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Atos do Executivo

Republicação com a inclusão dos anexos da Lei

LEI Nº 5162, DE 22 DE JULHO DE 2021

Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual – LOA – de 2022.

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

CAPÍTULO I

DA DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º Em cumprimento ao disposto no inciso X do art. 92 da Lei Orgânica do Município de Contagem, de 20 de março de 1990, na Lei Federal nº 4.320, de 17 de 

março de 1964, e na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, fi cam estabelecidas as diretrizes para a elaboração do orçamento do Município de Con-

tagem para o exercício de 2022, compreendendo:

I – prioridades e diretrizes da Administração Pública Municipal;

II – organização e estrutura do orçamento;

III – diretrizes gerais para elaboração do orçamento do Município;

IV – diretrizes para a execução orçamentária;

V – disposições relativas às despesas do Município com pessoal e com encargos sociais;

VI – disposições gerais.

Parágrafo único. Integram a presente lei os quadros relativos às Metas Fiscais, aos Riscos Fiscais e à Memória e Metodologia de Cálculo das Metas Anuais de Receitas.

CAPÍTULO II

DAS PRIORIDADES E DIRETRIZES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º As prioridades que orientarão a alocação de recursos no Projeto de Lei Orçamentária para o exercício fi nanceiro de 2022, respeitadas as disposições constitucio-

nais e legais, observarão as seguintes diretrizes:

I – assegurar direitos, promover a cidadania, a participação social e a qualidade de vida;

II – reduzir as desigualdades sociais, de raça, gênero e orientação sexual, e combater a fome e a pobreza;

III – promover a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável;

IV – assegurar a universalização do acesso aos serviços da saúde e saneamento;

V – garantir acesso à educação pública de qualidade, priorizando a educação infantil;

VI – reorganizar a expansão urbana e requalifi car a ocupação e o uso do território municipal;

VII – atualizar e implementar a política habitacional de interesse social, garantindo o acesso à moradia digna;

VIII – garantir a mobilidade sustentável e a acessibilidade integral da população;

IX – incentivar a apropriação coletiva dos espaços públicos;

X – promover a política municipal de prevenção, proteção e segurança, com a participação da sociedade civil e a articulação com as demais instâncias governamentais;

XI – impulsionar o desenvolvimento econômico, com simplifi cação e melhoria do ambiente de negócios, visando o fomento do empreendedorismo e da economia 

popular solidária, com geração de emprego e renda;

XII – implementar políticas públicas de cultura, esportes, juventude, assistência social e segurança alimentar, fortalecendo os Conselhos como instrumentos de controle 

e participação social;

XIII – aperfeiçoar a gestão dos recursos públicos, melhorando a qualidade dos gastos, ampliando a capacidade de investimento e garantindo a transparência da admin-
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ASSINATURA DIGITAL

istração;

XIV – investir na modernização da gestão pública com a implantação de recursos de tecnologia da informação, aperfeiçoando os processos administrativos, ampliando 

a oferta de serviços públicos de qualidade, e democratizando o acesso à internet;

XV – aperfeiçoar o sistema tributário, com maior efi ciência para a administração e justiça tributária para a população contagense;

XVI – aprimorar os instrumentos de planejamento e controle da execução orçamentária e fi nanceira, com vistas à manutenção do equilíbrio fi scal do município.

CAPÍTULO III

DA ORGANIZAÇÃO E DA ESTRUTURA DO ORÇAMENTO

Art. 3º Para efeitos desta lei, entende-se por:

I – programa: o instrumento de organização da ação governamental, visando à concretização dos objetivos pretendidos, mensurado por metas e indicadores estabeleci-

dos no PPA – Plano Plurianual;

II – atividade: o instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e 

permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;

III – projeto: o instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta 

um produto que concorre para a expansão ou para o aperfeiçoamento da ação de governo;

IV – operação especial: as despesas que não contribuem para manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto nem 

contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços;

V – unidade orçamentária: o nível intermediário da classifi cação institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes como os de maior nível da classifi -

cação institucional; 

VI – especifi cação da fonte e destinação de recursos: o detalhamento da origem e da destinação de recursos defi nido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais, para fi ns de elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA – e de prestação de contas por meio do Sistema Informatizado de Contas dos Municípios – SICOM.

Parágrafo único. O Projeto de Lei do Orçamento Anual – PLOA – poderá readequar e redefi nir a codifi cação e as especifi cações das fontes, obedecendo as normativas do 

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Art. 4º Cada programa identifi cará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de projetos, atividades e operações especiais, especifi cando os 

respectivos valores, objetivos e metas, bem como a unidade orçamentária responsável pela ação.

Art. 5º O orçamento fi scal e da seguridade social discriminará a despesa, no mínimo, por:

I – órgão e unidade orçamentária;

II – função;

III – subfunção;

IV – programa;

V – ação: atividade, projeto ou operação especial;

VI – categoria econômica;

VII – grupo de natureza de despesa;

VIII – modalidade de aplicação;

IX – origem de fonte e aplicação programada de recursos;

X – identifi cador de uso.

Art. 6º O PLOA, a ser encaminhado pelo Executivo à Câmara Municipal de Contagem, será constituído de:

I – texto da lei;

II – quadros orçamentários consolidados, discriminando os recursos próprios e as transferências constitucionais e com vinculação econômica;

III – anexos dos orçamentos fi scal e da seguridade social, discriminando a receita e a despesa dos órgãos, fundos, autarquia e fundação;

IV – quadros orçamentários determinados pela Lei Federal n° 4.320, de 1964, e pela Lei Complementar Federal n° 101, de 2000, demonstrativo de despesa com pessoal, 

demonstrativo de aplicação de recursos públicos na manutenção e no desenvolvimento do ensino, demonstrativo da aplicação de recursos em ações e serviços públicos 

de saúde.

Parágrafo único. O PLOA, seus anexos e suas alterações deverão ser disponibilizados em meio eletrônico.

CAPÍTULO IV

DAS DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 7º As metas, objetivos e prioridades para a elaboração do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2022, bem como os critérios para a alocação de recursos 
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a programas e ações, serão os constantes do Plano Plurianual 2022-2025, conforme determinações contidas nesta Lei, na Lei Orgânica do Município de Contagem, na 

Lei Federal nº 4.320, de 1964, e na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

Art. 8º O Orçamento para o exercício fi nanceiro de 2022 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, seus Fundos, Fundação e Autarquia e será elaborado levando-se 

em conta a estrutura organizacional do Município.

Parágrafo único. As unidades orçamentárias do Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Contagem – Previcon –, de que trata a Lei Complementar nº 5, de 

12 de julho de 2005, são vinculadas à Secretaria Municipal de Administração, com dotações específi cas para a sua manutenção e composição da reserva de benefícios.

Art. 9º Os valores previstos de receitas e despesas para o exercício de 2022 serão expressos em preços correntes, observarão as normas técnicas e legais, considerarão 

os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante, nos termos da Memória e 

Metodologia do Cálculo das Metas Anuais, constante dos anexos desta lei.

§ 1º A previsão de receita para o exercício fi nanceiro de 2022 será acompanhada de demonstrativo da evolução da receita nos últimos três anos e da projeção para os 

dois seguintes.

§ 2º A projeção da receita para os exercícios fi nanceiros de 2023 e 2024 observará o disposto no caput.

Art. 10. O Poder Executivo Municipal colocará à disposição da Câmara Municipal de Contagem, no mínimo 30 (trinta) dias antes do prazo fi nal para encaminhamento 

de sua proposta orçamentária, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício fi nanceiro de 2022, conforme dispõe o § 3º do art. 12 da Lei Complementar 

Federal nº 101, de 2000.

Art. 11. Para a elaboração das propostas orçamentárias com recursos à conta do Tesouro Municipal, a Câmara de Coordenação Orçamentária e Administração Financei-

ra – CCOAF – estabelecerá o limite das Outras Despesas Correntes e das Despesas de Capital para cada órgão e entidade do Poder Executivo.

Art. 12. Caberá à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão a coordenação da elaboração da Proposta de Lei Orçamentária Anual e a defi nição do 

cronograma de atividades a serem desenvolvidas pelos Órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e pelo Poder Legislativo.

Art. 13. Nos termos do disposto no inciso III do art. 117 da Lei Orgânica do Município de Contagem, fi ca assegurada a aprovação de Emendas Parlamentares à LOA, no 

limite de 1% (um por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto de lei encaminhado pelo Executivo.

§ 1º Para a proposição das emendas parlamentares impositivas deverão ser observados os requisitos do dispositivo legal referenciado no caput, com os detalhamentos, 

orientações e procedimentos constantes do Manual de Elaboração e Execução de Emendas Parlamentares, elaborado pelo Poder Executivo e a ser apresentado ao Legis-

lativo, juntamente com o Projeto de Lei do Orçamento Anual – PLOA –, até o dia 30 de setembro de 2021.

§ 2º As emendas parlamentares deverão ser indicadas em quadro anexo à Proposição de Lei do Orçamento Anual, simplesmente com registro individual do número, 

do autor, do objeto e do valor, e só passarão a ter validade quando publicadas em Portaria da Secretaria Municipal de Governo, após análises da legalidade e aspectos 

técnicos, assim defi nidos objetivamente no Manual referido no § 1º deste artigo, nos termos dos §§ 3º e 4º do inciso III do art. 117 da Lei Orgânica do Município de 

Contagem.

§ 3º A execução das Emendas Parlamentares impositivas não será obrigatória quando houver impedimentos legais ou técnicos, nos termos dos §§ 3º e 4º do inciso III do 

art. 117 da Lei Orgânica do Município de Contagem e do Manual referido no § 1º deste artigo.

§ 4º Nos casos de impedimento de ordem legal ou técnica em relação a aprovação ou execução das emendas, fi ca o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar o 

saldo da reserva para Emendas Parlamentares impositivas, em outras despesas nas áreas indicadas no Manual a que se refere o § 1º deste artigo.

Art. 14. É obrigatória a consignação na LOA de recursos específi cos para o pagamento de contrapartidas a empréstimos contratados, para os desembolsos de projetos 

executados mediante parcerias público-privadas, bem como para o pagamento de amortização, de juros, de precatórios oriundos de ações com sentença transitada em 

julgado e de outros encargos da dívida pública.

Art. 15. Na Lei Orçamentária para o exercício de 2022, as despesas com amortização, juros e demais encargos da dívida serão fi xadas com base nas operações contrata-

das e nas autorizações concedidas até a data do encaminhamento do respectivo projeto de lei à Câmara Municipal de Contagem.

Art. 16. A Lei Orçamentária conterá reserva de contingência constituída exclusivamente com recursos do Orçamento Fiscal, equivalendo a, no mínimo, 2% (dois por 

cento) da receita corrente líquida, a ser utilizada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais e para o atendimento ao disposto no inciso III do art. 5º 

da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

Art. 17. A LOA conterá dispositivos que autorizem o Poder Executivo a:

I – proceder à abertura de créditos adicionais, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 1964;

II – contrair operações de crédito e empréstimos por antecipação de receita, nos limites previstos na legislação específi ca;

III – promover as alterações orçamentárias necessárias nos casos de criação, extinção, transferência ou fusão de unidades administrativas ou orçamentárias da Adminis-

tração Direta ou Indireta;

IV – proceder à redistribuição de parcelas das dotações de pessoal, quando considerada indispensável à movimentação administrativa interna de pessoal;

V – promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita.

Art. 18. Não poderão ser apresentadas emendas ao PLOA que aumentem o valor de dotações orçamentárias com recursos provenientes de:

I – dotações referentes a despesas de pessoal e seus encargos;

II – dotações referentes às despesas com o serviço da dívida pública;

III – dotações com fonte de recursos vinculados;

IV – dotações referentes a contrapartidas do Tesouro Municipal, a recursos transferidos ao Município e a operações de crédito;

V – dotações com fonte de recursos próprios da administração indireta;

VI – dotações referentes a obras em execução;

VII – dotações fi nanciadas com recursos diretamente arrecadados;

VIII – dotações referentes a precatórios e sentenças judiciais;

IX – dotações referentes a auxílio-funeral, auxílio-doença, auxílio-alimentação e auxílio-transporte;

X – dotações destinadas aos desembolsos dos recursos relativos aos projetos executados mediante Parcerias Público-Privadas;

XI – dotações de reserva para emendas parlamentares;

XII – dotação referente a reserva de contingência; 
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XIII – recursos destinados aos fundos municipais.

Art. 19. A elaboração, a aprovação e a execução da Lei Orçamentária do Município deverão observar os princípios da transparência e da publicidade na gestão fi scal, 

permitindo o amplo acesso da sociedade, sendo disponibilizados no site ofi cial da Prefeitura Municipal de Contagem os seguintes documentos:

I – Proposta e Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

II – Projeto de Lei do Orçamento Anual – PLOA.

CAPÍTULO V

DAS DIRETRIZES PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. 20. As operações entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão executadas por meio de empenho, liquidação e 

pagamento, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 1964, utilizando-se a modalidade de aplicação 91.

Art. 21. Além de observar as diretrizes estabelecidas nesta Lei e no Plano Plurianual 2022-2025, a alocação de recursos na LOA e em seus créditos adicionais será feita 

de forma a propiciar o controle da execução das ações e a avaliação dos resultados de programas de governo.

Parágrafo único. A avaliação dos programas municipais defi nidos na LOA será realizada, periodicamente, por meio do comparativo entre a previsão e a realização orça-

mentária das metas fi scais, com base nos principais indicadores de políticas públicas.

Art. 22. Além da observância das prioridades fi xadas nos termos do art. 2º desta lei, a inclusão de novos projetos na LOA, mediante autorização legislativa, poderá ser 

feita, desde que comprovada sua viabilidade técnica, econômica e fi nanceira.

Parágrafo único. Os projetos em execução terão prioridade sobre novos projetos, atendido o disposto no art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

Art. 23. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar remanejamento, transposição e transferência ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orça-

mentárias aprovadas na LOA para 2022, em créditos adicionais, no limite da autorização de abertura de crédito suplementar constante na LOA para 2022.

Parágrafo único. A autorização do caput pode ser usada em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos, 

entidades ou fundos, bem como em razão de alterações de suas competências e atribuições.

Art. 24. Respeitadas as demais determinações constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 1964, o Poder Executivo fi ca autorizado a abrir créditos adiciona-

is suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da despesa a ser fi xada na LOA.

Parágrafo único. Não oneram o limite fi xado no caput:

I – as suplementações de dotações referentes às despesas de pessoal e encargos sociais;

II – as suplementações de dotações com recursos vinculados, isto é, oriundos de transferências e de convênios celebrados com o Estado, a União e outras entidades, e 

quando se referirem a remanejamento ou utilizarem como fonte o excesso de arrecadação e o saldo fi nanceiro de exercícios anteriores;

III – as suplementações de dotações referentes ao pagamento da dívida pública e de precatórios judiciais;

IV – as alterações orçamentárias ocorridas dentro de um mesmo Programa;

V – as suplementações de dotações que tenham como origem os recursos da Reserva de Contingência e da Reserva para Emendas Parlamentares;

VI – as suplementações de dotações que tenham como origem os recursos provenientes de excesso de arrecadação e saldos fi nanceiros de exercícios anteriores das 

Receitas Próprias;

VII – as alterações orçamentárias geradas quando da criação de novos órgãos ou unidades orçamentárias.

Art. 25. Os recursos legalmente vinculados à fi nalidade específi ca, oriundos de convênios e doações não previstos na LOA, poderão ser utilizados como fonte de re-

cursos para abertura de créditos adicionais suplementares e especiais, bem como o excesso de arrecadação apurado ou os saldos fi nanceiros transferidos de exercícios 

anteriores.

Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados à fi nalidade específi ca serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em 

exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso, exceto nos casos de permissão por normativos legais publicados pela União e Estado.

Art. 26. Na abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, quando a fonte compensatória for o excesso de arrecadação, o cálculo de apuração será o saldo 

positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada por codifi cação da destinação da fonte de recursos, considerando ainda a 

tendência do exercício.

Art. 27. Fica o Poder Executivo autorizado, mediante abertura de Crédito Adicional ou Remanejamento, a incluir no Orçamento Anual categoria econômica e grupo de 

despesa, fonte de recursos em projetos, atividades e operações especiais, para atender às necessidades de execução orçamentária.

Parágrafo único. As alterações durante o processo de execução da Lei Orçamentária Anual de 2022 e em seus créditos adicionais poderão ser realizadas diretamente 

através do Sistema de Contabilidade, Orçamento e Finanças – Sicof –, até a classifi cação Modalidade de Aplicação, em conformidade com as determinações do Tribunal 

de Contas do Estado de Minas Gerais.

Art. 28 O Poder Executivo inscreverá em “restos a pagar” saldos dos empenhos de Emendas Parlamentares impositivas cujo processo de execução esteja em curso, de 

forma a garantir a execução plena dos planos de trabalho a que se destinam.

Art. 29 Caso venha a ser necessária limitação de empenho das dotações orçamentárias, o percentual de limitação será individualizado para conjuntos de “projetos” e 

“atividades”, nos termos do art. 9º da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, sem prejuízo das obrigações constitucionais ou legais aplicáveis a despesas específi -

cas.

§ 1º O Executivo comunicará ao Poder Legislativo, o qual providenciará o correspondente montante que lhe caberá na limitação de empenho e movimentação fi nancei-

ra, acompanhado da devida memória de cálculo.

§ 2º Na limitação de empenho e movimentação fi nanceira, serão adotados critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particular-

mente nas de educação, saúde e assistência social.

Art. 30. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contribuir com despesas de custeio de órgãos do Estado e da União mediante celebração de convênios.

Art. 31. Na realização de ações de competência do Município, poderá este transferir recursos a instituições privadas sem fi ns lucrativos, desde que especifi camente 

autorizada em lei municipal e seja fi rmado convênio, ajuste ou instrumento congênere, pelo qual fi quem claramente defi nidos os deveres e obrigações de cada parte, 

a forma e os prazos para prestação de contas.
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Art. 32. A subvenção de recursos públicos para os setores público e privado, objetivando cobrir necessidades de pessoas físicas ou défi cit de pessoas jurídicas, sem pre-

juízo do que dispõe o art. 26 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, será precedida de análise das metas de interesse social, e a concessão priorizará os setores 

da sociedade civil que não tenham atendimento direto de serviços municipais.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM PESSOAL E COM ENCARGOS SOCIAIS

Art. 33. Desde que respeitados os limites e vedações previstos no art. 20, no parágrafo único e caput do art. 21 e no parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 

Federal nº 101, de 2000, e cumpridas as exigências previstas nos arts. 15 a 17 do referido diploma legal, fi cam autorizadas:

I – a revisão geral anual de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição Federal, a concessão de vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos 

e funções de confi ança ou alteração de estruturas de carreiras;

II – a admissão de pessoal ou contratação a qualquer título;

III – a adequação a qualquer reestruturação administrativa proposta ou incremento de funções de confi ança e cargos de provimento em comissão.

Parágrafo único. O disposto no caput somente poderá ocorrer:

I – na ausência de norma expedida pela União ou pelo Estado em virtude de situação de emergência ou calamidade que motive a necessidade de contenção de despe-

sas;

II – se houver dotação orçamentária sufi ciente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

III – com a observância aos limites fi xados nos arts. 29 e 29-A da Constituição Federal, no caso do Poder Legislativo.

Art. 34. As despesas com pessoal e encargos sociais e previdenciários serão fi xadas em conformidade com a Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, e as Instruções 

Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 35. O Poder Executivo estabelecerá, até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual de 2022, a programação fi nanceira e o cronograma de ex-

ecução mensal de desembolso, buscando manter o equilíbrio entre receita e despesa.

Art. 36. Para atender o disposto na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, o Poder Executivo se incumbirá de:

I – publicar, até 30 (trinta) dias após o encerramento do bimestre, relatório resumido da execução orçamentária;

II – desdobrar as receitas previstas em metas bimestrais de arrecadação, com especifi cação, quando cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quan-

tidade e valores de ações para cobrança da dívida ativa e dos critérios tributários passíveis de cobrança administrativa;

III – divulgar e disponibilizar, para consulta pública, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual, as Prestações de Contas e os Pare-

ceres das Prestações de Contas enviados ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Art. 37. Caso o projeto de lei orçamentária não seja sancionado até 31 de dezembro de 2021, a programação nele constante poderá ser executada para o atendimento 

das seguintes despesas:

I – com pessoal e encargos sociais;

II – benefícios previdenciários;

III – transferências constitucionais e legais;

IV – serviço da dívida e precatórios judiciais;

V – outras despesas correntes, à razão de 1/12 (um doze avos).

Art. 38. Para os efeitos do art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, entende-se como despesas irrelevantes, para fi ns do § 3° do referido artigo, aquelas 

cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites estabelecidos nos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 39. Para os efeitos do art. 44 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, as receitas provenientes de alienação de bens poderão ser utilizadas para atender 

despesas de obrigações patronais previdenciárias de contribuições e aportes no corrente exercício e seguinte.

Art. 40. O PLOA e seus Anexos deverão ser entregues ao Poder Legislativo Municipal em meio eletrônico e disponibilizados no Portal da Transparência no site da Prefei-

tura Municipal de Contagem, após sua aprovação.

