPECIAL PARA IDOSOS

Art. 6º A Credencial, com validade em todo o território nacional, é de uso obrigatório em todas as vagas reservadas, estejam localizadas ou não em áreas de esta-
cionamento rotativo, exibida sempre em local visível, sobre o painel, com a frente voltada para cima, para efeito de fi scalização, nos termos do art. 3º da Resolução 
CONTRAN nº 303, de 18 de dezembro de 2008.
§1º A TransCon emitirá uma única Credencial para Estacionamento Especial para Idoso para cada benefi ciário.
§2º A Credencial para Estacionamento Especial para Idosos será emitida conforme o modelo apresentado no Anexo II da Resolução 303/2008 do CONTRAN.
§3º O uso da Credencial é obrigatório em todas as vagas reservadas, estejam elas localizadas ou não em áreas de estacionamento rotativo. 
Art. 7º O benefi ciário poderá requer a segunda via da Credencial para Estacionamento Especial para Pessoas Idosas, quando comprovada a perda, extravio, roubo ou 
furto, mediante REDS - Registro de Eventos de Defesa Social, ou danifi cação da via original, mediante sua entrega.
Parágrafo único. A emissão da segunda via, em caso de perda, extravio ou deterioração, será condicionada ao pagamento da taxa cobrada para expedição de documen-
tos, conforme previsto no Anexo I, do Decreto Municipal nº 1.086, de 29 de dezembro de 2016.
Art. 8º A concessão da Credencial não eximirá o benefi ciário das penalidades aplicáveis por infração previstas no CTB, em especial do art. 181, inciso XX do CTB.
Art. 9º A Credencial poderá ser suspensa ou cassada, a critério da TransCon, a qualquer tempo, se verifi cada quaisquer das seguintes irregularidades: 
I - comprovação do empréstimo da Credencial a terceiros; 
II - utilização de cópia da Credencial para usufruir dos benefícios;
III - credencial rasurada ou falsifi cada; ou
IV - em desacordo com as disposições contidas nesta Portaria, especialmente se constatada que a vaga especial não foi utilizada por idoso.
§1º Sem prejuízo das obrigações previstas nesta Portaria no que se refere à obrigatoriedade e formas de uso da Credencial para Estacionamento Especial para Idosos, 
a TransCon poderá, no caso de indício de fraude ou adulteração da referida credencial, notifi car ofi cialmente o titular do benefício para que apresente a sua defesa em 
até 10 (dez) dias, contados da data de recebimento da notifi cação.
§2º Constatada a fraude ou a adulteração, a TransCon poderá adotar as medidas administrativas e judiciais cabíveis, as quais poderão incluir a não renovação da Cre-
dencial para Estacionamento Especial pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, ou, ainda, o cancelamento defi nitivo do benefício.

CAPÍTULO IV
DAS VAGAS RESERVADAS

Art. 10 As vagas reservadas de que trata esta Portaria serão implantadas considerando a legislação pertinente.
§1º As vagas reservadas poderão ser solicitadas formalmente à TransCon, que estudará a viabilidade de implantá-las.
§2º As vagas reservadas em áreas de estacionamento rotativo regulamentado, gratuito ou pago, será obrigatória a utilização conjunta do Cartão do Estacionamento, 
bem como a obediência às suas normas de utilização.
§3º Nas vagas reservadas não rotativas, o tempo de permanência é liberado.
Art. 11 Todas as vagas reservadas para idosos serão devidamente sinalizadas conforme as normas técnicas vigentes.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12 A TransCon se reserva o direito de renovar, a qualquer tempo, o cadastramento dos benefi ciários da Credencial para Estacionamento Especial para Idosos.
Art. 13 A TransCon avaliará periodicamente a localização de cada uma das atuais vagas reservadas para adequá-las aos padrões estabelecidos em lei.
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Art. 14 A sinalização das vagas reservadas poderá ser substituída de modo a ser adequada aos padrões estabelecidos, sempre que necessário.
Art. 15 Revoga-se a Portaria TransCon nº 029, de 19 de junho de 2020. 
Art. 16 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Contagem, 19de julho de 2021.

Renato Guimarães Ribeiro
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem

Portaria TransCon nº. 016 de 19 de julho  de 2021

Dispõe sobre os procedimentos relativos à emissão de Credencial de Estacionamento Especial para Pessoas com Defi ciência.

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - TRANSCON, no uso de suas atribuições legais que lhe confe-
rem a Lei Municipal nº 4043, de 01 de novembro de 2006 e a Lei Municipal nº 4.285, de 24 de setembro de 2009:
CONSIDERANDO as disposições da Lei Federal nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000; do Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004; da Resolução CONTRAN nº 304, 
de 18 de dezembro de 2008; e da Lei Municipal nº 4.285, de 24 de setembro de 2009; 

RESOLVE:

Art. 1º Fica autorizada a emissão da Credencial de Estacionamento Especial para Pessoas com Defi ciência pelo Município de Contagem para uso de vagas reservadas 
para estacionamento de veículos que transportem ou sejam conduzidos por pessoas com defi ciência física, visual e/ou com difi culdade de locomoção.

CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES

Art. 2º Para efeitos desta Portaria, os termos e siglas abaixo terão os signifi cados que lhes seguem:
I – acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edifi cações, 
dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora de defi ciência ou com mobilidade reduzida;
II – áreas de estacionamento rotativo: áreas em que se encontram localizadas vagas de estacionamento público de veículos cujo tempo de permanência é regulamenta-
do;
III – vagas reservadas: conjunto de vagas de estacionamento no sistema viário, que poderão estar ou não localizadas em áreas de estacionamento rotativo, ou em esta-
cionamentos privados, destinadas ao estacionamento exclusivo de veículos que transportem ou sejam conduzidos por pessoas portadoras de defi ciência física ou visual 
com difi culdade de locomoção, devidamente identifi cados com a Credencial de Estacionamento;
IV – Credencial de Estacionamento Especial para Pessoas com Defi ciência: credencial de estacionamento emitida pela TRANSCON para identifi car o usuário benefi ciário 
da rede de vagas reservadas;
V – candidato: indivíduo que solicita a emissão da Credencial de Estacionamento Especial para Pessoas com Defi ciência para utilização das vagas reservadas;
VI – benefi ciário: todo solicitante que seja considerado pessoa com defi ciência física, visual e/ou com difi culdade de locomoção, na forma do disposta nesta Portaria;
VII – CTB: Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503/97);
VIII – DETRAN: Departamento Estadual de Trânsito. 

CAPÍTULO II
DA COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO BENEFÍCIO

Art. 3º Farão jus à Credencial todos os solicitantes com defi ciência que apresentarem:
I - comprometimento da função física sob a forma de paralisia dos membros inferiores, superiores e/ou difi culdade de locomoção;
II - comprometimento da função física sob a forma de ausência ou amputação de pelo menos um dos membros superiores ou inferiores, com perda óssea do seguimen-
to, independentemente do uso de próteses ou de qualquer outro aparelho ortopédico;
III - paralisia cerebral em quaisquer formas clínicas: espástica, atetósica, atáxica ou mista;
IV - limitação de movimentos em pelo menos um dos membros superiores ou inferiores em virtude de deformidades congênitas ou adquiridas que acarretem ou não 
difi culdade de locomoção;
V - defi cientes visuais que apresentarem acuidade visual igual ou menor que 0,1 em um ou ambos os olhos, ou campo visual inferior a 20o (tabela de Snellen), indepen-
dentemente da acuidade visual, ou, ainda, a ocorrência simultânea de ambas as situações; e/ou
VI - outros que comprovarem a mobilidade reduzida, defi nida como sendo aquela que tenha, por qualquer motivo, difi culdade de movimentar-se, permanente ou 
temporariamente, gerando redução efetiva da mobilidade ou fl exibilidade ou coordenação motora.
Art. 4º O candidato ou seu representante legal deverá requerer a Credencial através da plataforma própria no site da TransCon, apresentando, anexo à solicitação, cópia 
das seguintes documentações:
I – documento de identidade ofi cial, com foto;  
II – comprovante de residência do mês vigente ou anterior ou Declaração por escrito atestando a veracidade das informações, acompanhada de correspondência em 
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nome de terceiro; e
III – laudo pericial, emitidos em até seis meses anteriores à data de solicitação da Credencial, exceto se a defi ciência for congênita, em que o laudo apresentado poderá 
ser de qualquer data, com assinatura do médico ou fi sioterapeuta responsável pelo diagnóstico e carimbo que conste nome e número de registro do profi ssional no 
respectivo Conselho Regional.
§1º O solicitante que for motorista é dispensado da perícia se apresentar cópia de Laudo Pericial comprobatório da sua condição de pessoa com defi ciência física e/ou 
com difi culdade de locomoção emitido pelo DETRAN.
§2º Os incapazes para os atos da vida civil, ou incapazes de assinar, deverão fazer-se representar pelos parentes cuja relação de parentesco deverá ser devidamente 
comprovada através de documentos, ou curador, procurador, tutor, através de procuração, tutela ou curatela.  
§3º As informações e autenticidade dos documentos são de inteira responsabilidade do requerente e seu uso indevido poderá acarretar sanções previstas em Leis.
Art. 5º A TransCon emitirá a Credencial dentro de 20 (vinte) dias úteis, após sua solicitação, a todos os candidatos residentes no Município de Contagem que atenderem 
aos critérios estabelecidos nesta Portaria.