Art. 41. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de julho de 2021.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem
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Valores em R$1,00

DESCRIÇÃO 2019 2020 2021 2022 2023 2024
RECEITAS CORRENTES 1.950.338.620   2.292.562.830   2.237.752.376    2.320.119.112   2.418.009.254    2.522.673.949          
RECEITA TRIBUTÁRIA 590.121.028      698.972.797      748.272.500        741.963.581      778.812.989        812.947.369              

Impostos 542.632.076      617.593.592      655.697.000        654.667.988      686.646.333        717.027.923              
Taxas 47.488.952         81.379.204         92.575.500          87.295.594         92.166.656          95.919.445                

RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO 91.902.942         94.534.545         105.383.000        113.111.862      116.950.820        120.749.350              
Contribuições Sociais 42.097.943         42.684.117         53.773.000          54.879.000         56.662.000          58.501.000                
Contribuições Econômicas 49.804.999         51.850.428         51.610.000          58.232.862         60.288.820          62.248.350                

RECEITA PATRIMONIAL 39.933.275         47.263.609         28.134.124          23.878.251         24.383.604          24.227.866                
RECEITA DE SERVIÇOS 9.576.339           12.706.957         9.151.169             6.120.867           6.504.787             6.858.743                  
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.161.595.643   1.374.925.982   1.279.243.240     1.361.494.871   1.416.010.342     1.479.878.453          

Transferências da União 304.372.604      458.950.175      365.892.278        378.400.882      397.697.972        406.307.652              
Transferências dos Estados 578.704.692      671.600.718      688.106.162        718.763.919      740.323.979        781.394.956              
Transferências Multigovernamentais - FUNDEB 272.377.629      240.572.151      220.000.000        258.185.270      271.713.799        285.766.270              
Outras Transferências 6.140.718           3.802.937           5.244.800             6.144.800           6.274.592             6.409.575                  

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 57.209.394         64.158.941         67.568.343          73.549.681         75.346.712          78.012.169                
RECEITA DE CAPITAL 117.603.728      193.181.072      457.405.714        392.827.297      183.259.737        94.213.726                
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 80.422.874         124.082.348      292.429.543        251.772.818      95.881.685          28.904.124                
ALIENAÇÃO DE BENS 3.460.124           9.826.574           31.192.091          182.060              31.050                  32.760                        
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 10.653.531         27.100.918         59.834.080          118.872.419      75.347.002          58.276.842                

Transferências  Recursos a Programas de Educação -                       -                       -                         16.000.000         16.800.000          17.640.000                
Transferências de Convênios da União 6.507.524           15.355.120         43.724.080          23.904.070         23.014.978          23.130.296                
Transferências de Convênios dos Estados 60.000                130.224              3.200.000             66.968.349         23.532.024          5.506.546                  
Outras Transferências de Convênios 4.086.007           11.615.573         12.910.000          12.000.000         12.000.000          12.000.000                

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 23.067.199         32.171.232         73.950.000          22.000.000         12.000.000          7.000.000                  
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 123.407.065      117.314.398      96.653.000          97.852.000        101.127.000        105.179.000              
DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (131.054.929)     (143.389.961)     (142.642.800)      (159.801.560)     (165.322.583)      (174.792.651)            
RENÚNCIA DE RECEITA - (79.026.235)       (92.093.000)         (89.082.003)       (96.208.561)         (101.018.989)            
RESTITUIÇÕES DE RECEITA (729.568)             (1.275.744)         (486.000)              (540.000)             (558.600)              (580.000)                    
DESCONTOS -                       (3.802.967)         (5.727.000)           (14.062.210)       (15.187.187)         (15.946.546)               
RETIFICAÇÕES DE RECEITA (31.137.414)       (4.406.810)         -                         -                       -                         -                              
OUTRAS DEDUÇÕES DE RECEITA (1.706.150)         (1.645.371)         (2.349.800)           (2.500.000)         (2.550.000)           (2.600.000)                 
RECEITA TOTAL 2.026.721.352   2.369.511.211   2.548.512.490    2.544.812.636   2.422.569.060    2.427.128.489          

2022
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QUADRO GERAL DA RECEITA
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MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO DE METAS FISCAIS 
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS 

2022 
 

As metas anuais relativas às receitas e despesas, resultados nominal e primário e montante da 
dívida pública foram elaboradas conforme determina a Portaria nº 375, de 8 de julho de 2020 do 
Ministério da Fazenda / Secretaria do Tesouro Nacional.  
 
Para alcançar os resultados demonstrados foram utilizados os seguintes parâmetros e 
procedimentos: 

 Análise dos dados extraídos dos Balanços relativos aos anos de 2018 a 2020, fornecidos pela 
Secretaria Municipal de Fazenda, possibilitando a verificação do comportamento da receita e da 
despesa nos anos anteriores; 

 Dados da Dívida Pública Consolidada, bem como sua projeção para os anos seguintes, 
fornecidos pela Secretaria Municipal de Fazenda; 

 Foram incluídos na previsão de receita os repasses intergovernamentais, os convênios e as 
operações de crédito em negociação, dentre outras;  

 Se até o mês de agosto de 2021 novos repasses e convênios forem firmados, tais valores serão 
incorporados à previsão da receita através da LOA para o exercício de 2022, a qual será 
colocada à disposição do Poder Legislativo no prazo estabelecido no §3º do artigo 12 da LRF; 

 A estimativa do PIB do Estado de Minas Gerais e os índices utilizados para apuração dos valores 
apresentados nos Demonstrativos foram obtidos através da aplicação dos indicadores 
mencionados na tabela abaixo: 

 
INDICADORES ECONÔMICOS 

Anos Taxa de Inflação 
IPCA 

Taxa de Crescimento do 
PIB Nacional 

PIB do Estado de MG em 
R$ milhões 

2019 4,31 1,40 643.900 
2020 4,52 -4,10 667.100 
2021 4,98 3,04 687.380 
2022 3,50 2,50 704.564 
2023 3,25 2,50 722.178 
2024 3,25 2,50 740.232 

Notas:  
As taxas de inflação medidas pelo IPCA, de 2019 e 2020, são as divulgadas pelo IBGE. Para 2021, utilizou-se as projeções 
do Boletim Focus/Banco Central de 16.04.201, e para os anos seguintes, a estimativa adotada foi a mesma utilizada para a 
LDO da União de 2022. As taxas de crescimento do PIB Nacional apresentadas até 2020 são as divulgadas pelos órgãos 
oficiais. Para o PIB do Estado de Minas Gerais, utilizou-se os dados da Fundação João Pinheiro para o ano de 2019 e 2020 
e nos anos seguintes, aplicou-se a previsão da taxa de crescimento do PIB Nacional constante na LDO da União para 
2022.  
Fontes: LDO da União 2022, Banco Central do Brasil 2021, IBGE 2020, Fundação João Pinheiro 2021. 

 
 A previsão da receita própria para 2022 baseou-se na análise de cada categoria de receita 

verificando o comportamento da arrecadação no período de 2019 e 2020, nos valores previstos 
na Lei Orçamentária para 2021 e na arrecadação realizada até abril deste ano; 

 Para os anos de 2023 e 2024 foi aplicada a taxa de crescimento do PIB Nacional constante na 
LDO da União de 2022, referente ao período em análise; 

 Ressalta-se que, no segundo semestre, quando iniciarem as atividades de elaboração do 
Orçamento Anual, tais estimativas serão revistas de acordo com o cenário econômico e seus 
efeitos sobre as finanças municipais, principalmente, em face da pandemia mundial provocada 
pelo COVID-19. 
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R$ 1,00

Valor Valor % PIB % RCL Valor Valor % PIB % RCL Valor Valor % PIB % RCL
Corrente Constante (a / PIB) (a / RCL) Corrente Constante (b / PIB) (b / RCL Corrente Constante (c / PIB) (c / RCL)

(a) x 100 x 100 (b) x 100 x 100 (c) x 100 x 100
Receita Total 2.544.812.636 2.458.756.170 0,361 129,03 2.422.569.060 2.266.969.913 0,335 117,93 2.427.128.489 2.199.744.789 0,328 113,32
Receitas Primárias (I) 2.174.825.189 2.101.280.376 0,309 110,27 2.204.816.494 2.063.203.373 0,305 107,33 2.272.575.513 2.059.670.991 0,307 106,11

Receitas Primárias Correntes 2.033.770.710 1.964.995.855 0,289 103,12 2.117.438.442 2.063.203.373 0,293 103,07 2.207.265.911 2.000.479.870 0,298 103,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 638.316.929 616.731.332 0,091 32,36 666.896.806 624.062.702 0,092 32,46 695.440.407 630.288.597 0,094 32,47
Contribuições 113.104.302 109.279.519 0,016 5,73 116.942.655 109.431.547 0,016 5,69 120.740.777 109.429.268 0,016 5,64
Transferências Correntes 1.201.693.310 1.161.056.338 0,171 60,93 1.250.687.760 1.170.357.357 0,173 60,88 1.305.085.802 1.182.819.824 0,176 60,93
Demais Receitas Primárias Correntes 80.656.169 77.928.666 0,011 4,09 82.911.221 77.585.918 0,011 4,04 85.998.925 77.942.181 0,012 4,02

Receitas Primárias de Capital 141.054.479 136.284.521 0,020 7,15 87.378.052 81.765.849 0,012 4,25 65.309.602 59.191.121 0,009 3,05
Despesa Total 2.544.812.636 2.458.756.170 0,361 129,03 2.422.569.060 2.266.969.913 0,335 117,93 2.427.128.489 2.199.744.789 0,328 113,32
Despesas Primárias (II) 2.188.630.978 2.114.619.303 0,311 110,97 2.259.761.485 2.114.619.303 0,313 110,00 2.333.203.733 2.114.619.303 0,315 108,94

Despesas Primárias Correntes 1.772.787.274 1.712.837.946 0,252 89,89 1.830.402.861 1.712.837.946 0,253 89,10 1.889.890.954 1.712.837.946 0,255 88,24
Pessoal e Encargos Sociais 932.314.685 900.787.136 0,132 47,27 962.614.913 900.787.136 0,133 46,86 993.899.897 900.787.136 0,134 46,40
Outras Despesas Correntes 840.472.589 812.050.810 0,119 42,61 867.787.948 812.050.810 0,120 42,24 895.991.056 812.050.810 0,121 41,83

Despesas Primárias de Capital 243.629.059 235.390.395 0,035 12,35 251.547.003 235.390.395 0,035 12,24 259.722.281 235.390.395 0,035 12,13
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias 172.214.645 166.390.961 0,024 8,73 177.811.621 166.390.961 0,025 8,66 183.590.499 166.390.961 0,025 8,57

Resultado Primário (III) =  (I – II) -13.805.789 -13.338.927 -0,002 -0,70 -54.944.991 -51.415.930 -0,008 -2,67 -60.628.220 -54.948.311 -0,008 -2,83
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV) 20.362.630 19.674.039 0,003 1,03 20.743.882 19.411.523 0,003 1,01 20.469.853 18.552.151 0,003 0,96
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V) 46.075.908 44.517.785 0,007 2,34 53.066.221 49.657.832 0,007 2,58 57.605.642 52.208.901 0,008 2,69

Resultado Nominal - (VI) = (III + (IV - V)) -39.519.067 -38.182.673 -0,006 -2,00 -87.267.330 -81.662.238 -0,012 -4,25 -97.764.009 -88.605.061 -0,013 -4,56
Dívida Pública Consolidada 857.768.562 828.761.896 0,122 43,49 854.491.998 799.608.846 0,118 41,59 801.330.324 726.258.297 0,108 37,41
Dívida Consolidada Líquida 488.928.080 472.394.280 0,069 24,79 465.698.139 435.786.821 0,064 22,67 448.744.981 406.704.646 0,061 20,95
Receitas Primárias advindas de PPP (VII) - - - - - - - - - - - -
Despesas Primárias geradas por PPP (VIII) - - - - - - - - - - - -
Impacto do saldo das PPPs (IX) = (VII - VIII) - - - - - - - - - - - -

MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS

2022

FONTE: Órgãos da Administração Direta e Indireta

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º)

ESPECIFICAÇÃO

20232022 2024

Metas Previstas em 2020 % PIB % RCL Metas Realizadas em 2020 % PIB % RCL

(a) (b)
Valor                                                  

( c) = (b-a)
%                                                       

(c/a) x 100
Receita Total 2.448.896.109 0,387 143,08 2.369.511.211 0,355 118,08 -79.384.898 -3,24
Receitas Primárias (I) 2.131.536.387 0,337 124,53 2.103.380.199 0,315 104,82 -28.156.188 -1,32
Despesa Total 2.448.896.109 0,387 143,08 2.238.393.470 0,336 111,55 -210.502.639 -8,60
Despesa Primárias (II) 2.372.657.632 0,375 138,62 2.143.928.333 0,321 106,84 -228.729.299 -9,64
Resultado Primário (III) = (I–II) -241.121.245 -0,038 -14,09 -40.548.134 -0,006 -2,02 200.573.111 -83,18
Resultado Nominal -256.126.646 -0,041 -14,96 -29.711.994 -0,004 -1,48 226.414.652 -88,40
Dívida Pública Consolidada                    676.536.650 0,107 39,53 635.390.089 0,095 31,66 -41.146.561 -6,08
Dívida Consolidada Líquida                    548.611.574 0,087 32,05 258.865.253 0,039 12,90 -289.746.321 -52,81

MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

2022

Fonte: SICOF/Contabilidade

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º, §2º, inciso I) R$ 1,00 

Especificação
Variação
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R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO

Receita Total 2.026.721.352 2.448.896.109 20,83 2.178.104.592 -11,06 2.544.812.636 16,84 2.422.569.060        -4,80 2.427.128.489 0,19
Receitas Primárias (I) 1.900.898.685 2.131.536.387 12,13 1.909.683.096 -10,41 2.174.825.189 13,88 2.204.816.494 1,38 2.272.575.513 3,07
Despesa Total 1.991.754.042 2.448.896.109 22,95 2.178.104.592 -11,06 2.544.812.636 16,84 2.422.569.060        -4,80 2.427.128.489 0,19
Despesas Primárias (II) 1.960.050.139 2.372.657.632 21,05 2.080.108.101 -12,33 2.188.630.978 5,22 2.259.761.485 3,25 2.333.203.733 3,25
Resultado Primário (III) = (I – II) -59.151.454 -241.121.245 307,63 -170.425.005 -29,32 -13.805.789 -91,90 -54.944.991 297,99 -60.628.220 10,34
Resultado Nominal  -36.784.838 -256.126.646 596,28 -202.303.797 -21,01 -39.519.067 -80,47 -87.267.330 120,82 -97.764.009 12,03
Dívida Pública Consolidada        526.740.453       676.536.650 28,44 851.210.548 25,82 857.768.562 0,77 854.491.998 -0,38 801.330.324 -6,22
Dívida Consolidada Líquida        302.041.254       548.611.574 81,63 714.843.781 30,30 488.928.080 -31,60 465.698.139 -4,75 448.744.981 -3,64

ESPECIFICAÇÃO

Receita Total 2.223.821.949 2.570.851.135 15,61 2.178.104.592 -15,28 2.458.756.170 12,89 2.266.969.913 -7,80 2.199.744.789 -2,97
Receitas Primárias (I) 2.085.762.907 2.237.686.899 7,28 1.909.683.096 -14,66 2.101.280.376 10,03 2.063.203.373 -1,81 2.059.670.991 -0,17
Despesa Total 2.185.454.034 2.570.851.135 17,63 2.178.104.592 -15,28 2.458.756.170 12,89 2.266.969.913 -7,80 2.199.744.789 -2,97
Despesas Primárias (II) 2.150.666.896 2.490.815.982 15,82 2.080.108.101 -16,49 2.114.619.303 1,66 2.114.619.303 0,00 2.114.619.303 0,00
Resultado Primário (III) = (I – II) -64.903.989 -253.129.083 290,01 -170.425.005 -32,67 -13.338.927 -92,17 -51.415.930 285,46 -54.948.311 6,87
Resultado Nominal  -40.362.199 -268.881.753 566,17 -202.303.797 -24,76 -38.182.673 -81,13 -81.662.238 113,87 -88.605.061 8,50
Dívida Pública Consolidada 577.966.467 710.228.175 22,88 851.210.548 19,85 828.761.896 -2,64 799.608.846 -3,52 726.258.297 -9,17
Dívida Consolidada Líquida 331.415.056 575.932.431 73,78 714.843.781 24,12 472.394.280 -33,92 435.786.821 -7,75 406.704.646 -6,67

MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS  NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
ANEXO DE METAS FISCAIS

2022

AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

VALORES A PREÇOS CORRENTES

2019 2020 ∆% 2021 ∆% 2022 ∆% 2023 ∆% 2024 ∆%

∆% 2024 ∆%

FONTE: SICOF/Contabilidade; LOA 2020 - Lei nº 5.063/2020 e seus anexos; Órgãos da Administração Direta e Indireta

VALORES A PREÇOS CONSTANTES

2019 2020 ∆% 2021 ∆% 2022 ∆% 2023

R$ 1,00 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2020 % 2019 % 2018 %

Patrimônio/Capital 4.578.139.097 100 3.427.525.363 100 2.498.280.817 100
Reservas 0,00 0,00 0,00
Resultado Acumulado 0,00 0,00 0,00
TOTAL 4.578.139.097 100 3.427.525.363 100 2.498.280.817 100
Fonte: SAFCI/SICOF - Demonstrativo STN/MCASP//Balanço Patrimonial UG: Município

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2020 2019 % 2018 %
Patrimônio -58.955.812 100 -47.417.251 100 -46.854.580 100
Reservas 0,00 0,00 0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados 0,00 0,00 0,00
TOTAL -58.955.812 100 -47.417.251 100 -46.854.580 100
Fonte: SAFCI/SICOF - Demonstrativo STN/MCASP//Balanço Patrimonial UG: Previcon (6440)

REGIME PREVIDENCIÁRIO

MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2022

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III)
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AMF -  Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ 1,00 
RECEITAS REALIZADAS 2020 2019 2018

RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 9.873.995 3.718.297 3.210.721
Alienação de Bens Móveis 0 98.000 1.593.790
Alienação de Bens Imóveis 9.826.574 3.362.124 1.473.902
Alienação de Bens Intangíveis 0 0 0
Rendimentos de Aplicação Financeira 47.421 258.173 143.029

DESPESAS EXECUTADAS 2020 2019 2018
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 22.838.530 727.266 2.331.119

DESPESAS DE CAPITAL 22.838.530 727.266 2.331.119
Investimentos ¹ 22.838.530 727.266 2.331.119
Inversões Financeiras                           -                             -                             -   
Amortização da Dívida                           -                             -                             -   

DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                           -                             -                             -   
Regime Geral de Previdência Social                           -                             -                             -   
Regime Próprio dos Servidores Públicos                           -                             -                             -   

SALDO FINANCEIRO 2020 2019 2018
VALOR (III) 4.631.058 5.618.480 3.262.351

Fonte: SAFCI/Contabilidade/SICONFI RREO 6º Bim - Anexo 11

Nota: ¹ Despesa empenhada no exercício

MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

2022
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R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 2018 2019 2020
RECEITAS CORRENTES (I) 51.076.484,58 62.521.297,96 54.382.551,01

Receita de Contribuições dos Segurados 7.122.969,60 7.901.148,19 8.262.448,74
Civil 7.122.969,60 7.901.148,19 8.262.448,74

Ativo 7.002.278,53 7.776.381,55 8.129.317,88
Inativo 75.527,39 82.079,18 89.174,98
Pensionista 45.163,68 42.687,46 43.955,88

Militar 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00

    Receita de Contribuições Patronais 13.727.188,75 15.830.093,58 15.594.341,35
Civil 13.727.188,75 15.830.093,58 15.594.341,35

Ativo 13.727.188,75 15.830.093,58 15.594.341,35
Inativo 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00

Militar 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 16.332.044,63 25.580.935,09 14.476.255,76
Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00
Receitas de Valores Mobiliários 16.332.044,63 25.580.935,09 14.476.255,76
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 13.894.281,60 13.209.121,10 16.049.505,16

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00
13.894.281,60 13.209.121,10 16.049.505,16

Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00

37.182.202,98 49.312.176,86 38.333.045,85

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 2018 2019 2020
Benefícios - Civil 32.811.793,55 33.750.818,87 34.353.663,27

Aposentadorias 27.546.690,68 28.467.860,01 29.007.108,62
Pensões 5.263.961,31 5.281.778,06 5.346.408,79
Outros Benefícios Previdenciários 1.141,56 1.180,80 145,86

Benefícios - Militar 0,00 0,00 0,00
Reformas 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00
Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Previdenciárias 7.272,87 110.511,15 1.604,46
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Previdenciárias 7.272,87 110.511,15 1.604,46

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V) 32.819.066,42 33.861.330,02 34.355.267,73

4.363.136,56 15.450.846,84 3.977.778,12

2018 2019 2020
VALOR 137.763.434,08 153.821.781,33 180.198.349,03

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 2018 2019 2020
VALOR 18.896.000,00 17.777.000,00 21.968.600,00

2018 2019 2020

0,00 0,00 0,00
13.894.281,60 13.209.121,10 16.049.505,16

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS 2018 2019 2020
Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00 0,00 0,00
Investimentos e Aplicações 153.821.781,33 180.198.349,03 195.341.190,03
Outro Bens e Direitos 1.687.497,60 2.505.617,04 1.227.804,14

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO PREVIDENCIÁRIO

Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE  METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS

2022

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

TOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos
Outros Aportes para o RPPS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)2

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS
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RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 2018 2019 2020
RECEITAS CORRENTES (VII) 99.925.591,28 103.843.962,75 101.103.884,80

Receita de Contribuições dos Segurados 31.624.237,06 33.783.271,18 34.052.861,29
Civil 31.624.237,06 33.783.271,18 34.052.861,29

Ativo 30.233.017,84 32.084.307,84 32.023.058,09
Inativo 1.362.238,16 1.658.669,95 1.992.523,93
Pensionista 28.981,06 40.293,39 37.279,27

Militar 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00

Receita de Contribuições Patronais 62.026.004,36 63.643.959,47 60.814.620,53
Civil 62.026.004,36 63.643.959,47 60.814.620,53

Ativo 62.026.004,36 63.643.959,47 60.814.620,53
Inativo 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00

Militar 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 272.036,09 253.518,79 117.301,04
Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00
Receitas de Valores Mobiliários 272.036,09 253.518,79 117.301,04
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 6.003.313,77 6.163.213,31 6.119.101,94

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 6.003.313,77 6.163.213,31 6.119.101,94
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL (VIII) 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII) 99.925.591,28 103.843.962,75 101.103.884,80

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 2018 2019 2020
Benefícios - Civil 145.010.797,92 163.437.987,33 179.555.067,13

Aposentadorias 139.917.297,82 157.307.225,16 172.619.116,51
Pensões 5.093.119,58 6.130.368,57 6.935.902,00
Outros Benefícios Previdenciários 380,52 393,60 48,62

Benefícios - Militar 0,00 0,00 0,00
Reformas 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00
Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Previdenciárias 145.534,05 928,58 14.107,68
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Previdenciárias 145.534,05 928,58 14.107,68

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) 145.156.331,97 163.438.915,91 179.569.174,81

-45.230.740,69 -59.594.953,16 -78.465.290,01

2018 2019 2020
Recursos para Cobertura de Insuficiências 41.929.355,00 60.864.353,94 79.033.648,00
Recursos para Formação de Reserva 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS 2018 2019 2020
RECEITAS CORRENTES 163.632,32 178.312,09 2.116.168,48
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) 163.632,32 178.312,09 2.116.168,48

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS 2018 2019 2020
DESPESAS CORRENTES (XIII) 1.318.429,40 1.306.274,70 1.407.127,73
DESPESAS DE CAPITAL (XIV) 21.544,36 0,00 0,00
TOTAL DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) 1.339.973,76 1.306.274,70 1.407.127,73

-1.176.341,44 -1.127.962,61 709.040,75

PLANO FINANCEIRO

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X)2

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RRPS

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)
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Receitas
Previdenciárias

Despesas
Previdenciárias

Resultado
Previdenciário

Saldo Financeiro 
do Exercício

 (a) (b) (c) = (a-b) (d) = (d Exercício 
2020 51.953.868,74 35.701.391,13 16.252.477,61 264.297.826,64
2021 54.156.160,68 34.804.168,15 19.351.992,53 283.649.819,17
2022 55.466.369,40 35.230.545,88 20.235.823,52 303.885.642,69
2023 56.826.506,89 35.637.308,58 21.189.198,31 325.074.841,00
2024 58.241.597,52 36.017.383,37 22.224.214,15 347.299.055,15
2025 59.715.300,38 36.382.349,28 23.332.951,10 370.632.006,25
2026 61.254.983,54 36.669.958,59 24.585.024,95 395.217.031,20
2027 62.862.063,94 36.990.581,56 25.871.482,38 421.088.513,59
2028 64.541.479,97 37.280.867,29 27.260.612,68 448.349.126,26
2029 66.301.225,22 37.497.253,42 28.803.971,80 477.153.098,06
2030 68.141.731,81 37.721.467,07 30.420.264,74 507.573.362,80
2031 70.077.859,90 37.872.350,49 32.205.509,41 539.778.872,21
2032 72.105.636,47 37.992.841,86 34.112.794,61 573.891.666,82
2033 74.245.189,63 38.063.420,27 36.181.769,36 610.073.436,18
2034 76.504.242,55 38.059.691,46 38.444.551,09 648.517.987,27
2035 78.860.977,95 38.074.688,40 40.786.289,55 689.304.276,82
2036 80.053.228,24 41.850.203,83 38.203.024,41 727.507.301,24
2037 81.468.891,33 44.443.916,01 37.024.975,32 764.532.276,55
2038 82.850.817,35 46.754.959,98 36.095.857,37 800.628.133,92
2039 84.172.615,32 48.985.838,58 35.186.776,74 835.814.910,66
2040 85.676.627,84 50.364.356,11 35.312.271,73 871.127.182,39
2041 85.524.771,31 56.622.094,97 28.902.676,34 900.029.858,73
2042 84.954.421,64 63.175.046,18 21.779.375,46 921.809.234,20
2043 84.346.833,64 68.367.602,42 15.979.231,22 937.788.465,41
2044 83.895.354,03 71.624.319,44 12.271.034,59 950.059.500,00
2045 75.569.049,24 74.261.712,89 1.307.336,35 951.366.836,35
2046 66.473.002,47 77.188.760,06 -10.715.757,59 940.651.078,76
2047 64.625.364,20 79.510.431,85 -14.885.067,65 925.766.011,11
2048 62.641.425,42 81.408.615,78 -18.767.190,36 906.998.820,76
2049 60.561.348,21 82.679.691,39 -22.118.343,18 884.880.477,57
2050 57.798.523,82 84.838.752,33 -27.040.228,51 857.840.249,06
2051 55.558.893,24 84.579.590,08 -29.020.696,84 828.819.552,22
2052 53.502.011,94 83.297.729,00 -29.795.717,06 799.023.835,17
2053 51.461.598,70 81.564.225,70 -30.102.627,00 768.921.208,16
2054 49.456.984,39 79.503.033,47 -30.046.049,08 738.875.159,09
2055 46.870.064,35 79.052.853,38 -32.182.789,03 706.692.370,06
2056 44.888.353,49 76.309.842,42 -31.421.488,93 675.270.881,13
2057 43.014.629,48 73.278.752,79 -30.264.123,31 645.006.757,82
2058 41.200.166,29 70.186.271,56 -28.986.105,27 616.020.652,55
2059 39.451.260,92 67.044.810,09 -27.593.549,17 588.427.103,38
2060 37.773.882,08 63.867.064,52 -26.093.182,44 562.333.920,94
2061 36.173.677,92 60.666.296,80 -24.492.618,88 537.841.302,06
2062 34.656.138,98 57.458.474,38 -22.802.335,40 515.038.966,66
2063 33.226.386,54 54.261.302,15 -21.034.915,61 494.004.051,05
2064 31.889.101,87 51.093.280,27 -19.204.178,40 474.799.872,64
2065 30.648.269,23 47.972.205,90 -17.323.936,67 457.475.935,97
2066 29.510.951,02 44.914.802,24 -15.403.851,22 442.072.084,75
2067 28.472.567,18 41.935.764,40 -13.463.197,22 428.608.887,53
2068 27.539.396,17 39.045.478,14 -11.506.081,97 417.102.805,56
2069 26.713.835,40 36.249.076,65 -9.535.241,25 407.567.564,30
2070 25.998.529,65 33.545.487,98 -7.546.958,33 400.020.605,98
2071 25.396.545,32 30.929.754,26 -5.533.208,94 394.487.397,03
2072 24.911.475,91 28.397.591,71 -3.486.115,80 391.001.281,23
2073 24.547.270,35 25.945.986,11 -1.398.715,76 389.602.565,47
2074 24.308.113,28 23.574.149,39 733.963,89 390.336.529,36
2075 24.198.237,02 21.284.746,11 2.913.490,91 393.250.020,27
2076 24.223.406,30 19.055.083,20 5.168.323,10 398.418.343,37
2077 24.392.581,15 16.952.848,63 7.439.732,52 405.858.075,89
2078 24.695.409,53 14.958.655,37 9.736.754,16 415.594.830,05
2079 25.141.243,30 13.082.165,57 12.059.077,73 427.653.907,78
2080 25.737.352,51 11.332.224,35 14.405.128,16 442.059.035,95
2081 26.475.543,42 9.716.846,83 16.758.696,59 458.817.732,53
2082 27.362.514,63 8.243.135,56 19.119.379,07 477.937.111,61
2083 28.398.526,67 6.916.641,61 21.481.885,06 499.418.996,67
2084 29.583.964,63 5.741.096,51 23.842.868,12 523.261.864,79
2085 30.922.658,46 4.717.946,90 26.204.711,56 549.466.576,34
2086 32.406.635,77 3.845.753,95 28.560.881,82 578.027.458,17
2087 34.039.190,41 3.118.926,14 30.920.264,27 608.947.722,44
2088 35.819.736,55 2.527.565,18 33.292.171,37 642.239.893,81
2089 37.747.910,79 2.057.206,71 35.690.704,08 677.930.597,89
2090 39.823.867,84 1.688.789,57 38.135.078,27 716.065.676,17
2091 42.048.799,51 1.401.705,84 40.647.093,67 756.712.769,84
2092 44.425.416,29 1.177.526,62 43.247.889,67 799.960.659,50
2093 46.957.801,10 1.001.262,58 45.956.538,52 845.917.198,03
2094 49.651.503,12 861.172,62 48.790.330,50 894.707.528,53

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO
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Receitas
Previdenciárias

Despesas
Previdenciárias

Resultado
Previdenciário

Saldo Financeiro 
do Exercício

 (a) (b) (c) = (a-b) (d) = (d Exercício 
2020 117.599.485,16 175.241.822,34 -57.642.337,18 -44.057.492,16
2021 103.986.608,80 175.215.738,55 -71.229.129,75 -115.286.621,91
2022 104.121.400,03 175.185.646,99 -71.064.246,96 -186.350.868,87
2023 104.076.211,57 175.477.537,60 -71.401.326,03 -257.752.194,90
2024 104.061.084,69 175.233.492,45 -71.172.407,76 -328.924.602,66
2025 103.994.858,97 174.532.197,22 -70.537.338,25 -399.461.940,91
2026 89.196.878,67 238.805.181,65 -149.608.302,98 -549.070.243,89
2027 85.527.821,77 255.333.592,53 -169.805.770,76 -718.876.014,65
2028 81.196.716,01 272.164.555,54 -190.967.839,53 -909.843.854,18
2029 77.768.392,46 284.278.957,88 -206.510.565,42 -1.116.354.419,60
2030 72.546.579,08 302.245.830,03 -229.699.250,95 -1.346.053.670,55
2031 69.148.959,47 312.345.425,19 -243.196.465,72 -1.589.250.136,27
2032 65.674.064,88 321.858.736,27 -256.184.671,39 -1.845.434.807,66
2033 62.111.573,68 330.280.000,36 -268.168.426,68 -2.113.603.234,34
2034 57.225.429,33 342.539.644,29 -285.314.214,96 -2.398.917.449,30
2035 50.501.791,77 361.081.771,81 -310.579.980,04 -2.709.497.429,34
2036 47.595.182,31 363.693.501,76 -316.098.319,45 -3.025.595.748,79
2037 45.148.942,22 363.386.812,02 -318.237.869,80 -3.343.833.618,59
2038 42.097.059,04 364.553.268,39 -322.456.209,35 -3.666.289.827,94
2039 39.188.125,47 364.410.565,40 -325.222.439,93 -3.991.512.267,87
2040 36.401.024,09 362.666.672,08 -326.265.647,99 -4.317.777.915,86
2041 35.159.988,82 353.708.529,76 -318.548.540,94 -4.636.326.456,80
2042 33.656.783,20 345.032.380,63 -311.375.597,43 -4.947.702.054,23
2043 32.162.546,23 335.569.525,35 -303.406.979,12 -5.251.109.033,35
2044 30.724.384,59 325.213.781,43 -294.489.396,84 -5.545.598.430,19
2045 29.318.657,51 314.096.073,53 -284.777.416,02 -5.830.375.846,21
2046 28.255.532,15 300.937.679,52 -272.682.147,37 -6.103.057.993,58
2047 27.159.602,76 287.363.897,75 -260.204.294,99 -6.363.262.288,57
2048 26.029.210,87 273.523.412,30 -247.494.201,43 -6.610.756.490,00
2049 24.862.350,79 259.506.615,31 -234.644.264,52 -6.845.400.754,52
2050 23.675.792,21 245.315.690,72 -221.639.898,51 -7.067.040.653,03
2051 22.467.716,27 231.076.601,23 -208.608.884,96 -7.275.649.537,99
2052 21.244.057,82 216.830.107,46 -195.586.049,64 -7.471.235.587,63
2053 20.010.387,64 202.686.719,31 -182.676.331,67 -7.653.911.919,30
2054 18.772.613,33 188.700.331,40 -169.927.718,07 -7.823.839.637,37
2055 17.508.059,06 175.055.904,92 -157.547.845,86 -7.981.387.483,23
2056 16.280.065,90 161.589.764,90 -145.309.699,00 -8.126.697.182,23
2057 15.066.118,64 148.481.578,00 -133.415.459,36 -8.260.112.641,59
2058 13.874.857,21 135.766.102,03 -121.891.244,82 -8.382.003.886,41
2059 12.707.891,53 123.550.777,21 -110.842.885,68 -8.492.846.772,09
2060 11.573.386,38 111.852.943,52 -100.279.557,14 -8.593.126.329,23
2061 10.477.117,31 100.725.630,69 -90.248.513,38 -8.683.374.842,61
2062 9.424.289,06 90.118.683,60 -80.694.394,54 -8.764.069.237,15
2063 8.419.687,18 80.216.437,18 -71.796.750,00 -8.835.865.987,15
2064 7.467.732,51 70.957.208,20 -63.489.475,69 -8.899.355.462,84
2065 6.572.456,92 62.348.863,50 -55.776.406,58 -8.955.131.869,42
2066 5.737.349,21 54.368.629,02 -48.631.279,81 -9.003.763.149,23
2067 4.965.194,66 47.082.158,41 -42.116.963,75 -9.045.880.112,98
2068 4.259.995,48 40.346.509,45 -36.086.513,97 -9.081.966.626,95
2069 3.617.124,93 34.228.080,30 -30.610.955,37 -9.112.577.582,32
2070 3.039.021,39 28.848.768,50 -25.809.747,11 -9.138.387.329,43
2071 2.524.487,67 24.071.399,64 -21.546.911,97 -9.159.934.241,40
2072 2.071.478,88 19.866.291,63 -17.794.812,75 -9.177.729.054,15
2073 1.677.163,68 16.218.139,75 -14.540.976,07 -9.192.270.030,22
2074 1.338.049,94 13.080.343,55 -11.742.293,61 -9.204.012.323,83
2075 1.050.539,46 10.417.868,78 -9.367.329,32 -9.213.379.653,15
2076 809.819,80 8.180.981,92 -7.371.162,12 -9.220.750.815,27
2077 611.152,63 6.306.056,48 -5.694.903,85 -9.226.445.719,12
2078 449.588,38 4.744.792,20 -4.295.203,82 -9.230.740.922,94
2079 320.788,69 3.383.815,29 -3.063.026,60 -9.233.803.949,54
2080 220.490,66 2.419.808,85 -2.199.318,19 -9.236.003.267,73
2081 144.756,85 1.693.058,13 -1.548.301,28 -9.237.551.569,01
2082 89.850,91 1.159.663,04 -1.069.812,13 -9.238.621.381,14
2083 52.186,11 784.162,83 -731.976,72 -9.239.353.357,86
2084 30.316,78 535.604,74 -505.287,96 -9.239.858.645,82
2085 15.858,78 381.367,58 -365.508,80 -9.240.224.154,62
2086 8.254,32 292.172,41 -283.918,09 -9.240.508.072,71
2087 5.098,61 224.919,42 -219.820,81 -9.240.727.893,52
2088 3.759,93 197.243,90 -193.483,97 -9.240.921.377,49
2089 3.165,76 177.603,47 -174.437,71 -9.241.095.815,20
2090 2.733,00 156.411,59 -153.678,59 -9.241.249.493,79
2091 2.363,83 141.259,02 -138.895,19 -9.241.388.388,98
2092 2.041,17 127.401,28 -125.360,11 -9.241.513.749,09
2093 1.765,15 114.815,92 -113.050,77 -9.241.626.799,86
2094 1.540,01 103.403,31 -101.863,30 -9.241.728.663,16

NOTA:

2 O resultado previdenciário poderá ser apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 
1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO

FONTE: Sistema SICOF, Unidade Responsável: PREVICON. Emissão: 20/04/2021, às 16:48:13.

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá 
compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.
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2022 2023 2024

Lei 3496/2001, Art. 1º, inciso VI - Igrejas e Entidades religiosas 2.094.750          2.262.330          2.375.447          

Isenção Artigo 50.A, Inciso I - CTMC - Administração Direta/Indireta 209.475             226.233             237.545             

Isenção Artigo 50.A, Inciso II - CTMC - Associações Entidades sem fins 
lucrativos

41.895               45.247               47.509               

Artigo 50.B CTMC, Imóvel residencial valor venal 21.785.400        23.528.232        24.704.644        

Artigo 50.C CTMC - Imóvel residencial de Aposentados/pensionista 17.763.480        19.184.558        20.143.786        

Lei 3496/2001, Art. 1º, inciso VI - Igrejas e Entidades religiosas 1.720.435          1.858.069          1.950.973          

Isenção Artigo 50.A, Inciso I - CTMC - Administração Direta/Indireta 183.070             197.715             207.601             

Isenção Artigo 50.A, Inciso II - CTMC - Associações Entidades sem fins 
lucrativos

33.075               35.721               37.507               

Artigo 50.B CTMC, Imóvel residencial valor venal 31.487.971        34.007.009        35.707.359        

Artigo 50.C CTMC - Imóvel residencial de Aposentados/pensionista 5.162.950          5.575.986          5.854.785          

Art.2 CTMC - Lei 3.496/2001 - Atividade economica de Baixa renda -                     -                     -                     

§4° Art.47 CTMC - Lei 1.611/1983 - Entidades Imunes 2.836                 3.063                 3.216                 

§5° Art.47 CTMC - Lei 1.611/83 - Micro e Pequena empresa Optante pelo 
Simples Nacional

384.746             415.525             436.302             

§7°, Art.47, Lei 1.611/83 - CTMC - Associação e entidades sem fins 
lucrativos

9.319                 10.064               10.567               

Art.3 CTMC - Lei 3.496/2001 - Atividade economica de Baixa renda -                     -                     -                     

Art. 249 da LC 190/2014 - Engenhos de Publicidade 220.500             238.140             250.047             

§4° Art.47 CTMC - Lei 1.611/1983 - Entidades Imunes 11.025               11.907               12.502               

§5° Art.47 CTMC - Lei 1.611/83 - Micro e Pequena empresa Optante pelo 
Simples Nacional

11.025               11.907               12.502               

§7°, Art.47, Lei 1.611/83 - CTMC - Associação e entidades sem fins 
lucrativos

11.025               11.907               12.502               

§4° Art.47 CTMC - Lei 1.611/1983 - Entidades Imunes 2.876                 3.106                 3.261                 

§5° Art.47 CTMC - Lei 1.611/83 - Micro e Pequena empresa Optante pelo 
Simples Nacional

218.323             235.789             247.578             

§7°, Art.47, Lei 1.611/83 - CTMC - Associação e entidades sem fins 
lucrativos

10.326               11.152               11.710               

ITBI - Imposto sobre 
Transmissão inter vivos 

ISENÇÃO
Artigo 16 Lei complementar n. 267/2018 (Imóveis residenciais Morar 
Contagem)

7.717.500          8.334.900          8.751.645          

IPTU Parágrafo ùnico Artigo 55 CTMC - Desconto pagamento integral 5.616.000          6.065.280          6.368.544          

TCRS Parágrafo ùnico Artigo 55 CTMC - Desconto pagamento integral 561.600             606.528             636.854             

CCSIP Parágrafo ùnico Artigo 55 CTMC - Desconto pagamento integral 7.560                 8.165                 8.573                 

IPTU Redução de alíquota §5° Art.67 CTMC - Lei 1.611/1983 - Imóveis territorias em construção 132.250             142.830             149.972             

IPTU (1) Redução de alíquota
Lei complementar 268/2018 - Imóveis edificados situados nos distritos 
industriais

299.000             322.920             339.066             

IPTU (1) Incentivo
Inciso I, Art. 8º da Lei complementar 268/2018 - Imóveis edificados não 
residenciais 

2.373.800          2.563.704          2.691.889          

ITBI (1) Incentivo
Inciso II, Art. 8º da Lei complementar 268/2018 - Imóveis edificados não 
residenciais 

756.000             816.480             857.304             

ISSQN (1) Incentivo
Incisos III e IV, Art. 8º da Lei complementar 268/2018 - Empreendimentos 
enquadrados no PRODEC / PRIIC

4.316.000          4.661.280          4.894.344          

103.144.210  111.395.747  116.965.535  

Notas:

TFLF - Taxa de 
fiscalização de 
Localização e 
Funcionamento

ISENÇÃO

TFEP - Taxa de 
Fiscalização de Engenhos 
de Publicidade

ISENÇÃO

SETORES / PROGRAMAS / BENEFICIARIOS

IPTU - Imposto Predial e 
Territorial Urbano

ISENÇÃO

TCRS - Taxa de coleta de 
resíduos sólidos

ISENÇÃO

(1) LEI COMPLEMENTAR Nº 268, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 - Institui a Política de Inovação e Apoio ao Setor Produtivo de Contagem, cria programas, autoriza a concessão de 
benefícios e incentivos, Programas PRODEC e PRIIC.

MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

2022

COMPENSAÇÃO

Renúncia considerada na 
estimativa da receita, 

não afetando as metas 
fiscais

Medida de compensação 
indicada na proposição 

das Leis complementares 
268/2018 e 289/2019.

TOTAL

TFS - Taxa de fiscalização 
Sanitária

ISENÇÃO

Desconto pagamento 
integral 
IPTU/TCRS/CCSIP

TRITBUTO MODALIDADE RENÚNCIA PREVISTA
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MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO DE METAS FISCAIS 
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO 

2022 
 
 

 
AMF – Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, §2º, inciso V)   R$ 1,00 

Eventos Valor Previsto para 2022 

Aumento Permanente da Receita 0,00 

(-) Transferências Constitucionais 0,00 

(-) Transferências ao FUNDEB 0,00 

Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) 0,00 

Redução Permanente da Despesa (II) 0,00 

Margem Bruta (III) = (I+II) 0,00 

Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) 0,00 

Novas DOCC 0,00 

Novas DOCC geradas por PPP 0,00 

Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV) 0,00 

 
 

Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória 
ou ato administrativo normativo que fixe para o Ente a obrigação legal de sua execução por um período 
superior a dois exercícios. A estimativa da margem de expansão das despesas obrigatórias  de caráter 
continuado é um requisito introduzido pela Lei de Responsabilidade Fiscal para assegurar que não sejam 
criadas novas despesas permanentes sem fontes consistentes de financiamento. 

 
Seguindo a interpretação do governo federal, entende-se que a efetivação desse grupo de despesas 
necessita de compensação pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de 
despesa, em que aumento permanente de receita é aquele proveniente da elevação de alíquotas, 
ampliação da base de cálculo em decorrência do crescimento real da atividade econômica, majoração 
ou criação de tributo ou contribuição. 
 
Considerando que não existem perspectivas de aumento permanente das receitas e redução permanente 
das despesas obrigatórias de caráter continuado, não haverá margem líquida de expansão para as 
Despesas Obrigatórias de Carárer Continuado do município. Desse modo, as DOCC adequar-se-ão às 
receitas do município. 
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MUNICÍPIO DE CONTAGEM – MG 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO DE RISCOS FISCAIS 
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS 

2022 
 (Art. 4º, §3º, da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000) 

 
 
I - INTRODUÇÃO 

A fim de prover transparência na apuração dos resultados fiscais dos governos, a Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, 
estabelece que a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO deve conter Anexo de Riscos Fiscais, com 
a avaliação dos passivos contingentes e de outros riscos capazes de afetar negativamente as 
contas públicas e, consequentemente, as metas fiscais estabelecidas em lei. 

Os passivos contingentes são obrigações que surgem em função de acontecimentos futuros e 
incertos e não totalmente sob controle da municipalidade, ou de fatos passados ainda não 
reconhecidos. Já os outros riscos envolvem, principalmente, alterações do cenário 
macroeconômico. 

De forma a estruturar a análise, serão utilizadas duas categorias: riscos de caráter orçamentário 
e riscos vinculados a dívidas, que incluem os precatórios. 
 
II - RISCOS FISCAIS GERAIS AVALIADOS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19  
 
É de fundamental importância destacar que desde o inicio do ano de 2020, a economia brasileira 
vem sofrendo com os impactos negativos causados pela pandemia Covid-19. Não há previsões de 
retomada a curto prazo da situação econômica vivenciada no  período anterior ao início da 
pandemia. 
 
O período imediatamente anterior à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) encontrou a 
economia brasileira com um moderado crescimento, depois de um bimestre negativo no final de 
2019 e uma taxa de câmbio desvalorizada. 
 
A incerteza decorrente da pandemia de Covid-19, afetou negativamente toda atividade econômica 
no ano de 2020, estendendo-se ainda no exercício corrente, causando uma retração nas receitas 
próprias e de transferências e sem perspectiva de recuperação nos próximos anos.   
 
Com relação ao PIB, o IPEA (www.ipea.gov.br) divulgou a projeção de um crescimento de 3% para 
2021, e um aumento de 2,8% para 2022, considerando-se a manutenção de um cenário de 
retomada da atividade econômica esperada para o segundo semestre deste ano. 
 
Segundo o instituto, “além do impacto da pandemia e do endurecimento das medidas de 
isolamento social por parte de governos estaduais e municipais sobre o ritmo da economia, as 
previsões para 2021 também levam em conta as incertezas quanto à capacidade de se promover 
os ajustes nas contas públicas necessários para uma trajetória fiscal equilibrada”. 

Outro fator de risco apontado é a aceleração inflacionária, refletindo a alta nos preços 
administrados acima do esperado no início deste ano e a desvalorização cambial, com impactos 
principalmente nos preços dos alimentos e dos bens industriais. 
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Os pesquisadores também divulgaram uma nota com os indicadores mensais da atividade 
econômica, cujo desempenho aponta para acomodação no ritmo de crescimento da economia no 
primeiro trimestre de 2021. O Grupo de Conjuntura do Ipea estima, para fevereiro deste ano, 
crescimento nulo na produção industrial, avanço de 0,8% para as vendas no varejo e alta de 0,6% 
no setor de serviços.   

Como a receita municipal é composta dos seguintes impostos, a saber: 
 

A) IPTU – Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana; 
B) ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza; 
C) ITBI – Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis; 
D) Taxas; 
E) Transferências Quota parte do IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos); 
F) Transferências Quota parte do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e 

Serviços) 

Temos que o risco de qualquer variação negativa na economia local, bem como na economia 
nacional, que tenha como consequência uma retração do PIB, certamente provocará uma retração 
nos negócios e isto acarretará uma redução na receita própria do Município. 