CAPÍTULO III
DA CREDENCIAL DE ESTACIONAMENTO ESPECIAL 

Art. 6º A Credencial, com validade em todo o território nacional, é de uso obrigatório em todas as vagas reservadas, estejam localizadas ou não em áreas de esta-
cionamento rotativo, exibida sempre em local visível, sobre o painel, com a frente voltada para cima, para efeito de fi scalização, nos termos do art. 3º da Resolução 
CONTRAN nº 304, de 18 de dezembro de 2008.
§1º A TransCon emitirá uma única Credencial para Estacionamento Especial para Pessoas com Defi ciência para cada benefi ciário.
§2º A Credencial para Estacionamento Especial para Pessoas com Defi ciência será emitida conforme o modelo apresentado no Anexo II da Resolução 304/2008 do 
CONTRAN.
§3º A Credencial terá um período de validade de 04 (quatro) anos, contados da data de sua emissão, no caso de incapacidade permanente, e de 01 (um) ano, no caso 
de incapacidade temporária. 
§4º A renovação da Credencial deverá ser solicitada junto à TransCon com a apresentação de todos os documentos, na forma prevista no art. 4º desta Portaria, exceto 
laudo pericial para os casos de incapacidade permanente ou defi ciência congênita. 
§5º A Credencial expirada deverá ser devolvida quando da entrega da nova via ao benefi ciário.
Art. 7º O benefi ciário poderá requer a segunda via da Credencial para Estacionamento Especial para Pessoas com Defi ciência, quando comprovada a perda, extravio, 
roubo ou furto, mediante REDS - Registro de Eventos de Defesa Social, ou danifi cação da via original, mediante sua entrega.
Parágrafo único. A emissão da segunda via, em caso de perda, extravio ou deterioração, será condicionada ao pagamento da taxa cobrada para expedição de documen-
tos, conforme previsto no Anexo I, do Decreto Municipal nº 1.086, de 29 de dezembro de 2016.
Art. 8º A concessão da Credencial não eximirá o benefi ciário das penalidades aplicáveis por infração previstas no CTB, em especial do art. 181, inciso XX do CTB.
Art. 9º A Credencial poderá ser suspensa ou cassada, a critério da TransCon, a qualquer tempo, se verifi cada quaisquer das seguintes irregularidades: 
I - comprovação do empréstimo da Credencial a terceiros;
II - utilização de cópia da Credencial para usufruir dos benefícios;
III - credencial rasurada ou falsifi cada; 
IV - em desacordo com as disposições contidas nesta Portaria, especialmente se constatada que a vaga especial não foi utilizada por pessoa com defi ciência física ou 
visual e/ou com difi culdade de locomoção.
§1º Sem prejuízo das obrigações previstas nesta Portaria no que se refere à obrigatoriedade e formas de uso da Credencial para Estacionamento Especial para Pessoas 
com Defi ciência, a TransCon poderá, no caso de indício de fraude ou adulteração da referida credencial, notifi car ofi cialmente o titular do benefício para que apresente 
a sua defesa em até 10 (dez) dias contados da data de recebimento da notifi cação.
§2º Constatada a fraude ou a adulteração, a TransCon poderá adotar as medidas administrativas e judiciais cabíveis, as quais poderão incluir a não renovação da 
Credencial para Estacionamento Especial ou a suspensão de sua validade, em ambos os casos pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, ou, ainda, o cancelamento do 
benefício.

CAPÍTULO IV
DAS VAGAS RESERVADAS

Art. 10 As vagas reservadas de que trata esta Portaria serão implantadas considerando a legislação pertinente.
§1º As vagas reservadas poderão ser solicitadas formalmente à TransCon, que estudará a viabilidade de implantá-las.
§2º As vagas reservadas em áreas de estacionamento rotativo serão gratuitas e com tempo de permanência ilimitado, conforme disposto no art. 2º, da Lei Municipal nº 
4.285, de 24 de setembro de 2009.
§3º Nas vagas reservadas não rotativas, o tempo de permanência é liberado.
 Art. 11 Todas as vagas reservadas, a que faz referência artigo anterior, serão devidamente sinalizadas conforme as normas técnicas vigentes.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12 A TransCon se reserva o direito de renovar, a qualquer tempo, o cadastramento dos benefi ciários da Credencial para Estacionamento Especial para Pessoas com 
Defi ciência.
Art. 13 A TransCon avaliará periodicamente a localização de cada uma das atuais vagas reservadas para adequá-las aos padrões estabelecidos.
Art. 14 A sinalização das vagas reservadas poderá ser substituída de modo a ser adequada aos padrões estabelecidos, sempre que necessário.
Art. 15 Revoga-se a Portaria 030, de 19 de junho de 2020. 
Art. 16 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Contagem,      de julho de 2021.

Renato Guimarães Ribeiro
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem
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