Isto posto, a recomendação para a gestão municipal, para o restante do exercício de 2021 e 2022, 
é que esteja atenta ao teto dos gastos e acompanhe as ações do Governo Federal nesse sentido, 
observando-se a evolução das despesas, dada a incerteza para a previsão da receita para os 
próximos exercícios.  
 
III - RISCOS ORÇAMENTÁRIOS 

Os Riscos Orçamentários representam a possibilidade de as receitas estimadas e despesas fixadas 
na Lei Orçamentária não se confirmarem no exercício financeiro, por conta de fatos imprevisíveis 
no momento da elaboração da peça orçamentária. 
 
III.1- Riscos decorrentes da previsão da receita 

Circunstâncias imprevisíveis no contexto econômico podem afetar a arrecadação, com 
consequências nas metas de resultados primário e nominal, visto que os índices utilizados para a 
previsão das receitas podem sofrer alterações ao longo do exercício. 

Um dos principais impactos tem origem no comportamento do nível de atividade econômica, 
medido pela taxa de crescimento real do Produto Interno Bruto – PIB. O PIB serve como 
parâmetro de evolução da maioria das receitas, destacando-se, prioritariamente, as receitas 
tributárias, que representam a maior parcela do ingresso de recursos. 

Ainda a respeito do nível de atividade econômica, destaca-se o PIB Serviços, que tem forte 
influência nas receitas municipais, visto que a arrecadação do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza – ISS mantém forte ligação com o indicador. 

Também pode impactar indiretamente na arrecadação tributária por meio de outros aspectos, 
como por exemplo, na variação da inadimplência percebida em determinados tributos. O impacto 
mais relevante ocorre no Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). 

Há ainda de se considerar o risco de os impactos na economia provocados pelos reflexos da 
pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) serem sentidos por um longo período. Muito embora 
tenhamos inaugurado uma fase vacinal, ainda não se pode afirmar com certeza quando a 
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atividade econômica retomará seu curso normal de antes da pandemia, haja vista as imprevisões 
quanto ao fim das medidas de isolamento, distanciamento social, e fechamento do comércio, 
uma vez que novas variantes do vírus estão sendo descobertas, o que prolonga o estado de alerta, 
causando incertezas quanto ao rumo da economia. 

Com relação ao impacto negativo da pandemia na vida do cidadão, com fechamento do comércio perda de 
postos de emprego e redução da capacidade de pagamento, a atividade de cobrança dos créditos 
inadimplidos sofre substancial impacto, afetando a arrecadação municipal. 

Considerando a necessidade de fomentar o setor produtivo e o desenvolvimento ordenado da 
cidade sob o viés da função social da propriedade, a administração pública implementou, através 
da Lei Complementar 305, de 30 de março de 2021, o Programa de Incentivo a Regularização da 
Dívida Tributária denominado PRO-CONTAGEM, instituinto Benefícios Fiscais Especiais 
destinados a mitigar os impactos econômicos decorrentes das medidas de enfrentamento da 
pandemia causada pela COVID-19, com o objetivo de permitir aos contribuintes recuperar sua 
situação de adimplência com o Município, criando condições excepcionais para quitação dos 
débitos incorridos durante a pandemia, como também das dívidas contraídas em período anterior 
e de estimular a retomada da atividade econômica na cidade, contribuindo para o rápido retorno 
dos níveis de consumo, emprego e renda anteriores à urgência sanitária. 

Também foi promulgada Lei Complementar nº 306, de 30 de março de 2021, que dispõe sobre a 
concessão de “benefício” em forma de desconto sobre o Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana - IPTU - e de taxas que com ele são cobradas do exercício de 2021, incidente 
sobre os imóveis prediais, em virtude da situação de emergência em saúde pública no Município 
de Contagem decorrente da pandemia provocada pelo Coronavírus (COVID-19). 

Ademais, há a pespectiva de alterações legislativas para adequar a cobrança do IPTU e de suas 
taxas. Em diálogo com a sociedade e com a finalidade de adequar a capacidade contributiva, 
pretende-se construir uma proposta para determinar valores mais justos para o IPTU, 
considerando o artigo 14 da LRF. 

Outra circunstância que afeta a arrecadação é o aquecimento ou retração do mercado imobiliário, 
que reflete na arrecadação do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de 
Direitos Reais sobre Imóveis – ITBI, uma vez que a arrecadação depende do número de transações 
e dos valores transacionados. Os níveis de investimento no Município também guardam relação 
estreita com este imposto, visto que grandes negócios são acompanhados, na maioria dos casos, 
de movimentações imobiliárias. 

Com relação as receitas decorrentes das transferências constitucionais, especificamente com 
relação aos repasses referentes ao ICMS, há que considerar que há incertezas na definição do 
índice de partipação de cada Município provocada na apuração realizada pela Secretaria de 
Estado da Fazenda/MG. Tais indefinições por parte do Estado de Minas Gerais na apuração VAF 
do Município, prejudicam a elaboração da LDO, pois que não há clareza sobre o principal índice 
base para distribuição do ICMS, importante recurso na composição da receita de Contagem. 

A inflação, por sua vez, possui influência relevante na maioria dos itens de receitas. A elevação de 
preços, todavia, pode ter como contrapartida efeitos sobre a demanda agregada na economia, via 
contração do consumo, do investimento e mesmo dos gastos do governo. 

O efeito da inflação deve ser considerado, pois os preços constantes ou em queda interferem no 
aumento nominal das previsões de receita. Entretanto, esta variável também implica no lado das 
despesas, mantendo estáveis ou com tendência de queda algumas autorizações de gastos. 
Especial atenção se deve dar ao impacto da inflação, pois mesmo com impactos no lado da receita 
e da despesa, algumas distorções podem pender a balança para um lado ou outro. Sendo 
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resultado de uma média de variações de preços, sua não linearidade por todos os setores da 
economia pode impactar diferentemente municípios que têm predominância em atividades 
econômicas específicas;  

Choques inflacionários ou cambiais têm reflexo nas dívidas existentes junto a credores internos e 
externos, e podem impactar tanto o fluxo de desembolsos para cobertura do serviço da dívida 
como o saldo devedor dessas obrigações. Embora com um impacto menor, a variação cambial 
reflete na realização de receitas, principalmente o Imposto Sobre Serviços – ISS e o repasse do 
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. 

Outro fator relevante a considerar na receita do Município é a variação nas taxas de juros, visto 
que diversos fundos e aplicações financeiras são remunerados de acordo com as taxas praticadas 
no mercado. 

 

III.2- Riscos decorrentes da programação da despesa 

As variações não previstas na despesa obrigatória programada na Lei Orçamentária Anual são 
oriundas de modificações no arcabouço legal que criam ou ampliam as obrigações para o 
Município, bem como de decisões de políticas públicas que o Governo necessita tomar 
posteriormente à aprovação daquela lei. 

Ademais, despesas como as relacionadas às ações e serviços públicos de saúde, de segurança e 
de educação, às de limpeza e iluminação pública, às de ordenamento e uso do solo, dentre outras, 
são dependentes de parâmetros macroeconômicos. Mudanças no cenário podem afetar 
sobremaneira o montante dessas despesas, o que implica alteração da programação original 
constante da Lei Orçamentária. 

 
IV-  RISCOS VINCULADOS ÀS DÍVIDAS 
 
IV.1- Os riscos vinculados as dívidas decorrem de dois eventos distintos, quais sejam: a) os Riscos 
inerentes a administração da dívida; e, b) Os passivos contingentes do Município. 
 

IV.1.1- Riscos decorrentes da Dívida Pública 

O risco inerente à administração da dívida pública municipal decorre do impacto de eventuais 
variações das taxas de juros, de câmbio e de inflação nas dívidas contratadas. Essas variações, 
quando verificadas, geram impacto no orçamento anual, reduzindo a capacidade de 
financiamento das políticas públicas, pois provocam variações no volume de recursos necessários 
ao pagamento da dívida nos exercícios orçamentários seguintes. 
 
IV-1.2- Riscos decorrentes dos passivos contingentes 

As contingências passivas são decorrentes de novas obrigações resultantes de acontecimentos 
passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência de acontecimentos futuros e 
não totalmente sob o controle da municipalidade, ou uma obrigação presente derivada de 
acontecimentos passados, mas que não é reconhecida por ser improvável a necessidade de 
liquidação ou a quantia da obrigação não pode ser mensurada com suficiente fiabilidade. 
Eventuais decisões judiciais desfavoráveis ao Município aumentam, por exemplo, o estoque de 
precatórios, representando risco. 
 
IV.2-  Os riscos fiscais advindos do estoque da dívida pública, do ponto de vista da capacidade de 
pagamento encontram-se sob controle, não havendo a exigencia de alocação de recursos 
extraórdinários a curto ou médio prazo. 
 
IV.3- Quanto aos passivos contingentes estes são representados basicamente pelas ações judiciais 
sendo que as principais demandas em tramitação provocarão um impacto nos cofres públicos 
municipais de R$ 456,9 milhões. 
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MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO DE RISCOS FISCAIS 
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS 

2022 
 

LRF, art 4º, § 3º                                        R$1,00 

RISCOS FISCAIS PROVIDÊNCIAS 
Descrição Valor (R$) Descrição Valor 

ADPF nº 753 ajuizada pelo Partido Liberal 
em que se pretende a declaração de 
inconstitucionalidade da LC nº 214/2017. 
Impacto negativo na arrecadação. 

77.000.000,00 Atuação perante o STF 
para defender a 
constitucionalidade da 
legislação do IPTU. 

77.000.000,00 

Ação ordinária nº 5007851-
35.2019.8.13.0702 proposta pelo 
município de Uberlândia em desfavor do 
Estado de Minas Gerais relativa a inclusão 
da parcela do IPI na base de cálculo do 
ICMS na apuração e cálculo do índice de 
participação do VAF de cada município. 
Valores vencidos e impacto nos repasses 
futuros. Impacto negativo na arrecadação. 

29.500.000,00 Demonstrar ao poder 
judiciário a pertinência 
do critério atual de 
cálculo do índice de 
participação e a ausência 
de valores devidos. 

29.500.000,00 

Ação anulatória nº 0079.12.039919-5 
visando a desconstituição de crédito 
tributário. Impacto negativo na 
arrecadação. 

7.000.000,00 Atuação perante o poder 
judiciário para 
demonstrar a validade e 
legalidade da cobrança 
do IPTU. 

7.000.000,00 

Ação declaratória de nulidade de negócio 
jurídico nº 5003252-11.2021.8.13.0079 
relativa a dação em pagamento de imóvel 
e a quitação de débitos tributários. 
Impacto negativo na arrecadação. 

33.500.000,00 Atuação perante o poder 
judiciário para 
acompanhar 
regularidade do negócio 
jurídico. 

33.500.000,00 

Improcedência da ação judicial nº 
3347872-21.2013.8.13.0024, ajuizada em 
face do IPSEMG, referente ao 
cancelamento/ nulidade da suposta dívida 
por ausência de repasses. 

107.202.120,31 Ajuizamento de ação 
para cancelamento do 
débito. 

107.202.120,31 

Improcedência da ação judicial nº 
5010146-37.2020.8.13.0079, ajuizada em 
face do Estado de Minas Gerais, para a 
cobrança de repasses da área da saúde. 

107.595.945,72 Ajuizamento de ação 
para a cobrança do 
débito. 

107.595.945,72 

Improcedência da ação judicial nº 
5029397-46.2017.8.13.0079, ajuizada em 
face do Estado de Minas Gerais, para a 
cobrança de repasses da área da saúde. 

65.648.182,71 Ajuizamento de ação 
para a cobrança do 
débito. 

65.648.182,71 

Improcedência da ação judicial nº 
1006410-40.2020.04.01.3800 ajuizada em 
face da União para a cobrança do Fundo 
Nacional de Educação de repasses 
referentes a rede de creches conveniadas 
do Município de Contagem. 

9.000.000,00 Ajuizamento de ação 
para a cobrança do 
débito. 

9.000.000,00 

Improcedência da ação judicial nº 
5042827-94.2019.8.13.0079 ajuizada em 
face do Estado de Minas Gerais, referente 

3.000.000,00 Ajuizamento de ação 
para a cobrança do 
débito. 

3.000.000,00 
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Secretaria Municipal 
de Administração

CERTIDÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 012/2021 - PROCESSO N°. 035/2021 - EDITAL Nº. 019/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, PREPARO, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE INSUMOS, DE NATUREZA CONTÍNUA, 
DA MERENDA ESCOLAR E ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO, DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM E AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO CENTRO 
DE REFERÊNCIA ANTÔNIO CARLOS LEMOS, COMPREENDENDO O PROVIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES (EXCETO OS GÊNEROS 
ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO, POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR), ASSIM COMO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, E EXECUÇÃO DE PEQUENOS 
SERVIÇOS DE ADAPTAÇÕES E REPAROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS INSTALAÇÕES DAS COZINHAS, ESTOQUE E LOCAIS DE DESCARTE DE RESÍDUOS ALIMENTARES, 
PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO, CONFORME SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA  E FUNDAÇÃO ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC.

Certifi co a suspensão do presente processo licitatório, decorrente da decisão judicial nos autos do Mandado de Segurança nº 5019032-88.2021.8.13.0079, impetrado 
pela Licitante NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA, proferida pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito Haroldo Dultra Dias, que determinou:

(...) Ao exposto e fundamentado, DEFIRO A LIMINAR PARA SUSPENDER O PROCESSO Nº 032/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 – EDITAL Nº 019/2021 NO ESTA-
DO EM QUE SE ENCONTRA, FICANDO VEDADA A PRÁTICA DE QUALQUER ATO, ATÉ ULTERIOR DECISÃO DESTE JUÍZO.(...)

Assim, em cumprimento à decisão judicial, resta suspenso o processo licitatório 032/2021 até ulterior decisão judicial, restando assim prejudicada a análise e decisão 
das razões de recurso interpostas pela empresa GENERAL GOODS LTDA e contrarrazões da empresa SEPAT MULTI SERVICE LTDA, as quais serão analisadas quando do 
retorno da tramitação processual.

Contagem, 02 de agosto de 2021.

Márcia Mendes Siqueira
Pregoeira

Carlos Monteiro Lourenço Antônio
Equipe de Apoio

Maria Isabel Aparecida de Souza
Equipe de Apoio

FONTE: Secretaria Municipal de Fazenda; FUNEC – Fundação de Ensino de Contagem; TRANSCON – Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes; 
Procuradoria Geral do Município; Câmara Municipal de Contagem. 

à falta de repasses do Piso Mineiro de 
Assistência Social. 
Demandas judiciais Fundação de Ensino de 
Contagem - FUNEC. 

25.000,00 Abertura de créditos 
adicionais. 

25.000,00 

Frustação de arrecadação da Fundação de 
Ensino de Contagem – FUNEC. 

300.000,00 Contenção de despesas 
de custeio. 
Redirecionamento de 
custeios básicos para a 
fonte do Tesouro. 

300.000,00 

Ação em andamento na Justiça impetrada 
por ex-servidora. Processo nº 
0079.92.001630-4. 

3.991.898,75 Abertura de créditos 
adicionais. 

3.991.898,75 

Ação em andamento na Justiça impetrada 
por Marco XX Construções Ltda. Processo 
nº 503.9391.64.2018.8.13.0079. 

640.824,16 Abertura de créditos 
adicionais. 

640.824,16 

Demandas judiciais da Autarquia Municipal 
de Trânsito e Transporte de Contagem – 
TRANSCON. 

12.516.410,08 Abertura de créditos 
adicionais. 

12.516.410,08 

TOTAL 456.920.381,73 TOTAL 456.920.381,73 
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CERTIDÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 012/2021 - PROCESSO N°. 032/2021 - EDITAL Nº. 019/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, PREPARO, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE INSUMOS, DE NATUREZA CONTÍNUA, 
DA MERENDA ESCOLAR E ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO, DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM E AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO CENTRO 
DE REFERÊNCIA ANTÔNIO CARLOS LEMOS, COMPREENDENDO O PROVIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES (EXCETO OS GÊNEROS 
ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO, POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR), ASSIM COMO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, E EXECUÇÃO DE PEQUENOS 
SERVIÇOS DE ADAPTAÇÕES E REPAROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS INSTALAÇÕES DAS COZINHAS, ESTOQUE E LOCAIS DE DESCARTE DE RESÍDUOS ALIMENTARES, 
PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO, CONFORME SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA  E FUNDAÇÃO ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC.

Certifi co a suspensão do presente processo licitatório, decorrente da decisão judicial nos autos do Mandado de Segurança nº 5019032-88.2021.8.13.0079, impetrado 
pela Licitante NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA, proferida pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito Haroldo Dultra Dias, que determinou:

(...) Ao exposto e fundamentado, DEFIRO A LIMINAR PARA SUSPENDER O PROCESSO Nº 032/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 – EDITAL Nº 019/2021 NO ESTA-
DO EM QUE SE ENCONTRA, FICANDO VEDADA A PRÁTICA DE QUALQUER ATO, ATÉ ULTERIOR DECISÃO DESTE JUÍZO.(...)

Assim, em cumprimento à decisão judicial, resta suspenso o processo licitatório 032/2021 até ulterior decisão judicial, restando assim prejudicada a análise e decisão 
das razões de recurso interpostas pela empresa GENERAL GOODS LTDA e contrarrazões da empresa SEPAT MULTI SERVICE LTDA, as quais serão analisadas quando do 
retorno da tramitação processual.

Contagem, 02 de agosto de 2021.

Márcia Mendes Siqueira
Pregoeira

Carlos Monteiro Lourenço Antônio
Equipe de Apoio

Maria Isabel Aparecida de Souza
Equipe de Apoio

CERTIDÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 012/2021 - PROCESSO N°. 032/2021 - EDITAL Nº. 019/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, PREPARO, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE INSUMOS, DE NATUREZA CONTÍNUA, 
DA MERENDA ESCOLAR E ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO, DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM E AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO CENTRO 
DE REFERÊNCIA ANTÔNIO CARLOS LEMOS, COMPREENDENDO O PROVIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES (EXCETO OS GÊNEROS 
ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO, POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR), ASSIM COMO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, E EXECUÇÃO DE PEQUENOS 
SERVIÇOS DE ADAPTAÇÕES E REPAROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS INSTALAÇÕES DAS COZINHAS, ESTOQUE E LOCAIS DE DESCARTE DE RESÍDUOS ALIMENTARES, 
PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO, CONFORME SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA  E FUNDAÇÃO ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC.

Certifi co a suspensão do presente processo licitatório, decorrente da decisão judicial nos autos do Mandado de Segurança nº 5019032-88.2021.8.13.0079, impetrado 
pela Licitante NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA, proferida pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito Haroldo Dultra Dias, que determinou:

(...) Ao exposto e fundamentado, DEFIRO A LIMINAR PARA SUSPENDER O PROCESSO Nº 032/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 – EDITAL Nº 019/2021 NO ESTA-
DO EM QUE SE ENCONTRA, FICANDO VEDADA A PRÁTICA DE QUALQUER ATO, ATÉ ULTERIOR DECISÃO DESTE JUÍZO.(...)

Assim, em cumprimento à decisão judicial, resta suspenso o processo licitatório 032/2021 até ulterior decisão judicial, restando assim prejudicada a análise e decisão 
das razões de recurso interpostas pela empresa GENERAL GOODS LTDA e contrarrazões da empresa SEPAT MULTI SERVICE LTDA, as quais serão analisadas quando do 
retorno da tramitação processual.

Contagem, 02 de agosto de 2021.

Márcia Mendes Siqueira
Pregoeira

Eliana Alves da Silva
Equipe de Apoio

Maria Isabel Aparecida de Souza
Equipe de Apoio
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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:

QUESTIONAMENTO E RESPOSTA TÉCNICA:

Questionamento 01:
A documentação de habilitação e proposta referente ao pregão eletrônico 07/2021, deverá ser enviada apenas pela empresa vencedora?

Resposta da equipe: 
Sim, apenas da empresa arrematante do lote, nos termos do item 10.18 do Edital. Não excluindo a documentação exigidas no sistema Licitações-e.

Contagem, 02 de agosto de 2021.

Maria Isabel A. de Souza
Equipe Pregões

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

FEITO: PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO (ADMINISTRATIVA)
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2021 - PROCESSO N° 017/2021 - EDITAL N° 010/2021
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.

1– Das preliminares

1.1. Do instrumento interposto
           Trata-se de impugnação interposta, tempestivamente, pela empresa RMV EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - através de seu Representante legal, convenientemente 
qualifi cado na peça inicial, em OBJEÇÃO os termos do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021, com fundamento na Lei Federal 10.520/2002, que rege esta modali-
dade, e subsidiariamente nas normas constantes da Lei 8.666/93 com suas alterações, Lei Complementar 123/2006.

1.2. Da Tempestividade
           De acordo com o disposto no artigo 24 do Decreto n.º 10.024, de 2019, que regulamenta o pregão na sua forma eletrônica, qualquer pessoa poderá impugnar 
os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fi xada para abertura da sessão pública.

Decreto n.º 10.024, de 2019
Art. 24.  Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fi xada 
para abertura da sessão pública.

2 - Das Alegações 
             A empresa RMV EVENTOS E SERVIÇOS LTDA, externou impugnação ao Edital por disferir do seu texto nos seguintes itens, pedindo pela exclusão e/ou modifi ca-
ção, alegando em suma, conforme documento acostado aos autos do Processo: 
“Pedindo a exclusão do item pois está limitando a participação das empresas e vai contra a reforma trabalhista que permite micro empresas a terceirização de serviços; 
No pregão foi solicitado CREA para itens que não são necessários desse modo LIMITANDO A PARTICIPAÇÃO de algumas empresas, e referente a solicitação de profi s-
sional de nível superior, pois um responsável técnico também tem o que é necessário para a montagem do objeto de forma satisfatória; Dessa forma pedimos que seja 
retirado e modifi cado as exigências da habilitação que foram informadas, para que haja uma concorrência mais ampla e que nenhuma empresa seja prejudicada até 
mesmo o tribunal de contas solicita assim para que abranja mais empresas e a prefeitura de Belo Horizonte também já está acatando a este.” 

8.1.2.6. Certidão atualizada de registro e quitação da empresa no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), válida, comprovando a habilitação para traba-
lhos desta natureza, (execução de instalação, montagem e reparo de eventos temporários), sendo que para os proponentes ao Lote 03 e lote 04; Lote 05 e lote 06; Lote 
07 e lote 08 ; Lote 09 e lote 10, será exigido Engenheiro Civil ou/e Engenheiro Mecânico ou/e Engenheiro Eletricista para trabalhos desta natureza, conforme disposições 
do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia). 
8.1.2.7. Comprovação de Registro de inscrição e regularidade no Conselho Regional de Engenharia (CREA) da licitante e de seus respectivos responsáveis técnicos, 
sendo exigidos os seguintes profi ssionais:
Engenheiro Eletricista – Lotes: 03 e 04; Lotes: 07 e 08.
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Engenheiro Civil ou/e Mecânico – Lotes: 05 e 06; Lote: 07 e 08; Lotes: 09 e 10.
8.1.2.7.1. A comprovação do vínculo empregatício entre o(s) responsável(s) técnico(s) indicado(s) e a licitante, se fará através dos seguintes documentos:
a) No caso de ser sócio proprietário da empresa – através da apresentação do contrato social ou outro documento legal, devidamente registrado na Junta Comercial;
b) No caso de empregado da empresa – através da apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS – comprovando o vínculo empregatício do profi s-
sional na empresa licitante;
c) No caso de profi ssionais que detenham vínculo através de Contrato de Prestação de Serviços – através da apresentação de contrato de trabalho, celebrado entre o 
profi ssional e a empresa proponente, para prestação de serviços, devidamente registrado em cartório competente até a data da apresentação da documentação.
8.1.2.8. Declaração de Responsabilidade Técnica, do objeto licitado, contendo nome, endereço, CPF e CREA do profi ssional responsável pelos serviços, devidamente 
assinado e documento que comprove a assinatura ou / e reconhecido fi rma pelo representante legal da licitante e pelo responsável técnico, devendo este fi gurar obriga-
toriamente entre os profi ssionais responsáveis constantes da Certidão de Registro e Quitação da licitante junto à entidade profi ssional competente (CREA).
8.1.2.9. O(s) profi ssional(ais) referido(s), indicado(s) pela licitante para fi ns de comprovação de capacitação técnica, deverá (ao) assumir o compromisso de participar 
dos serviços licitados, através de declaração, admitida a substituição por profi ssionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela contratante.

3- Da análise do mérito
          Considerando que as exigências/premissas assentes no instrumento convocatório estão estabelecidas no Termo de Referência, a Pregoeira submeteu a temática à 
Equipe Técnica, a saber Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude, para análise e pronunciamento. 

3.1.1-Passa-se a transcrever a manifestação do departamento requisitante:

               Senhor(a) Pregoeiro(a),
 Em razão da Impugnação feito pela empresa RMV Eventos e Serviços Ltda referente ao processo licitatório n.º 017/2021 Pregão Eletrônico n.º 007/2021 “Registro 
de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada na prestação de Serviços/locação de Infraestrutura em geral”, esclarecemos que:
Com relação a solicitação para que sejam excluídos os itens 8.1.2.2 / 8.1.2.6 / 8.1.2.7 / 8.1.2.7.1 / 8.1.2.8 / 8.1.2.9 dos documentos para a habilitação esclarecemos que:

Da Necessidade de apresentação dos atestados de capacidade técnica.

 É possível a dispensa de demonstração de capacidade técnico-operacional como requisito de habilitação de licitantes em certames cujos objetos sejam de menor 
complexidade. Para tanto, o gestor público deverá motivar de maneira explícita, na fase interna do processo licitatório e com base em razões de ordem técnica, as exi-
gências que constarão no edital de licitação para apurar a qualifi cação técnica dos licitantes, com a demonstração da sua pertinência e proporcionalidade com o objeto 
licitado.
 Na prática, o atestado de capacidade técnica é um documento simples emitido por outra empresa ou órgão público, sobre algum serviço que a empresa licitante 
já tenha elaborado, ou seja, interpretando a letra da lei, o atestado de capacidade técnica funciona como uma simples carta de declaração, emitida por outra empresa 
ou por algum órgão da administração pública que o fornecedor licitante já tenha prestado serviços. Essa declaração vai atestar, ou seja, comprovar que a empresa já 
realizou um serviço ou entregou produtos similares aos que estão sendo solicitados no edital.
 O atestado deverá conter informações sobre a empresa ou órgão que está emitindo e, também, os dados da empresa licitante. Além disso, deve ser assinado pelo 
responsável da empresa ou do órgão público que declara a capacidade da licitante.
 Também é necessário destacar detalhes do serviço ou bem fornecido, data da prestação ou fornecimento, quantidades, qualifi cações e outras informações rele-
vantes, com o intuito de provar que o fornecimento foi efetuado de forma satisfatória.
Vejamos alguns acórdãos do egrégio Tribunal de Contas da União acerca do tema:
Acórdão 546/2021-Plenário | Relator: WALTON ALENCAR RODRIGUES
ÁREA: Licitação | TEMA: Qualifi cação técnica | SUBTEMA: Atestado de capacidade técnica
 Outros indexadores: Serviços contínuos, Experiência, Serviço de limpeza, Hospital.
“É indevida a exigência de comprovação de prestação de serviços em estabelecimentos de saúde de alta complexidade como critério de qualifi cação técnico-operacional 
em contratações de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização hospitalar, por afronta ao art. 3º da Lei 8.666/1993. O critério de qualifi cação técnico-
-operacional que melhor se coaduna com os objetivos de contratações de tais serviços é a prestação de serviços em áreas críticas, semicríticas e não críticas de unidades 
de saúde ou médico-hospitalares, sendo imprescindível motivar tecnicamente as situações excepcionais”.

 Neste acórdão, o plenário legisla que não se pode exigir a título de qualifi cação técnico-operacional de serviços de limpeza, a comprovação de serviços em estabe-
lecimento da área da saúde de alta complexidade.
 Acórdão 245/2021-Plenário | Relator: AUGUSTO SHERMAN
 ÁREA: Licitação | TEMA: Conselho de fi scalização profi ssional | SUBTEMA:  Serviços advocatícios
 Outros indexadores: Habilitação de licitante, Atestado de capacidade técnica
“Na contratação de serviços advocatícios por conselho de fi scalização profi ssional, é excessiva a exigência de apresentação de atestado de capacidade técnica emitido 
por pessoa jurídica de conselho de classe, pois não se vislumbra, como regra, a necessidade de expertise na prestação de serviços jurídicos a tais entidades”.
 O mencionado acórdão esclarece que não se pode exigir atestado de capacidade técnica para advogados a serem contratados por conselho de fi scalização profi s-
sional.

 Acórdão 233/2021-Plenário | Relator: RAIMUNDO CARREIRO
ÁREA: Responsabilidade | TEMA: Declaração de inidoneidade | SUBTEMA: Documento falso
Outros indexadores: Fraude, Atestado de capacidade técnica
Publicado: Boletim de Jurisprudência nº 344 de 08/03/2021
“A apresentação de atestado com conteúdo falso confi gura, por si só, prática de fraude à licitação e enseja declaração de inidoneidade da empresa fraudadora para 
participar de licitação na Administração Pública Federal, uma vez que o tipo administrativo previsto no art. 46 da Lei 8.443/1992 consiste em ilícito formal ou de mera 
conduta, sem a necessidade de concretização do resultado”.
 O acórdão 233/2021 deixa claro que se confi gura fraude à licitação a apresentação de atestado de capacidade técnica com conteúdo falso, uma vez que o tipo 
administrativo previsto no art. 46 da Lei 8.443/1992 consiste em ilícito formal ou de mera conduta, sem a necessidade de concretização do resultado.
 Poderíamos colacionar aqui, centenas de acórdãos acerca da exigência de atestados de capacidade técnica, mas apenas os exemplos citados, já comprovam que 
está equivocado o entendimento do Impugnante, pois, os em momento algum, os julgadores tratam sobre a dispensa da apresentação dos atestados, e sim, de discipli-
nar formas corretas de apresentação dos mesmos.

Exigência de Registro dos Atestados no CREA:



"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, 2 de agosto de 2021 Página 26 de 65 Diário Oficial de Contagem - Edição 5122

 Sustenta o Impugnante que as exigências de registro no CREA dos atestados, seriam indevidas vez que não seria razoável a imposição de comprovação de registro 
dos atestados de licitante em conselho de classe, por, supostamente, não constar do rol de exigências da Lei 8.666/93, bem como da Lei 10.520/2002.
                Antes de aprofundarmos sobre o entendimento fi rmado pela Corte Federal de Contas, cumpre traçar algumas premissas importantes, a fi m de possibilitar 
melhor compreensão sobre o tema. 
               Senão vejamos: A lei de regência, isto é, a Lei Federal nº 8.666/93, relaciona os documentos que podem ser exigidos a título de qualifi cação técnica, dentre os 
quais a comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, (art. 30, II).
Já no § 1º do art. 30, se defi ne o modo pelo qual a referida comprovação deve se materializar:
Art.30[...]
§1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do caput deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profi ssionais competentes, limitadas as exigências a: (Redação dada pela lei n.º 
8.883/1994). 
I - capacitação técnico-profi ssional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profi ssional de nível 
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de caracte-
rísticas semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor signifi cativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades 
mínimas ou prazos máximos; (GN)
             Assim, para que uma empresa demonstre possuir qualifi cação técnica para execução do objeto da licitação, deve demonstrar ter experiência anterior na execu-
ção de objeto similar.
 Ocorre que na contratação de serviços e, principalmente, nas obras e serviços de engenharia, raramente (para não dizer nunca) os objetos são idênticos. Sempre 
haverá características que diferenciam um projeto do outro. Daí a razão de o texto legal estipular que os atestados devem ser relativos às “parcelas de maior relevância 
ou valor signifi cativo do objeto”. Por parcelas de maior relevância entende-se aquelas partes ou itens da execução que são tecnicamente mais importantes para o todo 
do objeto e que possam coincidir com aquele colocado em disputa. Por exemplo, numa obra para construção de um prédio de dez andares que servirá para abrigar a 
da nova sede do órgão contratante, o edital pode exigir que o licitante comprove experiência anterior por execução de obra de edifi cação em área tombada pelo patri-
mônio histórico, que exige técnica e experiência específi ca. Já o valor signifi cativo do objeto, são aquelas parcelas da obra ou serviço que representam volume maior de 
investimento fi nanceiro por parte do executor.
 A comprovação a que se refere o dispositivo supra transcrito, note-se bem, não é da experiência anterior da empresa, mas do profi ssional que será designado 
como responsável técnico. Daí ser chamada de capacitação técnico-profi ssional. Por isso a norma fala em “comprovação de, na data da licitação, possuir em seu quadro 
permanente (...)”. Mas, além da capacitação técnico-profi ssional, os editais de licitação podem ainda exigir outra espécie de comprovação que é a capacitação técnico-
-operacional. Esta, sim, é a comprovação de experiência anterior da empresa. No entanto, tal exigência se encontrava descrita no inciso II do art. 30, mas que foi vetado 
pela Presidência da República.
 Apesar de vetado, a doutrina e a jurisprudência concordam à unanimidade que o instituto da capacitação técnico-operacional não foi alcançado pelo veto 
presidencial, mas tão somente a forma de demonstrar a capacitação que foi considerada restritiva ao caráter competitivo e, segundo as razões do veto, dariam maior 
oportunidade às grandes empresas do segmento. À guisa de exemplo:
A comprovação da capacidade técnico-operacional continua sendo exigível não obstante o veto oposto à letra b do §1º do art. 30. Na verdade, do dispositivo impunha 
limitações a essa exigência, e sua retirada do texto legal deixou a critério da entidade licitante estabelecer, em cada caso, as exigências indispensáveis à garantia das 
obrigações. (in Licitação e contrato administrativo, 14ª ed. 2007, p. 151)
No TCU, o entendimento é antigo:
[…] 8.2.1. (que se) solicite, doravante, atestado de capacidade técnica, tanto do profi ssional de nível superior ou outro devidamente reconhecido por entidade, como 
das empresas participantes da licitação, com fulcro no inciso I do parágrafo 1º, c/c o inciso II do art. 30 da Lei 8.666/93 e o artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal, 
sem contudo, vincular este atestado ou declaração à execução de obra anterior. (TCU, Decisão 767/98, DOU de 20/110/98) (GRIFAMOS)
A capacitação técnico-operacional trata, portanto, da demonstração da experiência positiva anterior da capacidade operativa da sociedade empresária, o que implica 
em presunção de que terá igual desempenho positivo no contrato decorrente do torneio que se disputa.
 A capacitação técnico-operacional se ocupa de apresentar dados de que a empresa licitante já suportou encargo operacional e logístico em contrato de porte 
análogo ao da licitação.
 No entanto, em que pese a norma determinar que em casos de licitações de obras e serviços (de engenharia ou não), os atestados devam ser registrados em enti-
dade profi ssional competente, não houve, por parte do legislador, o cuidado de explicitar como se deveria dar o referido registro. E sequer poderia fazê-lo, uma vez que 
são os próprios Conselhos Profi ssionais que devem regulamentar internamente o meio pelo qual se dará o registro de acervo técnico, bem como sua fi nalidade e formas 
de exteriorização.
 Vertendo para o precedente em análise, o registro de atestados de capacidade técnica é regulado pela Resolução CONFEA no. 1.025/2009, que assim dispõe sobre 
o registro de atestados:
Art. 57. É facultado ao profi ssional requerer o registro de atestado fornecido por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado contratante com o objetivo de 
fazer prova de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos. 
Parágrafo único. O atestado é a declaração fornecida pela contratante da obra ou serviço, pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, que atesta a execução 
de obra ou a prestação de serviço e identifi ca seus elementos quantitativos e qualitativos, o local e o período de execução, os responsáveis técnicos envolvidos e as 
atividades técnicas executadas.
 Portanto, conforme demonstrado acima, o Edital em comento, segue os parâmetros especifi cados na referida Resolução, pois apesar de registrados em nome da 
licitante, deverão estar vinculados às respectivas CAT’s emitidas em nome dos responsáveis técnicos indicados.
 Destarte, não há que se falar em retirada das exigências relativas ao CREA, por se tratar de órgão de classe, criado com a fi nalidade de auxiliar e fi scalizar as ativi-
dades relativas aos profi ssionais cujas competências técnicas são relacionadas ao edital em comento.

Da Reforma Trabalhista

          O impugnante alega, que em razão da reforma trabalhista, é dispensável a exigência de comprovação de que a empresa tenha em seu quadro de funcionários 
profi ssionais para acompanhar a execução do objeto do edital.
                      De fato, a reforma trabalhista veio para realizar modifi cações signifi cativas nas relações de trabalho, porém, a hipótese que o impugnante aduz, não faz 
sentido, pois não se aplica às Contratações públicas, uma vez que, a possibilidade de subcontratação invocada na peça impugnatória, é de discricionariedade do Con-
tratante e não será permitida na Licitação em comento.
Destarte, mesmo que houvesse tal possibilidade, o impugnante não apresenta em sua petição, argumentos e elementos que justifi quem tal alteração, tais como possí-
veis reduções de custos, melhorias na prestação dos serviços pretendidos, ou emprego de novas tecnologias, mais modernas e ágeis.
Diante do exposto, manifestamos pelo indeferimento da Impugnação Apresentada, mantendo as exigências do instrumento convocatório, e dando continuidade ao 
certame a ser realizado na data previamente agendada.
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Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e apreço. 

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

3.2.  Manifestação Da Pregoeira 
           Em primeiro lugar, cabe ressaltar que o procedimento licitatório, na modalidade Pregão, rege-se pela Lei Federal nº 10.520/02, bem como pela Lei nº 8.666/93. 
Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção 
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralida-
de, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
§ 1º É vedado aos agentes públicos:
I- admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive 
nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 
circunstância impertinente ou irrelevante para o específi co objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5º a 12º deste artigo e no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de 
outubro de 1991; (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010).
II– estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no 
que se refere à moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos fi nanciamentos de agências internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo 
seguinte e no art. 3º da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991.

          Firme neste norte a Administração deve envidar esforços no sentido de não limitar a participação de competidores nos procedimentos licitatórios, observando 
neste os princípios que o regem, notadamente o da legalidade previsto no inciso II do art. 5º da CF/88.
        Como sabido, nos procedimentos licitatórios, além do princípio da isonomia e legalidade, a Administração permanece adstrita aos princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade para adoção dos critérios a serem estabelecidos no EDITAL, necessários ao atendimento do interesse público.
        Dessa forma, informamos que o Departamento Requisitante responsável pela Gestão e Fiscalização de execução do objeto licitado, Sra. Monique Najara Apare-
cida Pacheco (Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Juventude), analisou o teor da impugnação apresentada pela Empresa RMV EVENTOS E SERVIÇOS LTDA, em 
30/07/2021, e decidiu por preservar as condições já existentes no edital. Enfatizamos que a decisão desta Pregoeira se embasa na contestação do departamento em 
comento, uma vez que, não dispõe de expertise quanto a demanda da execução do objeto a ser licitado.
4- Conclusão
        Diante do exposto e à luz dos princípios basilares da licitação pública, decidimos pela Improcedência da petição da RMV EVENTOS E SERVIÇOS LTDA, de acordo 
com a fundamentação apresentada, haja vista a razão demonstrada, nos termos desta decisão, com fulcro nos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, 
legalidade, competitividade, isonomia, na melhor doutrina e nos dispositivos da Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente nos dispositivos da Lei nº 8.666/1993.

Contagem, 02 de agosto de 2021.

Equipe de Pregões

Maria Isabel A. de Souza
Pregoeira

Carlos Monteiro Lourenço Antônio
Equipe de Apoio

Márcia Mendes Siqueira
Equipe de Apoio

DECISÃO

FEITO: PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO (ADMINISTRATIVA)
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2021 - PROCESSO N° 017/2021 - EDITAL N° 010/2021
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.

De acordo com o Parágrafo 4° do Art. 109 da Lei Nº 8.666/93 e com base na análise efetuada pela Referência técnica e Equipe de Pregões, RATIFICO a decisão proferida 
quanto à impugnação interposta pela Impugnante RMV EVENTOS E SERVIÇOS LTDA conhecendo da mesma, para negar-lhe provimento, consoante as razões acima 
expostas.

Contagem, 02 de agosto de 2021. 

Antonio David de Sousa Junior
Secretário Municipal de Administração
Matrícula 0154226-7
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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:

QUESTIONAMENTO E RESPOSTA TÉCNICA:

Questionamento 01:
No item 8.1.2.6. pede registro e quitação da empresa no CREA e no 8.1.2.6. pede Engenheiro Eletricista e Engenheiro Civil ou/e Mecânico para executar serviços de 
fi lmagem listados no lote 7 e 8. 
Tais profi ssionais não são necessários para executar serviços de fi lmagem listados no lote 7 e 8. Está correto essa exigência do edital?
Resposta da equipe técnica: 
É preciso sim. Os lotes 07 e 08 possuem uso de energia elétrica e estruturas em box de alumínio, em eventos com ou sem público, sendo necessário um responsável 
técnico para tais serviços.

Contagem, 02 de agosto de 2021.

Maria Isabel A. de Souza
Equipe Pregões

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.677
A PREFEITA DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; RESOLVE: 
Art.1º TORNAR SEM EFEITO o Art. 1º do Ato Administrativo nº 27.637, datado de 28 de julho de 2021, que exonera para o cargo em comissão DAM-13, código SEAD.
DAM13.02, o(a) servidor(a) ROBERTO DA SILVA CARDOSO.
Art.2º EXONERAR, do cargo em comissão DAM-13, código SEAD.DAM13.02, o(a) servidor(a) ROBERTO DA SILVA CARDOSO, lotado(a) na Secretaria Municipal de 
Administração, retroagindo seus efeitos a 29 de julho de 2021; devendo o(a) servidor(a) apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com 
data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a 
referida declaração.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 02 de agosto de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº. 27.678
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, em especial, o disposto no Artigo 14 da Lei Complementar nº 62, de 12 de maio de 
2009; considerando ainda a os despachos exarados no Ofício nº 564/2021 PMC/SEAD/SUGESP; CONCEDE O AFASTAMENTO PRELIMINAR, previsto no §14º do Artigo 52 
da Lei Orgânica do Município de Contagem (redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 019, de 31 de janeiro de 2000), aos servidores titulares dos respectivos cargos 
de provimento efetivo, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, até que seja fi nalizado o processo de pedido de aposentadoria. 

SERVIDOR(A) MATRÍCULA CARGO LOTAÇÃO

JULIO CESAR BITTENCOURT GOMES 1124630 Professor de Educação Básica Peb2 Secretaria Municipal de Educação

ANDREA PIMENTEL MENDONÇA 1157988 Professor de Educação Básica Peb2 Secretaria Municipal de Educação

SIMONE ROCHA 1165549 Professor de Educação Básica Peb2 Secretaria Municipal de Educação

MARIA ELIZABET FURBINO 1183881 Professor de Educação Básica Peb1-II Secretaria Municipal de Educação

IZABEL DE FARIA COELHO 1202258 Professor de Educação Básica Peb1-II Secretaria Municipal de Educação

MARIA DE LOURDES MOURA 
CAMPOS 1118826 Jornalista Secretaria Municipal de Comunicação
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MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DO 
VALE SILVA 1328596 Auxiliar de Serviços Escolares Secretaria Municipal de Educação

RITA DE CASSIA DA SILVA BROG-
NARA 1168408 Professor de Educação Básica Peb2 Secretaria Municipal de Educação

ERICA MALTA LIMA 1104590 Professor de Educação Básica Peb1-II Secretaria Municipal de Educação

ENI AZEREDO CAMARGOS 21090654 Professor de Educação Básica Peb1-II Secretaria Municipal de Educação

DAGOBERTO MOREIRA GUARACY 1110485 Tec.sup.edif.ob. Publicas III Secretaria Municipal de Administração

SILVANA ROSA PIRES 1277738 Professor de Educação Básica Peb1-II Secretaria Municipal de Educação

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS 
CARDOSO 1092053 Professor de Educação Básica Peb2 Secretaria Municipal de Educação

ELIAS ASSAFI DOS SANTOS 131069 Auxiliar de Serviços Secretaria Municipal de Saúde

TANIA LUCIA DOS SANTOS 184095 Assistente Administrativo Secretaria Municipal de Saúde

MARIA AUXILIADORA GOMES 137064 Auxiliar em Enfermagem II – 30H Secretaria Municipal de Saúde
Palácio do Registro, em Contagem, aos 02 de agosto de 2021.
ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.679
A PREFEITA DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; RESOLVE: 
Art.1º EXONERAR, do cargo em comissão DAM-10, código SEAD.DAM10.02, o(a) servidor(a) JOSIANE CUNHA VILAS BOAS, lotado(a) na Secretaria Municipal de Admi-
nistração, designado(a) para responder pela Diretoria de Administração e Remuneração de Pessoal e Valorização Funcional do Servidor, a partir da data de publicação 
deste Ato Administrativo; devendo o(a) servidor(a) apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, conforme preconiza o 
Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declaração.  
Art.2º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-15, código SEAD.DAM15.02, JOSIANE CUNHA VILAS BOAS, lotado(a) na Secretaria Municipal de Administração, 
designado(a) para responder pela Superintendência de Gestão de Pessoas, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, de acordo com a estrutura organiza-
cional estabelecida pelo Decreto nº 1.138, de 22 de julho de 2019 e suas alterações. 
Art.3º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-10, código SEAD.DAM10.02, o(a) servidor(a) GIOVANNI ALMEIDA, lotado(a) na Secretaria Municipal de Administração, 
designado(a) para responder pela Diretoria de Administração e Remuneração de Pessoal e Valorização Funcional do Servidor, a partir da data de publicação deste Ato 
Administrativo, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 1.138, de 22 de julho de 2019 e suas alterações. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 02 de agosto de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.680
A PREFEITA DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; RESOLVE:
Art.1º DISPENSAR da designação para o exercício da Função de Confi ança de Supervisor, Referência FC-4, CFC-171, o(a) servidor(a) GIOVANNI ALMEIDA, matrícula 
1098906, lotado(a) na Secretaria Municipal de Administração, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo.
Art.2º DESIGNAR para o exercício da Função de Confi ança de Supervisor, Referência FC-4, CFC-171, o(a) servidor(a) NATHALIA CHRISTINA GOMES DA SILVA DOS SAN-
TOS, matrícula 1448931, lotado(a) na Secretaria Municipal de Administração, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 02 de agosto de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.681
A PREFEITA DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; RESOLVE: 
Art.1º TORNAR SEM EFEITO o Art. 7º do Ato Administrativo nº 26.797, datado de 05 de março de 2021, que nomeia para o cargo em comissão DAM-3, código SMDS.
DAM3.06, JOSE CARLOS RODRIGUES.
Art.2º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-3, código SMDS.DAM3.06, RENIA MARINHO DA MOTA, lotado(a) na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a 
partir da data de publicação deste Ato Administrativo, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria da Secretária Municipal 
de Desenvolvimento Social, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 458, de 28 de março de 2018 e suas alterações.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 02 de agosto de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.682
A PREFEITA DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; RESOLVE: 
Art.1º EXONERAR, do cargo em comissão DAM-6, código SEFAZ.DAM6.12, ANA CAROLINA PRADO DE SOUZA, lotado(a) na Secretaria Municipal de Fazenda, a partir da 
data de publicação deste Ato Administrativo; devendo o(a) servidor(a) apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, 
conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declara-
ção.
Art.2º EXONERAR, do cargo em comissão DAM-11, código SEFAZ.DAM11.01, SANDRA DE SOUZA LOBATO, lotado(a) na Secretaria Municipal de Fazenda, a partir da 
data de publicação deste Ato Administrativo; devendo o(a) servidor(a) apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, 
conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declara-
ção.
Art.3º EXONERAR, do cargo em comissão DAM-7, código SEFAZ.DAM7.01, SHIRLEY NOGUEIRA FREITAS COUTO, lotado(a) na Secretaria Municipal de Fazenda, 
designado(a) para responder pela Diretoria de Operação Institucional, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo; devendo o(a) servidor(a) apresentar à 
Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob 
pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declaração.
Art.4º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-11, código SEFAZ.DAM11.01, ANA CAROLINA PRADO DE SOUZA, lotado(a) na Secretaria Municipal de Fazenda, a 
partir da data de publicação deste Ato Administrativo, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria do Secretário Municipal 
de Fazenda, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 433, de 20 de março de 2018 e suas alterações. 
Art.5º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-6, código SEFAZ.DAM6.12, SHIRLEY NOGUEIRA FREITAS COUTO, lotado(a) na Secretaria Municipal de Fazenda, a partir 
da data de publicação deste Ato Administrativo, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria do Secretário Municipal de 
Fazenda, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 433, de 20 de março de 2018 e suas alterações. 
Art.6º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-7, código SEFAZ.DAM7.01 SANDRA DE SOUZA LOBATO, lotado(a) na Secretaria Municipal de Fazenda, designado(a) 
para responder pela Diretoria de Operação Institucional, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida 
pelo Decreto nº 433, de 20 de março de 2018 e suas alterações. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 02 de agosto de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Defesa Social

PORTARIA N° 026/2021, GAB/COMANDO/GCC, DE 02 DE AGOSTO DE 2021.

Dispõe sobre convocação dos Agentes da Guarda Civil de Contagem para a realização do cadastramento, inscrição e/ou estudo na plataforma Sinesp para o curso de 
Condução de Veículos de Emergências – CVE.

O COMANDANTE DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais; 
CONSIDERANDO a necessidade e a obrigatoriedade, conforme normativas vigentes, de qualifi cação profi ssional dos agentes da Guarda Civil para a Condução de Veícu-
los de Emergência da instituição;
CONSIDERANDO a Lei nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro; 
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CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 215, de 29 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o Estatuto da Guarda Civil de Contagem, altera denominação e dá outras 
providências.
CONSIDERANDO a resolução nº 168, de 14 de dezembro de 2004, que estabelece Normas e Procedimentos para a formação de condutores de veículos automotores e 
elétricos, a realização dos exames, a expedição de documentos de habilitação, os cursos de formação, especializados, de reciclagem e dá outras providências.
CONSIDERANDO a Instrução Normativa da Guarda Civil de Contagem nº 003/2021, de 26 de julho de 2021, que estabelece o período de 01(uma) hora, durante o turno 
de serviço, para a qualifi cação profi ssional dos agentes da Guarda Civil na modalidade do ensino a distância (EaD).
RESOLVE:
Artigo 1° - Convocar os agentes da Guarda Civil, em anexo único, para o cadastramento, inscrições e/ou estudo na plataforma Sinesp para o acesso ao EaD-Segen para 
as atividades do Curso de Condutores de Veículos e Emergência (CVE), para o dia 11 de agosto 2021 no laboratório de informática da Faculdade Única, no período das 
09h00 às 11h30, situado na rua: Prof. Sigefredo Marquês, 341 - Estância do Hibisco, Contagem – Minas Gerais.

Paragrafo único- A inscrição para 2ª edição do curso iniciará no dia 10 de agosto de 2021 e para participação se faz necessário o Guarda Civil ser cadastrado ou realizar 
o seu processo de cadastramento na plataforma Sinesp para o acesso a rede EaD-Segen.

Artigo 2° - Os agentes da Guarda Civil, que não são cadastrados na plataforma Sinesp, deverão apresentar os seguintes documentos digitalizados no dia da convoca-
ção, a saber: 

I - Carteira nacional de habilitação com o modelo em aberto (frente e verso);
II - Comprovante de residência dos últimos 30 dias;
III - Foto 3x4 uniformizado, sem o colete, sem boina, sem insígnias e com o fundo branco;
IV – Funcional frente e verso. 

Paragrafo único – Os documentos citados serão utilizados para processo de cadastramento do agente da Guarda Civil na plataforma Sinesp que poderá realizar, após o 
procedimento e deferimento do gestor responsável, a inscrição no curso de Condutores de Veículos de Emergência (CVE). 
Artigo 3° Esta portaria de convocação entra em vigência na data de sua publicação no diário ofi cial de Contagem.                                                                
Contagem, 02 de julho de 2021.

WEDISSON LUIZ DA SILVA
COMANDANTE DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM 

ANEXO ÚNICO

CONVOCAÇÃO 
Local: FACULDADE ÚNICA
Rua Prof. Sigefredo Marquês, 341, Estância do Hibisco, Contagem
Dia: 11 de agosto de 2021- EQUIPE B
Horário: 09h00 às 11h30

TURMA 01 NOME MATRICULA

01 BENVINDA FERNANDES DE MACEDO 36.187-9

02 CARLOS TADEU DO ESPIRITO SANTOS 33.771-4

03 CHRYSTIAN RODRIGUES DA SILVA 36.197-6

04 EMERSON RODRIGO DOS SANTOS 36.223-9

05 FABRÍCIO AUGUSTO MAGALHÃES LUIZ 42.401-3

06 GABRIEL DA SILVA KRETLI 50.259-0

07 LEONARDO MAGALHÃES MOTA 50.227-8

08 PABLO HENRIQUE DE MELLO 50.230-1

09 RICARDO DE PAULA COSTA 50.264-5

10 RODRIGO HENRIQUE PEDRO DA S. RESENDE 50.266-7

“USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA”

WEDISSON LUIZ DA SILVA
COMANDANTE DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM 
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PORTARIA N° 027/2021, GAB/COMANDO/GCC, DE 02 DE AGOSTO DE 2021.

Dispõe sobre convocação dos Agentes da Guarda Civil de Contagem para a realização do cadastramento, inscrição e/ou estudo na plataforma Sinesp para o curso de 
Condução de Veículos de Emergências – CVE.

O COMANDANTE DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais; 
CONSIDERANDO a necessidade e a obrigatoriedade, conforme normativas vigentes, de qualifi cação profi ssional dos agentes da Guarda Civil para a Condução de Veícu-
los de Emergência da instituição;
CONSIDERANDO a Lei nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro; 
CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 215, de 29 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o Estatuto da Guarda Civil de Contagem, altera denominação e dá outras 
providências.
CONSIDERANDO a resolução nº 168, de 14 de dezembro de 2004, que estabelece Normas e Procedimentos para a formação de condutores de veículos automotores e 
elétricos, a realização dos exames, a expedição de documentos de habilitação, os cursos de formação, especializados, de reciclagem e dá outras providências.
CONSIDERANDO a Instrução Normativa da Guarda Civil de Contagem nº 003/2021, de 26 de julho de 2021, que estabelece o período de 01(uma) hora, durante o turno 
de serviço, para a qualifi cação profi ssional dos agentes da Guarda Civil na modalidade do ensino a distância (EaD).
RESOLVE:
Artigo 1° - Convocar os agentes da Guarda Civil, em anexo único, para o cadastramento, inscrições e/ou estudo na plataforma Sinesp para o acesso ao EaD-Segen para 
as atividades do Curso de Condutores de Veículos e Emergência (CVE), para o dia 13 de agosto 2021 no laboratório de informática da Faculdade Única, no período das 
09h00 às 11h30, situado na rua: Prof. Sigefredo Marquês, 341 - Estância do Hibisco, Contagem – Minas Gerais.

Paragrafo único- A inscrição para 2ª edição do curso iniciará no dia 10 de agosto de 2021 e para participação se faz necessário o Guarda Civil ser cadastrado ou realizar 
o seu processo de cadastramento na plataforma Sinesp para o acesso a rede EaD-Segen.

Artigo 2° - Os agentes da Guarda Civil, que não são cadastrados na plataforma Sinesp, deverão apresentar os seguintes documentos digitalizados no dia da convoca-
ção, a saber: 

I - Carteira nacional de habilitação com o modelo em aberto (frente e verso);
II - Comprovante de residência dos últimos 30 dias;
III - Foto 3x4 uniformizado, sem o colete, sem boina, sem insígnias e com o fundo branco;
IV – Funcional frente e verso. 

Paragrafo único – Os documentos citados serão utilizados para processo de cadastramento do agente da Guarda Civil na plataforma Sinesp que poderá realizar, após o 
procedimento e deferimento do gestor responsável, a inscrição no curso de Condutores de Veículos de Emergência (CVE). 
Artigo 3° Esta portaria de convocação entra em vigência na data de sua publicação no diário ofi cial de Contagem.                                                                
Contagem, 02 de julho de 2021.

WEDISSON LUIZ DA SILVA
COMANDANTE DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM 

ANEXO ÚNICO

CONVOCAÇÃO 
Local: FACULDADE ÚNICA
Rua Prof. Sigefredo Marquês, 341, Estância do Hibisco, Contagem
Dia: 13 de agosto de 2021- EQUIPE A
Horário: 09h00 às 11h30

TURMA 01 NOME MATRICULA

01 BRUNO DIEGO DA SILVA 28.790-3

02 CARLOS EDUARDO DA COSTA MARQUES 50.245-6

03 DANDIORNO NEVES NOVAIS 44.675-0

04 DANIELLE SILVIA ALVES PEREIRA 50.238-9

05 DOUGLAS LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA 42.712-8

06 FERNANDO HENRIQUE COSTA ALVES 50.257-8

07 JAVER RATES DE CARVALHO 36.252-2

08 LEANDRO ANTONIO BARTOLOMEU 36.260-3

09 RAUL PASTOR GAMA 44.644-0

10 THIAGO FELIPE CUSTÓDIO 44.645-9

“USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA”

WEDISSON LUIZ DA SILVA
COMANDANTE DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM 
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Secretaria Municipal 
de Educação

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 026/2021, P. A. nº. 026/2021, Dispensa de Chamamento Público nº. 026/2021, que entre si celebram o MU-
NICÍPIO DE CONTAGEM, CNPJ nº 18.715.508/0001-31, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, e a OSC, ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FORÇA UNIDA DO 
BAIRRO ESTALEIRO, CNPJ sob o nº 23.850.860/0001-10.
Objeto: acréscimo de recursos fi nanceiros referentes à alimentação escolar com vistas a garantir o desenvolvimento de atividades educacionais de Educação Infantil, na 
modalidade creche e pré-escola, turno parcial e integral, em conformidade com a Resolução CD/FNDE nº 26/2013.
Fundamento Legal: Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014, a Lei Municipal nº. 4.910, de 06 de dezembro de 2017, e o Decreto Municipal nº. 30, de 23 de 
fevereiro de 2017.
Classifi cação Orçamentária:

Nat. Desp. Exercício/ano Valor Classifi cação Orçamentária

DESPESAS CORRENTES RECURSOS VINCULADOS- PNAE 2021 R$20.368,00 1.1123.12.365.0029.2251 33504100        FONTE 2144

DESPESAS CORRENTES RECURSOS VINCULADOS  -   TESOURO ALIMENTA-
ÇÃO 0100 2021 R$20.368,00 1.1123.12.365.0029.2080 33504100        FONTE 0100

TOTAL DO TERMO ADITIVO R$40.736,00

VALOR GLOBAL DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 026/2021 R$606.200,82
Valor Total do Termo Aditivo : R$40.736,00 (quarenta mil, setecentos e trinta e seis reais)
Valor Global do Termo de Colaboração: R$606.200,82 (seiscentos e seis mil, duzentos reais e oitenta e dois centavos).
Data assinatura: 27/07/2021.
Assinam:
Vicente Xavier Mendes
Associação Comunitária Força Unida do Bairro Estaleiro
Telma Fernanda Ribeiro
Secretaria Municipal Educação.

Extrato do Termo de Colaboração nº. 027/2021, P. A. Nº. 027/2021, Dispensa de Chamamento Público nº. 027/2021, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE CONTAGEM, 
CNPJ nº 18.715.508/0001-31, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, e a OSC, Associação dos Surdos de Contagem - ASC, CNPJ nº. 26.047.928/0001-15
Objeto: desenvolvimento de ações de atendimento ao estudante com defi ciência e transtornos globais do desenvolvimento matriculados nas escolas da rede municipal 
de ensino de Contagem na perspectiva da Política de Educação Inclusiva, incluindo oferta do serviço de cuidador.
Classifi cação Orçamentária:

DESPESA Valor Classifi cação Orçamentária

DESPESAS CORRENTES RECURSOS VINCULADOS- R$ 3.975.310,03 1123.12.367.0029.2254.33504100 FONTE 0101           Red. 681

DESPESAS CORRENTES RECURSOS VINCULADOS- R$ 8.640,00 1.12.1.12.367.0029.2083.33.50.41.00 FONTE 0100   ……

TOTAL GERAL R$ 3.983.950,03

Valor total: R$3.983.950,03 (três milhões, novecentos e oitenta e três mil, novecentos e cinquenta reais e três centavos)
Fundamento Legal: Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014, a Lei Municipal nº. 4.910, de 06 de dezembro de 2017, e o Decreto Municipal nº. 30, de 23 de 
fevereiro de 2017
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura.
Data assinatura: 27/07/2021.
Assinam:
Aline Ferreira Silva
Associação dos Surdos de Contagem
Telma Fernanda Ribeiro
Secretaria Municipal Educação.
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Secretaria Municipal 
de Saúde

PORTARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 319, DE 02 DE AGOSTO DE 2021

Constitui a Comissão Especial para comprovar as causas determinantes da intervenção do Município no Instituto de Gestão e Humanização - IGH, efetuada pelo Decreto 

nº 176, de 09 de junho de 2021.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e no interesse da Administração do Sistema Único de Saúde do Município, face 

à Lei Orgânica Municipal e às Leis Federais nº 8.080, de 19 de setembro de 1.990 e 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e na Lei 4.713, de 30 de dezembro de 2014, 

regulamentada pelo Decreto Municipal 151, de 13 de julho de 2017, bem como o disposto no Decreto Municipal 176, de 9 de junho de 2021 e Decreto Municipal 216, 

de 7 de julho de 2021,

RESOLVE:

Art. 1º  Fica constituída pelos membros abaixo designados a Comissão Especial para comprovar as causas determinantes da intervenção do Município no Instituto de 

Gestão e Humanização - IGH, efetuada pelo Decreto nº 176, de 9 de junho de 2021, sob a Presidência do primeiro:

I - Karina Rocha de Oliveira Taranto;

II - Yara Ariane Melo Santiago Souza;

III - Erivelton Cordeiro Carvalho;

IV - Beatriz Eugênia Palhares;

V - Graziele Pimentel dos Reis.

Art. 2º A Comissão cuidará de analisar a documentação já produzida ou a produzir pela Comissão de Avaliação e Monitoramento, pela Secretaria Municipal de Saúde e 

pela Comissão de Intervenção, bem como, quaisquer elementos probatórios, produzidos por entidades públicas ou privadas, que julgar por pertinentes.

Parágrafo único. A comissão deverá pautar-se pelo contraditório e ampla-defesa em seus trabalhos, sob pena de nulidade. 

Art. 3º A presente Comissão Especial poderá concluir pela  rescisão do contrato de gestão, assim como a desqualifi cação da entidade como Organização Social, dentre 

outras medidas cabíveis.

Art. 4º O Processo Administrativo deverá ser concluído em até 180 dias, contados da data da decretação da intervenção.

Art. 5º Fica revogada a Portaria SMS nº 318, de 22 de julho de 2021.8.2

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 02 de agosto de 2021.

Fabrício Henrique dos Santos Simões

Secretário Municipal de Saúde
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Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos 
e Cidadania

SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER DE CONTAGEM

XI REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER DE CONTAGEM
Aos 23 dias do mês de Junho de 2021, às nove horas, reuniram-se em sala virtual na plataforma Microsoft TEAMS para a XI reunião do Conselho Municipal da Mulher 
de Contagem. Estavam presentes: Neimara Coelho Lopes - Superintendente de Políticas Públicas para às Mulheres, Leila Alves Xavier Catarina – Titular Projeto social 
Donna Ros, Andrea Pereira Campos Manaces – Suplente Projeto Social Donna Rosa, Eulalia Pereira Corrêa – Titular Coletivo com Ela, Patricia de Cassia Silva Titular Novo 
Eldorado Acnel, Ivonilda das Graças Cruz – Suplente Novo Eldorado Acnel, Luciana Lacerda Braga – Titular Centro de Luta para Livre Orientação Sexual - CELLOS, Mariete 
Teixeira dos Santos Titular Ong Abraçar fi lhas de Maria, Maíra Célia da Silva Miranda – Titular Secretaria de Desenvolvimento Social e Segurança Alimentar, Rosane Apa-
recida Souza Guglielmoni – Titular Secretaria Municipal de Educação, Tereza Cristina de Oliveira – Suplente Secretaria Municipal de Educação, Sarah Santos - Convidada, 
Filipe da Silva – titular Policia Civil de Minas Gerais, Ana Lúcia de Oliveira - Assessora Jurídica dos Conselhos da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, 
Lorrayne Guanaes Ramos - Assessora da Superintendência de Políticas Públicas para as Mulheres. 
Neimara deu início a reunião explicando sobre as competências do Conselho e suas atribuições, logo após deu sequência com as apresentações de todas que estavam 
presentes. Passou a palavra para a Dra. Ana Lúcia para um melhor esclarecimento em relação a mesa diretora que ponderou que a mesma deverá ser composta por 
membros do Conselho. Iniciamos as votações para a mesa diretora que por concordância de todas fi cou; Leila Alves Xavier Catarina - 1º secretária, Eulalia Pereira Corrêa 
- 2° secretária; Mariete Teixeira dos Santos - Tesoureira; Neimara Coelho Lopes - Vice- presidente e a presidência foi decidida por voto entre: Patrícia de Cassia Silva e 
Luciana Lacerda Braga que fi zeram suas considerações e que por sete votos a dois, Patrícia de Cassia Silva foi escolhida para ser a presidente do Conselho Municipal da 
mulher de Contagem no biênio 2021/2023. Também foram escolhidas as representantes do Conselho de transporte (TRANSCON); Leila Alves Xavier Catarina - Titular e 
Mariete Teixeira dos Santos - Suplente. Ficou como os encaminhamentos: Rever a publicação do regimento interno do Conselho, pois a secretaria de governo não tem 
conhecimento do mesmo, Dra. Ana Lúcia se disponibilizou a respeito da revisão da legislação do conselho, pois as leis atuais não revogaram as leis anteriores, pensar na 
revisão da legislação e no regimento interno juntos e agendar uma reunião com a secretaria de governo para acertar esses pontos. As reuniões do Conselho serão prio-
ritariamente às terceiras quarta- feiras do mês. Encaminhou-se que a próxima agenda seria dia vinte e um de julho às 09:00 hrs. Por fi m, Neimara agradeceu a presença 
de todos, e a reunião foi encerrada às dez horas e cinquenta e seis minutos. Eu, Lorrayne Guanaes Ramos, lavrei a presente Ata. 

Neimara Coelho Lopes
Superintendente de Políticas Públicas para as Mulheres
Conselho Municipal da Mulher de Contagem

Prefeitura Municipal de Contagem
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

CONVOCAÇÃO

A representante titular da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania do Comitê Intersetorial da Política Municipal para a População Imigrante – convoca os 
membros integrantes do Comitê Intersetorial da Política Municipal para a População Imigrante para a V reunião, que será realizada no dia 04 de agosto de 2021, de 
09h às 12h na sala virtual da Microsoft TEAMS. O convite da reunião será enviado por e-mail.

Pauta da reunião: 
1. Leitura e aprovação da Ata reunião 21/07/2021; 
2. Diálogo sobre a População Migrante;
3. Informes.

Atenciosamente,
Lorena Luiza Chagas Lemos
Representante Titular da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania
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C.M.D.C.A.C.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EDITAL

ASSUNTO: Dispõe sobre a Convocação e regulamentação do processo de escolha dos membros da sociedade civil do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Contagem - CMDCAC para o biênio-2021-2023
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem - CMDCAC, conforme previsto no artigo 7.º, inciso VI da Lei Municipal 3.967/2005 e no 
artigo 5º do Regimento Interno do CMDCAC, vem tornar público os procedimentos para o processo de escolha dos membros, representantes da sociedade civil do 
CMDCAC, de acordo com as legislações em vigor e pelo disposto neste edital.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1°. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem é um órgão normativo, consultivo, deliberativo e controlador, tendo como função 
precípua defi nir, acompanhar, avaliar, coordenar e fi xar diretrizes da política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente, sendo que a representação da so-
ciedade civil será feita pelas entidades não governamentais com melhor colocação por número de votos em Plenária, especialmente convocada para este fi m, observada 
a ordem decrescente e a seguinte composição:
I - um representante de cada uma das 07 (sete) primeiras colocadas (1º a 7º) para Conselheiro Municipal, na condição de titular;
II - um representante de cada uma das 07 (sete) colocadas (8º a 14º), para Conselheiro Municipal, na condição de suplente.
§1° Os representantes da Sociedade Civil permanecerão no Conselho até o fi nal de seus mandatos ou até serem substituídos.
§2° A função de conselheiro(a) é considerada como de interesse público e relevante e o seu exercício não é remunerado.
§3º O mandato dos(as) Conselheiros(as) é de dois anos, permitida apenas uma recondução.

Art.2º. Para disciplinar o processo de escolha, foi realizada reunião em 20 de abril de 2021, através de convocação, em que participaram interessados do Poder Público 
e da sociedade civil, e, na oportunidade foram escolhidos os membros abaixo da Comissão Organizadora Eleitoral para condução do processo, conforme a Resolução 
006, de 23 de julho de 2021, publicada no Diário Ofi cial do Município, sendo composta:
I – representantes da Sociedade Civil:
a) Eva Venceslau Custódio;
b) Sônia Maria Santos Soares.
II – representantes do Poder Executivo:
a) Célia Carvalho Nahas;
b) Joel Silêncio de Andrade.
1º Os membros da Comissão Organizadora do Processo Eleitoral, representantes da Sociedade Civil não poderão se candidatar ao pleito.
§2º Equipe da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania dará o apoio necessário para realização da eleição.

Art. 3º. Compete à Comissão Organizadora Eleitoral:
I – organizar e conduzir o pleito eleitoral do ano 2021-2023;
II - formular o Edital de convocação à eleição ;
III - estabelecer procedimentos para efetivação da eleição na Plenária, levando em consideração o protocolo Contagem Pacto pela Vida, em razão da Pandemia, caso 
necessário;
IV Đ analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos de impugnação e outros incidentes ocorridos na realização do processo eleitoral, nos termos do 
edital;
V - analisar as inscrições recebidas dentro do prazo estabelecido e de acordo com o edital e cronograma;
VI Đ divulgar a listagem das instituições aptas a serem candidatas de acordo com o edital;
VII Đ abrir, encerrar e apurar a votação na data defi nida no edital:
VIII – lavrar as atas de abertura e encerramento da votação;
IX - analisar as inscrições, conforme arts. 6º e 8º deste Edital;
X- validar o cadastro de eleitores, conforme art. 14 deste edital;
XI – resolver casos omissos no edital.
Parágrafo único. A Comissão Organizadora Eleitoral poderá alterar o cronograma, mediante justifi cativa e divulgação.

Art. 5º. O processo de escolha para a função de membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem, compreenderá as seguintes 
etapas:
I - formação da comissão organizadora eleitoral;
II - inscrição das entidades como candidatas;
III - análise das candidaturas e divulgação de listagem com as instituições candidatas pela Comissão Eleitor;
IV - recebimento de pedidos de recurso e resposta;
V - divulgação fi nal das candidaturas pela Comissão Eleitoral;
VI - inscrição e validação dos eleitores;
VII - plenária de eleição;
VIII - Apuração da eleição e publicação no Diário Ofi cial;
IX - Recebimento de recurso contra o resultado da eleição;
X - análise e publicação dos recursos, referente ao resultado da eleição.
XI - nomeação e posse.
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CAPÍTULO II
ETAPA DE ELEIÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES

Seção I
Da Inscrição da Entidade Candidata

Art. 6º. Poderão participar do processo eleitoral as entidades que atendam e cumpram integralmente as exigências e orientações relativas ao processo eleitoral, regula-
do pelo presente edital, devendo cumprir também os requisitos abaixo:
I - ser sediada no município de Contagem (a mantenedora e/ou as unidades de atendimento devem possuir endereço no município de Contagem);
II - ser legalmente constituída;
III - ter atuação na área da promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente;
IV - estar registrada regularmente no Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente de Contagem, a pelo menos 02 (dois) anos (estar com o 
registro em vigor junto ao CMDCA e com a documentação em dia).
Parágrafo único. Consideram-se entidades com atuação na área da promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, aquelas que desenvolvam atividades 
voltadas para crianças e adolescentes; os que prestam serviços nas áreas da saúde, assistência social, educação, esporte e lazer, entre outros. 

Art. 7º. As pessoas candidatas como conselheiras(os) e/ou eleitoras(os) devem ser maiores de 18 (dezoito) anos e atuar na na área da promoção e defesa dos direitos da 
criança e do adolescente.

Art. 8º. A entidade que preencher os critérios previstos neste edital e que desejar participar do processo de escolha na condição de candidata ao cargo de membro do 
Conselho deverá fazer sua inscrição online, no link: https://survey123.arcgis.com/share/33289afbe62d4e1694017643d1911363?portalUrl=https://geoprocessamento.
contagem.mg.gov.br/portal ,juntamente com a documentação descrita abaixo, em PDF e legível, no período de 01/09/2021 a 15/09/2021, até às 23;59h.;
I Đ preencher o formulário de inscrição online, de acordo com o link acima, com indicação de somente 01 (um) representante para efeitos de candidatura; 
II - anexar cópia de documento, carteira de identidade ou outro documento ofi cial com foto do representante legal da instituição;
III - anexar cópia de documento, carteira de identidade ou outro documento ofi cial com foto do candidato, representante da instituição;
IV - anexar cópia do Atestado de Funcionamento fornecido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem, dentro de seu prazo de 
validade.
§1º As entidades interessadas em participar do Processo Eleitoral deverão conhecer o presente edital e certifi car-se de que preenchem todos os requisitos exigidos.
§2° Não serão aceitas inscrições feitas pelo correio ou fora do prazo mencionado neste edital.
§3º É vedado às entidades indicar pessoa que não faça parte do quadro funcional, associativo, ou que tenha qualquer vinculação com administração pública em cargo 
de confi ança e/ou comissão do poder executivo municipal.
§4º O representante que a entidade indicar, obrigatoriamente, deverá votar.

Art. 9º. A Comissão Eleitoral do CMDCA terá até o dia 20/09/2021 para verifi car as documentações apresentadas pelas entidades.
§1º A ausência dos documentos exigidos no artigo 8º deste edital ou documentos incorretos acarretarão o indeferimento do Cadastro de Inscrição da entidade, não 
sendo possível complementação.

Art. 10. A comissão fará publicar no Diário Ofi cial a relação das inscrições habilitadas e inabilitadas para o processo eleitoral no dia 21/09/2021.

Seção II
Da Impugnação e do Recurso

Subseção I
Da Impugnação

Art. 11. Os pedidos de impugnação de candidatura de entidade deverá(ão) ser dirigido à Comissão Eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente de Contagem/CMDCAC até do dia 22/09/2021, através do e-mail: cmdcac@contagem.mg.gov.br.
§1º O pedido de impugnação deverá ser feito(s), através de ofício, constando a identifi cação do impugnante e as razões do pedido, direcionado para a Sede do CMD-
CAC. 
§2º Em obediência ao princípio do contraditório e ampla defesa, a entidade impugnada terá direito de se defender no prazo de 2 (dois) dias, contado a partir da ciência 
do pedido de impugnação apresentado, dada pelo CMDCA, por qualquer meio, ocasião em que poderá apresentar suas razões e provas necessárias, relacionadas à 
impugnação.
§3º O pedido de impugnação não terá efeito suspensivo.
§4º Não caberá recurso contra o indeferimento da impugnação.

Subseção II
Do Recurso

Art. 12. Caberá recurso dirigido à Comissão Eleitoral contra o indeferimento de inscrição.
§ 1º O recurso previsto acima deverá ser apresentado pelo representante da instituição, no até o dia 22/09/2021, através do e-mail: cmdcac@contagem.mg.gov.br.
§ 2º O recurso deverá ser individual e devidamente fundamentado.
§ 3º Não será aceito recurso não fundamentado, coletivo ou entregue fora do prazo.
§ 4º. O recurso não terá efeito suspensivo.
§ 5º Da decisão da Comissão Eleitoral não caberá outro recurso.

Art. 13. Após a análise da documentação e dos pedidos de impugnação de candidatura de entidade e/ou recurso, na data de 27/09/2021 a comissão eleitoral publicará 
no Diário Ofi cial do Município e em sua sede a relação das inscrições das instituições deferidas e indeferidas.

Seção III
Do Voto

Art. 14. A entidade não candidata poderá indicar pessoa, desde que seja integrante da entidade, seja como conselheira ou da diretoria, a partir de 18 (dezoito) anos 
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para participar da plenária como eleitor(a), devendo, para tanto, preencher o formulário de inscrição como eleitor, no link  https://survey123.arcgis.com/share/33289afb
e62d4e1694017643d1911363?portalUrl=https://geoprocessamento.contagem.mg.gov.br/portal até o dia 28/09/2021 às 23h.:59min.
§1º Não poderá ser eleitor pessoas que tenham qualquer vinculação com administração pública em cargo de confi ança ou em comissão do poder executivo e legislativo 
municipal.
§2º Não poderá ser eleitor pessoa que seja inscrita como titular e suplente da entidade.
§3º O eleitor deverá estar munido do documento de identidade no dia da plenária.
§4º A entidade disposta no caput deverá está inscrita no Conselho.

Art. 15. É vedado o voto por meio de procuração.

Seção IV
Da Plenária

Art. 16. A entidade que desejar indicar um fi scal para acompanhar a Plenária e sua apuração, deverá encaminhar o nome completo do fi scal com o RG e CPF e qual 
entidade representa para o e-mail: cmdcac@contagem.mg.gov.br, até um dia antes da realização da plenária.

Art. 17. A(O) representante da entidade apresentada(os), quando da inscrição, deverá, obrigatoriamente, votar.

Art. 18. A Plenária será realizada por meio online, em 30/09/2021 das 13:00h às 18:00h, em obediência aos protocolos estabelecidos, em razão da pandemia de CO-
VID19 e será acompanhada pela Comissão Eleitoral e pelos fi scais. 
Parágrafo único. O link para votação em plenária será encaminhado ao e-mail dos eleitores e dos candidatos, no endereço eletrônico informado no formulário.
Art. 19. A Comissão Eleitoral disponibilizará durante a Plenária o rol das entidades e seus respectivos representantes, organizados em ordem alfabética.

Art. 20. Antes da votação, caberá à Comissão Eleitoral esclarecer dúvidas e resolver, de pronto, eventuais questões de ordem.

Art. 21. Antes da votação deverá ser defi nido um(a) secretário(a) para elaborar a ata da Plenária e auxiliar na condução dos trabalhos, o qual deve ser aprovado pela 
Comissão Eleitoral.

Art. 22. Cada entidade poderá ter até 05 (cinco) minutos para apresentação de sua proposta.

Art. 23. Os(As) representantes das entidades e os votantes, no dia da Plenária deverão estar munidos do documento de identidade com foto e seguir todos os procedi-
mentos necessários, disciplinados pela Comissão eleitoral para o fi el cumprimento da Plenária.
Parágrafo único Đ A Comissão Eleitoral não se responsabiliza pela ausência de algum procedimento de responsabilidade dos candidatos/eleitor, assim como por respos-
ta de inscrição não recebida por quaisquer motivos de ordem técnica dos aparelhos eletrônicos, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, 
procedimento indevido do participante e/ou outros fatores que impossibilitem a comunicação. É de responsabilidade exclusiva do candidato/eleitor acompanhar a 
situação de sua inscrição, assim como seguir todos os procedimentos para a realização da Plenária.

Art. 24. Cada representante de entidade e eleitor poderá votar em até 07 (sete) entidades candidatas.
Parágrafo único. Serão desconsiderados o voto de eleitor não previamente cadastrado e voto em mais de 7 (sete) entidades.

Art. 25. No dia plenária é vedado a utilização de propaganda de mídia.

Art. 26. Após a abertura dos trabalhos, o processo de votação será realizado por voto direto, secreto e individual.

Art. 27. Será registrado em ata todo o processo eleitoral que deverá conter sua descrição detalhada, inclusive a classifi cação de todos(as) os candidatos(as).

Seção V
Da Apuração Dos Votos

Art. 28. A apuração será iniciada imediatamente após o encerramento dos trabalhos de votação, com a presença da Comissão Eleitoral e dos fi scais.
§ 1º Serão considerados eleitos, na condição de titular um representante de cada uma das 07 (sete) primeiras colocadas (1º a 7º) e como suplente um representante de 
cada uma das 07 (sete) colocadas (8º a 14º).
§ 2º Em caso de empate, serão consideradas eleitas as entidades com maior tempo de atuação.
§ 3º Terminada a apuração, o Presidente da Plenária proclamará eleitos as entidades e encerrará os trabalhos.
§ 4º O Boletim de Apuração deverá ser afi xado na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente por 30 (trinta) dias.
§5º A Comissão eleitoral fará publicar no Diário Ofi cial o resultado da plenária no dia posterior.
§6º Da decisão, caberá recurso à Comissão Eleitoral no prazo de 01 (um) dia útil, contado a partir da proclamação das entidades eleitas em Plenária, conforme dispõe o 
§3º deste artigo.
§7º A Comissão Eleitoral decidirá sobre o recurso no prazo de 01 (um) dia útil.
§8º Da decisão da comissão eleitoral não caberá outro recurso.

Art. 29. A relação das entidades eleitas para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem será publicada no Diário Ofi cial de Contagem 
(DOC), no dia 07/10/2021, pela Comissão Organizadora Eleitoral.

CAPÍTULO III
DA NOMEAÇÃO E POSSE

Art. 30. A Comissão Eleitoral encaminhará os nomes das entidades e seus respectivos representantes para publicação e devidas providências.

Art. 31. A cerimônia de posse dos(as) conselheiros(as) eleitos será realizada após o pleito em ato solene, na data de 08/10/2021 pela Comissão Eleitoral.

CAPÍTULO IV
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 32. O mandato dos Conselheiros não governamentais será de 02 (dois) anos, a contar da data da posse.

Art. 33.  Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão Eleitoral. 

Art. 34 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

Contagem, 23 de julho de 2021.

                                            _________________________________________
José Willian da Silva
Presidente do CMDCAC
ANEXO I – CRONOGRAMA

Data Horário Atividade Loca

02/08/2021   a 
31/08/2021   Divulgação do Edital CMDCAC e Diário Ofi cial do Município

01/09/2021 a
15/09/2021

 Até às 
23:59h. 

INSCRIÇÃO de enti-
dades interessadas em 
candidatar  às eleições 
no CMDCAC,

Através do link: https://survey123.arcgis.com/share/33289afbe62d4e1694017643d1911363?portal-
Url=https://geoprocessamento.contagem.mg.gov.br/portal

Até 20/09/2021 09:00 às 16:30
Verifi cação dos docu-
mentos de inscrição CMDCAC Đ Av. José Faria da Rocha, 1016Đ 4º andar Đ Eldorado (3390-5836

Até 21/09/2021

Publicação das Insti-
tuições habilitados e 
inabilitadas Diário Ofi cial

22/09/2021
  Até às 
23:59h.

Recebimento de pedi-
dos de impugnação da 
inscrição de entidade e 
recurso contra inabili-
tação de entidade E-mail: cmdcac@contagem.mg.gov.br

Até 24/09/2021 Até às 23:59h.
Direito de defesa de 
entidade impugnada E-mail: cmdcac@contagem.mg.gov.br

27/09/2021  

Divulgação das 
entidades deferidas e 
indeferidas Diário Ofi cial 

01/09/2021até 
28/09/2021 Até às 23:59h. Inscrição de eleitores

Através do Link: https://survey123.arcgis.com/share/33289afbe62d4e1694017643d1911363?portal-
Url=https://geoprocessamento.contagem.mg.gov.br/portal

30/09/2021 13:00 às 18:00 Plenária Link será encaminhado para as entidades candidatas e eleitores, em e-mail disposto no formulário 

01/10/2021  
Publicação do resulta-
do preliminar Diário Ofi cial

04/10/2021 Até ás 23:59h.
Recurso contra o resul-
tado da eleição Através do e-mail: cmdcac@contagem.mg.gov.br

05/10/2021

07/10/2021

08/10/2021

09:00 às 16:30

13:00 às 
18:00h.

Decisão do recurso 
pela Comissão Eleitoral

Publicação do resulta-
do defi nitivo

Nomeação e posse

CMDCA

Diário Ofi cial

CMDCA
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Secretaria Municipal 
de Cultura, Esporte e 
Juventude

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Praça Silviano Brandão nº 21 Bairro: Centro – Contagem /MG – Telefone: (31) 3352-5357
Diretora de Esporte e Lazer: Brisa de Assis Pereira
Telefone: (31)3352-5321 e-mail: brisa.pereira@contagem.mg.gov.br

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS PMC N° 04/2021 – PSS SECEJ N° 02/2021 PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC

A Prefeita do Município de Contagem/MG, Marília Aparecida Campos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, com fulcro na Lei 
Orgânica do Município de Contagem, atendendo à demanda da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, torna pública a abertura das inscrições para o 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER DA CIDADE – PELC, destinado à contratação de COOR-
DENADOR PEDAGÓGICO, COORDENADORES DE NÚCLEO e AGENTES SOCIAIS com o objetivo de exercer atividades vinculadas nos núcleos do PROGRAMA DE ESPORTE E 
LAZER DA CIDADE – PELC dentro do Município. Este processo seletivo reger-se-á observadas às seguintes disposições:

1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1.1 – O Processo Seletivo Simplifi cado será executado pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude Đ SECEJ, em parceria com a Secretaria Municipal de 
Administração Đ SEAD e os candidatos serão selecionados pela Comissão Permanente de Licitações, Seleção de Propostas de Parcerias e de Processos Seletivos Simplifi -
cados.
1.2 – O Processo Seletivo Simplifi cado consistirá de 02 (duas) etapas, sendo a 1ª etapa classifi catória e eliminatória e a 2ª etapa, classifi catória.
1.3 – O presente Processo Seletivo Simplifi cado será regido por este Edital, seus Anexos e eventuais aditamentos, retifi cações, assim como pelas instruções, comunica-
ções e convocações dele decorrentes, obedecidas as legislações pertinentes.
1.4 – Os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplifi cado, regido por este Edital, por se tratar de servidor público ocupante de função pública temporária, terão 
sua relação de trabalho regida pela Lei Municipal nº 4.288, de 30 de setembro de 2009, mediante realização de contrato administrativo, com exceção dos Agentes 
Sociais, que serão regidos pela Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 c/c Decreto Municipal nº 1.555, de 31 de março de 2011.
1.4.1 – O contrato realizado com base no inciso IX do artigo 37 da CR/1988, é puramente de direito administrativo, regulado pela Lei n°4.288/2009 (contratação tempo-
rária). Nos termos do artigo 7º, §2º da Lei Municipal nº 4288, os contratados têm direito aos direitos elencados no §3º do artigo 39 da CR/1988.
1.4.2 - Considerando as peculiaridades pertinentes aos Agentes Sociais (estagiários), serão asseguradas 12 (doze) vagas, para Formação Superior em Educação Física 
(Licenciatura e/ou Bacharelado) em andamento, devidamente inscritos no banco de estágio da Prefeitura de Contagem, para a prestação dos serviços por prazo de 20 
(vinte) meses, por meio de celebração de Termo de Compromisso de Estágio, na forma prevista no Decreto Municipal nº 1.555, de 31 de março de 2011.
1.5 – As funções ofertadas neste Edital de Processo Seletivo Simplifi cado estão distribuídas por entidades que compõe a Administração Direta do Município de Conta-
gem.
1.6 – O PELC, na sua essência, além de proporcionar a prática de atividades físicas, culturais e de lazer que envolvem todas as faixas etárias, incluindo pessoas com de-
fi ciência, estimula a convivência social, a formação de gestores e lideranças comunitárias, fomenta a pesquisa e a socialização do conhecimento, contribuindo para que 
o esporte e o lazer sejam tratados como políticas públicas e direitos de todos. O objetivo central do PELC é democratizar o lazer e o esporte recreativo. A partir deste 
objetivo desdobram-se os seguintes objetivos específi cos:
Nortear ações voltadas para públicos diferenciados nos núcleos lazer e esporte recreativo;
Estimular a gestão participativa entre os atores locais direta e indiretamente envolvidos;
Orientar entidades convenentes para estruturar e conduzir políticas públicas de lazer e esporte recreativo;
1.6.1 – As Diretrizes 2014 do PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE – PELC, estão disponíveis no Portal do Ministério do Esporte: http://www.esporte.gov.br/snelis/
esporteLazer/default.jsp: “Saiba Mais - PELC - Diretrizes 2014”. 

2 – DAS VAGAS:
2.1 – O presente Processo Seletivo Simplifi cado se destina ao preenchimento das vagas constantes do ANEXO II, bem como à formação de quadro de reserva.
2.2 – Ficam asseguradas 10% (dez por cento) das vagas às pessoas com defi ciência, desde que haja compatibilidade entre as atribuições a serem exercidas e a capacida-
de do candidato de exercê-las, em obediência ao disposto nos termos do art. 8º, § 2º, da Lei Municipal nº 2.160/90.
2.3 – Ficam asseguradas 20% (vinte por cento) de vagas aos negros (pretos ou pardos nos termos da Lei Municipal nº 4.714/15, e dos termos dispostos neste Edital.
2.4 – Caso não haja candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com defi ciências e aos negros ou pardos, essas serão preenchidas pelos demais candida-
tos aprovados, com estrita observância da ordem de classifi cação.
2.5 – O número de vagas a serem preenchidas neste Processo Seletivo Simplifi cado é o estabelecido no ANEXO II deste Edital e conforme abaixo:

QUADRO I – Da denominação da função, do quantitativo de vagas, dos requisitos, do valor da Bolsa e carga horária

Cód Função

Vagas

Duração do 
contrato

Requisitos
e Escolaridade

Carga
Horária

Valor
da Bolsa

Ampla
Conc.

Pessoa 
Com
Defi c

Negros 
Pretos
ou 
Pardos

Total
de Vagas

201
Agente Social 
(estagiário) 09 01 02 12 21 meses

Formação Superior em Educação Fí-
sica (Licenciatura e/ou Bacharelado) 
em andamento.

20 horas
semanais R$ 750,00
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QUADRO II – Da denominação da função, do quantitativo de vagas, dos requisitos, do vencimento e jornada de trabalho

Cód Função

Vagas

Duração do 
contrato

Requisitos 
e Escolaridade

Jornada 
de trabalho Vencimento

Ampla
Conc.

Pessoa 
Com
Defi c

Negros 
Pretos
ou 
Pardos

Total 
de Vagas

301
Coordenador
Pedagógico 1 - - 1 22 meses

Formação superior da área 
de Educação, Educação Física 
(Bacharelado), Esporte e/ou 
Lazer, com experiência com-
provada mínima de 3 (três) 
meses na elaboração e super-
visão de projetos pedagógicos 
e no desenvolvimento de 
ações comunitárias e possuir 
cédula do CREF (Conselho 
regional de Educação Física). 

40 horas
semanais R$2.400,00

302
Coordenador de 
Núcleo 2 - - 2 21 meses

Formação superior da área 
de Educação, Educação Física 
(Bacharelado), Esporte e/
ou Lazer, com experiência 
comprovada mínima de 03 
(três) meses no desenvolvi-
mento de ações comunitárias, 
organização e supervisão de 
projetos e possuir cédula do 
CREF (Conselho Regional de 
Educação Física).  

40 horas
semanais R$2.400,00

2.6 – Das atribuições do COORDENADOR PEDAGÓGICO - O Coordenador Pedagógico é aquele que tem a visão do todo, está permanentemente circulando nos núcleos, 
observando, fazendo sugestões e agindo de forma a qualifi car cada vez mais o trabalho. Precisa conhecer profundamente o Programa, suas diretrizes, objetivos, orien-
tações e socializar este conhecimento.
a) Dialogar constantemente com o coordenador-geral do convênio; b) Coordenar todas as ações de planejamento pedagógico após a celebração do convênio (execu-
ção), a serem realizadas participativamente com apoio do grupo gestor; c) Organizar e coordenar o grupo gestor; d) Envolver a Entidade de Controle Social nas ações 
do programa; e) Organizar, com os demais agentes do processo, as inscrições, o planejamento geral das atividades sistemáticas e assistemáticas zelando pelo controle 
de frequência da equipe; f) Coordenar a organização das diversas etapas do processo de formação; g) Assegurar a realização da formação em serviço por meio de 
reuniões regulares com os coordenadores pedagógicos setoriais (quando houver), coordenadores de núcleos e agentes sociais; h) Participar dos módulos de formação 
continuada, da formação em serviço e de capacitações oferecidas pela SNELIS/ME; i) Monitorar cumprimento de tarefas e horários dos Coordenadores Pedagógicos 
Setoriais em convênios ou termos de cooperação a partir de 20 núcleos, bem como dos Coordenadores de núcleo (quando a função do coordenador setorial não 
existir);  j) Planejar as ações de divulgação do programa em consonância com o estabelecido com o planejamento pedagógico; k) Elaborar conjuntamente com demais 
coordenadores pedagógicos setoriais (quando houver), de núcleo e com o coordenador geral, os relatórios de execução do convênio; l) Manter permanente contato 
com orientador pedagógico CGEPEL/SNELIS responsável pelo acompanhamento, monitoramento e avaliação do convênio ou termo de cooperação; m) Demais ativida-
des correlatas e/ou complementares à função.
2.7 – Das atribuições do COORDENADOR DE NÚCLEO - O Coordenador de Núcleo é a pessoa que responde por aquele núcleo em relação ao trabalho dos agentes, às 
atividades desenvolvidas, à participação da comunidade nas atividades, aos eventos realizados e a outros aspectos que fi zerem parte deste espaço.
a) Estar em constante contato com o Coordenador Pedagógico e Setorial quando houver; b) Coordenar todas as atividades sistemáticas (ofi cinas) e assistemáticas (even-
tos) do núcleo sob sua responsabilidade, planejando-as coletivamente; c) Desenvolver as atividades sistemáticas (ofi cinas) com os benefi ciados, juntamente aos agentes 
sociais, de acordo com as diretrizes do Programa, seguindo o planejamento pedagógico proposto para o projeto e primando pela qualidade das aulas; d) Organizar 
as inscrições, o controle de presença, analisando sistematicamente o planejamento dos agentes e os dados, adotando as medidas necessárias para os ajustes, quando 
necessário; e) Planejar a grade horária dos agentes sociais, prevendo aproximadamente: 14 horas semanais de atividades sistemáticas; 04 horas para planejamento, es-
tudos e reuniões e 02 horas para outras atividades como eventos, mobilização comunitária, etc. (banco de horas); f) Monitorar a grade horária, bem como o banco de 
horas dos agentes sociais; g) Identifi car em conjunto com o coordenador setorial, se houver, junto à comunidade, quais são os determinantes sociais de saúde que mais 
interferem nas condições de saúde da população benefi ciada; h) Promover e participar das reuniões semanais com os agentes e outras lideranças do seu grupo, para 
estudo, planejamento e avaliação das ações; i) Encaminhar, nos casos de convênios com menos de 20 núcleos, ao Coordenador Geral e ao Grupo Gestor as demandas 
advindas do seu Núcleo; j) Participar de todas as reuniões agendadas pelo coordenador geral e pedagógico; k)  Participar dos módulos de formação continuada, da 
formação em serviço e sempre que possível de capacitações oferecidas pela SNELIS/ME; m) Demais atividades correlatas e/ou complementares à função.

2.8 – Das atribuições do AGENTE SOCIAL DE LAZER E ESPORTE RECREATIVO - O Agente Social é que faz o PELC acontecer de fato, pois é personagem principal no que 
diz respeito à elaboração e à execução das ações pretendidas, pautadas no princípio da gestão participativa. Devem compor o quadro interdisciplinar e multiprofi ssional 
para a construção e intervenção dos saberes populares e saberes acadêmicos, a fi m de tratar o lazer e esporte como direitos sociais. Ademais, os agentes sociais deve-
rão ser desprovidos de qualquer tipo de preconceito, sendo imprescindível a paciência, a sensibilidade ao trato com os benefi ciados e o gostar em relação às atividades 
com o público-alvo do Programa.
a) Participar das ações de planejamento, monitoramento e avaliação das atividades sistemáticas e eventos do núcleo; b) Planejar e desenvolver suas ofi cinas de acordo 
com a proposta pedagógica do programa; c) Mobilizar a comunidade para a efetiva participação das atividades; d) Inscrever e monitorar a participação nas atividades 
sob sua responsabilidade; e) Participar dos módulos de formação continuada, da formação em serviço e sempre que possível de capacitações oferecidas pela SNELIS/
ME; f) Entregar sistematicamente o levantamento das atividades desenvolvidas no núcleo e os dados solicitados pela coordenação; g) Demais atividades correlatas e/ou 
complementares à função.
2.8.1 – As ofi cinas a serem desenvolvidas pelo AGENTE SOCIAL deverão promover as seguintes atividades: numérica das atividades sistemáticas (ofi cinas): 1) Exercícios 
físicos (terrestres ou aquáticos): alongamento, ginástica, yôga, pilates, etc.; 2) Atividades esportivas: voleibol, basquete, futsal, tênis de mesa, handebol e badminton; 3) 
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Lutas: caratê, judô, Taekwondo, etc.; 4) Atividades culturais e artísticas: música, teatro, artesanato, fi lmes, etc.; 5) Danças: regionais, clássicas, ginástica coreografada, 
etc.; 6) Capoeira e suas adaptações; 7)  Jogos cognitivos: dama, xadrez e dominó; 8) Esporte recreativo e outras possibilidades de manifestações da cultura corporal do 
movimento. As atividades dos Agentes Sociais serão supervisionadas pelos Coordenadores de Núcleo.

3. DAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA E NEGROS (PRETOS OU PARDOS)
3.1 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
3.1.1 - Os candidatos com defi ciência, resguardadas as condições previstas no Decreto Federal nº 9.508/2018, particularmente em seu art. 7º, participarão do processo 
seletivo simplifi cado em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere à avaliação e aos critérios de aprovação.
3.1.2 - O candidato com defi ciência, ao se inscrever no Processo Seletivo Simplifi cado deverá observar a compatibilidade da defi ciência com as atribuições da função 
para a qual pretende concorrer.
3.1.3 - Poderá concorrer às vagas reservadas às pessoas com defi ciência o candidato que se enquadrar nas categorias discriminadas no Decreto Federal n.º 3.298, de 20 
de dezembro de 1999, com a redação dada pelo art. 70 do Decreto Federal n.º 5.296, de 02 de dezembro de 2004, observado o disposto na Lei Federal n.º 7.853, de 
24 de outubro de 1989, combinado com o Enunciado da Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 
3.1.4 - Adotar-se-á a defi nição contida no art. 4º do Decreto Federal n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações, com redação dada pelo Decreto Federal 
nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, observado o disposto na Lei Federal n.º 7853, de 24 de outubro de 1989, combinado com o enunciado da Súmula 377 do Supe-
rior Tribunal de Justiça – STJ, para fi ns de identifi cação de cada tipo de defi ciência.
“Art. 4º É considerada pessoa com defi ciência a que se enquadra nas seguintes categorias:
a) defi ciência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob 
a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência 
de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam difi culdades 
para o desempenho das funções;
 b) defi ciência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 
3.000Hz;
 c) defi ciência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que signifi ca acuidade 
visual entre 0,3 e 0,5 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor 
que 60º, ou a ocorrência simultânea de quaisquer condições anteriores; 
d) defi ciência mental: funcionamento intelectual signifi cativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais 
áreas de habilidades adaptativas, tais como: comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais; utilização dos recursos da comunidade; saúde e segurança; habilidades 
acadêmicas; lazer e trabalho;
 e) defi ciência múltipla: associação de duas ou mais defi ciências.” 
3.1.5 - O candidato com defi ciência, durante o preenchimento do Requerimento de Inscrição, além de observar os procedimentos descritos no item 03 deste Edital, 
deverá proceder da seguinte forma: 
a) inscrever-se como defi ciente, manifestando, assim, interesse em concorrer às vagas a esses candidatos. 
b) selecionar o tipo de defi ciência.
3.1.6 - O candidato com defi ciência que não preencher os campos específi cos do Requerimento de Inscrição ou da Ficha de Isenção e não cumprir o determinado neste 
Edital para concorrer às vagas destinadas às pessoas defi cientes, terá a sua inscrição processada como candidato de ampla concorrência e não poderá alegar posterior-
mente essa condição para reivindicar a prerrogativa legal. 
3.1.7 - O candidato com defi ciência que desejar concorrer às vagas reservadas para ampla concorrência poderá fazê-lo por livre escolha e responsabilidade pessoal, 
assinalando a referida opção no Requerimento de Inscrição e na Ficha de Isenção (caso tenha requerido a isenção), não podendo, a partir de então, concorrer às vagas 
reservadas às pessoas com defi ciência, conforme disposição legal. 
3.1.8 - O candidato com defi ciência, classifi cado para as vagas destinadas às pessoas com defi ciência, quando da contratação, será submetido a exame médico pré-
-admissional realizado pela Diretoria de Medicina da Prefeitura de Contagem ou entidade designada para este fi m, que avaliará a compatibilidade da sua defi ciência 
com as atribuições da função para a qual prestou o Processo Seletivo Simplifi cado.
3.1.9 - Nos termos do subitem 3.1.8, o classifi cado deverá apresentar o laudo médico original, acompanhado de cópia simples, expedido no prazo máximo de 90 (no-
venta) dias antes da data do exame pré-admissional, assinado, preferencialmente, por médico especialista, que atestará a espécie e o grau ou nível de defi ciência, com 
expressa referência ao código (o correspondente da Classifi cação Internacional de Doença – CID), contendo a provável causa da defi ciência. 
3.1.10 - O documento mencionado no item 3.1.9, deverá ser anexado junto aos demais documentos, no ato do cadastro no link indicado para inscrição.
3.1.11 - O candidato aprovado deverá apresentar ainda um atestado de saúde ocupacional, o qual deverá expressar, obrigatoriamente, a categoria em que se enquadra 
como defi ciente, nos termos do artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298/1999 e suas alterações, conforme transcrito no subitem 5.1.4 deste Edital. 
3.1.12 - O Laudo Médico citado no subitem 3.1.9 será considerado para análise do enquadramento previsto no artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298/1999 e suas alte-
rações, conforme transcrito no subitem 3.1.4 deste Edital.
3.1.13 - O Laudo Médico mencionado nos subitens 3.1.9 e 3.1.11 terá validade somente para este Processo Seletivo Simplifi cado e não será devolvido, fi cando a sua 
guarda sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Contagem, que o manterá pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos.
3.1.14 - Na falta do laudo médico mencionado nos subitens 3.1.9 e 3.1.11 ou quando não contiver as informações indicadas no item 03 e seus subitens, o candidato 
perderá o direito de permanecer na lista de classifi cados como pessoa com defi ciência e seu nome passará para a relação de ampla concorrência, obedecida rigorosa-
mente a ordem de classifi cação.
3.1.15 - Os candidatos considerados com defi ciência, se classifi cados, além de fi gurarem na lista geral de classifi cação (ampla concorrência), terão seus nomes publica-
dos em separado em lista específi ca.
3.1.16 - Caso o candidato não tenha sido qualifi cado como pessoa com defi ciência, seu nome passará para a relação de ampla concorrência, obedecida rigorosamente 
a ordem de classifi cação. 
3.1.17 - A ordem de contratação de candidato defi ciente, classifi cado neste Processo Seletivo Simplifi cado, dar-se-á da seguinte forma: a 1ª (primeira) contratação será 
para preenchimento da 5ª (quinta) vaga relativa à função de que trata o presente edital, a 2ª (segunda) contratação será para preenchimento da 15ª (décima quinta) 
vaga, a 3ª contratação será para preenchimento da 25ª (vigésima quinta) vaga e assim sucessivamente, durante o prazo de validade do Processo Seletivo Simplifi cado.

3.2. CANDIDATOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS - LEI MUNICIPAL Nº 4714, DE 09 DE JANEIRO DE 2015) 
3.2.1 - Ficam asseguradas 20% (vinte por cento) de vagas aos candidatos que se declararem pretos ou pardos nos termos da Lei Municipal nº 4714, de 09 de janeiro de 
2015, e dos termos dispostos neste Edital.
3.2.2 - Conforme o §2º do art. 1º da Lei Municipal nº 4714, de 09 de janeiro de 2015, na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas reservadas a 
candidatos negros (pretos ou pardos), este será aumentado para o primeiro número inteiro subseqüente, em caso de fração igual ou maior a 0,5 (zero vírgula cinco), ou 
diminuído para número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (zero vírgula cinco).
3.2.3 -  Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros (pretos ou pardos) aqueles que se autodeclararem negros (pretos ou pardos) no Requerimento de 
Inscrição do Processo Seletivo Simplifi cado, conforme o quesito cor ou raça utilizada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografi a Estatística - IBGE.
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3.2.4 - Para concorrer às vagas para pessoas negras (pretas ou pardas), o candidato deverá manifestar, no Requerimento de Inscrição, o desejo de participar do certame 
nessa condição, anexando documento ofi cial (certidão de nascimento própria ou dos pais ou autodeclaração atestando quanto à cor preta ou parda).
3.2.4.1 - A autodeclaração é facultativa, fi cando o candidato submetido às regras gerais estabelecidas, caso não opte pela reserva de vagas.
3.2.4.2 - O candidato negro (preto ou pardo) que não preencher o campo específi co do Requerimento de Inscrição e não cumprir o determinado neste Edital terá a sua 
inscrição processada como candidato de ampla concorrência e não poderá alegar posteriormente essa condição para reivindicar a prerrogativa legal. 
3.2.5 - As informações prestadas no momento da inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, devendo este responder por qualquer falsidade.
3.2.6 - Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do Processo Seletivo Simplifi cado e, se houver sido contratado, fi cará sujeito à 
anulação da sua admissão no serviço público, após procedimento administrativo no qual serão assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis.
3.2.7 - Os candidatos negros (pretos ou pardos) concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua 
classifi cação no Processo Seletivo Simplifi cado. 
3.2.8 - Os candidatos considerados negros (pretos ou pardos), se classifi cados, além de fi gurarem na lista geral de classifi cação (ampla concorrência), terão seus nomes 
publicados separado em lista específi ca.
3.2.9 - A ordem de contratação de candidato negro (preto ou pardo), classifi cado neste Processo Seletivo Simplifi cado, dar-se-á da seguinte forma: a 1ª (primeira) con-
tratação será para preenchimento da 3ª (terceira) vaga relativa à função de que trata o presente edital, a 2ª (segunda) contratação será para preenchimento da 6ª (sex-
ta) vaga, a 3ª contratação será para preenchimento da 11ª (décima primeira) vaga, a 4ª (quarta) contratação será para preenchimento da 16ª (décima sexta) vaga, a 5ª 
(quinta) contratação será para preenchimento da 21ª (vigésima primeira) vaga e assim sucessivamente, durante o prazo de validade do Processo Seletivo Simplifi cado.
3.2.9.1 - Se surgirem novas vagas no decorrer do prazo de validade deste Processo Seletivo Simplifi cado, 20% (vinte por cento) delas serão, igualmente, reservadas a 
candidatos negros (pretos ou pardos) aprovados neste Processo Seletivo Simplifi cado.
3.2.10 - Os candidatos às vagas reservadas aos negros (pretos ou pardos) participarão deste Processo Seletivo Simplifi cado em igualdade de condições com os demais 
candidatos no que concerne às exigências estabelecidas neste Edital.

4 – DAS INSCRIÇÕES:
4.1 – As inscrições serão gratuitas e estarão abertas para as funções que constam no ANEXO II deste Edital, de 09 de agosto de 2021 a 13 de agosto de 2021, de segun-
da a sexta feira, das 09h00min às 12h00min e das 13h00min às 16h00min e deverão ser realizadas na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, localizada à 
Praça Silviano Brandão, nº. 21, bairro Centro, Contagem/MG.
4.2 – A inscrição será realizada pessoalmente pelo (a) candidato (a), não sendo aceita procuração.
4.3 – Não serão aceitas inscrições por correspondência.
4.4 – A inscrição implica em compromisso tácito, por parte do candidato, em aceitar as condições estabelecidas no presente Edital.
4.5 – Para efetuar a inscrição o candidato deverá certifi car-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a participação no processo seletivo.
4.6 – São condições para a inscrição:
a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade de direitos e obrigações civis e gozo dos direitos políticos, nas condições 
previstas no § 1º do art. 12 da Constituição da República;
b) ter na data da inscrição a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com as obrigações militares quando for do sexo masculino e com idade igual ou inferior a 45 anos;
e) estar em gozo dos direitos políticos e civis;
f) gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de necessidades incompatíveis com o exercício das funções atinentes à vaga a que concorre; 
g) ter disponibilidade de no mínimo 40 (quarenta) horas semanais de trabalho para o cargo de Coordenador Pedagógico, de acordo com a necessidade do projeto/
programa.
h) preencher e assinar a fi cha de inscrição.
4.7 – São documentos necessários para o ato de inscrição:
a) Documento Ofi cial com foto - Lei Federal - Código Civil - 12.037/2009 (original e cópia);
b) CPF próprio (original e cópia);
c) Comprovante de endereço: Conta de Água, Luz, Gás, Telefonia, Internet, Tv Por Assinatura 
No caso de água/luz/gás, serão aceitos comprovantes com taxas condominiais, ou seja, taxas de condomínio que incluam tais despesas. 
Somente serão aceitos comprovantes de endereço dos três últimos meses nominal ao candidato, cônjuge ou pais;  
Nos casos em que o comprovante de endereço estiver em nome de proprietário do imóvel ex: aluguel apresentar contrato de locação devidamente registrado original e 
cópia  
Demais casos em que o comprovante de endereço estiver em nome de terceiros será necessário o preenchimento da declaração de terceiro.  
Não serão aceitos: comprovantes que não sejam os mencionados acima, tais como faturas de cartão de crédito, cartas de banco ou que não confi gurem comprovação 
de residência, a ser julgado pelo avaliador da documentação.  (original e cópia);
d) Uma foto 3x4 (recente);
e) Diploma ou certifi cado de conclusão de Bacharelado em Educação Física (original e cópia), quando for o caso;
f) Inscrição do conselho competente (CREF MG), com Bacharelado em Educação Física, (original e cópia) quando for o caso; 
g) Título Eleitoral ou impressão do e-título (parte dos dados e o Qr-Code) e o comprovante de votação na última eleição, dos dois turnos, quando houver, ou compro-
vante de quitação eleitoral (Para obter certidão de quitação eleitoral, acessar: http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral);
h) Certifi cado de reservista ou equivalente, quando for do sexo masculino e com idade entre 18 e 45 anos (original e cópia);
i) Apresentar, em envelope lacrado e identifi cado, o currículo atualizado e comprovado (cópias dos respectivos certifi cados de escolaridade e experiências profi ssionais 
citadas), na forma prevista no item 6.2.1 deste Edital;
5.7.1 – A declaração falsa ou inexata dos dados constantes na fi cha de inscrição, bem como a apresentação de documentos falsos ou inexatos, determinará o cancela-
mento imediato da inscrição e a anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer época, sujeitando-se o requerente à ação penal.
5.7.2 – As inscrições que não satisfi zerem as exigências contidas neste Edital serão indeferidas de forma fundamentada, por ato da Comissão Organizadora do Processo 
Seletivo.
5.7.3 – Após a data e horário de inscrição fi xado, com o término do prazo para o recebimento das inscrições, não serão admitidas quaisquer outras, sob qualquer 
condição ou pretexto.
5.8 – Do procedimento para a inscrição:
5.8.1 – No ato da inscrição os candidatos deverão:
a) Preencher a fi cha de inscrição (ANEXO III);
b) Apresentar todos os documentos constantes no item 4.7 deste Edital.

6 – DO PROCESSO SELETIVO:
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6.1 – A seleção dos candidatos será feita por análise curricular e entrevista, mediante análise e acompanhamento da Comissão Permanente de Licitações, Seleção de 
Propostas de Parcerias e de Processos Seletivos Simplifi cados.
6.2 – Primeira Fase do Processo Seletivo Simplifi cado:
6.2.1 – Nesta primeira fase do Processo Seletivo Simplifi cado o candidato deverá entregar no momento da inscrição, dentro do prazo determinado neste Edital, o Cur-
rículo padronizado na forma abaixo e cópia de todos os documentos comprobatórios com seus respectivos originais para verifi cação da autenticidade por um servidor 
técnico da administração municipal, que será avaliado e pontuado de acordo com o quadro de pontuação.
6.2.1.1 – Dados Pessoais:
6.2.1.1.1 – Nome (completo/sem abreviações);
6.2.1.1.2 – Endereço Completo (avenida/rua/estrada/rodovia, número, complemento, bairro, estado e CEP);
6.2.1.1.3 – Estado Civil;
6.2.1.1.4 – Contato (telefone residencial, telefone comercial, telefone celular e e-mail);
6.2.1.1.5 – Nacionalidade;
6.2.1.1.6 – Naturalidade;
6.2.1.2 – Formação Acadêmica:
6.2.1.2.1 – Graduado (vagas de COORDENADOR PEDAGÓGICO e COORDENADORES DE NÚCLEO) ou Graduação em andamento (AGENTES SOCIAIS) - curso, instituição 
de ensino superior e ano/previsão de conclusão;
6.2.1.2.2 – Especialização (curso, instituição de ensino superior e ano de conclusão);
6.2.1.2.3 – Mestrado (curso, instituição de ensino superior e ano de conclusão);
6.2.1.3.4 – Doutorado.
6.2.1.4 – Experiência Profi ssional:
6.2.1.4.1 – Experiências profi ssionais compatíveis com a função do cargo;
6.2.1.5 – Curso de Aperfeiçoamento:
6.2.1.5.1 – Cursos de Aperfeiçoamento compatíveis com as atribuições/funções a qual o candidato está concorrendo, no mínimo 20 (vinte) horas por evento;
6.2.1.6 – Participação em Seminários, Eventos e Projetos compatíveis com as atribuições/funções a qual o candidato está concorrendo.
6.2.1.7 – Participação em Projetos esportivos e de lazer no âmbito da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal e Entidades Privadas com ou sem fi ns lucra-
tivos (especifi car o Projeto e período de duração).
6.2.1.8 – Produção Científi ca (artigo científi co, publicados em anais, revistas e periódicos indexados).
6.2.2 – A primeira fase do Processo Seletivo Simplifi cado será pontuada, conforme a Tabela de Pontuação abaixo e de acordo com a função que o candidato concorrerá.
6.2.3 – Será considerado apenas o título de maior valor e única vez.
6.2.4 – Toda experiência profi ssional deverá ser comprovada através de:
a) registro na carteira profi ssional, com cópia das folhas de identifi cação, admissão e rescisão. Caso não haja rescisão, apresentar cópia dos contracheques dos últimos 
três meses; ou
b) contrato de trabalho; ou
c) certidão de contagem de tempo; ou
d) termo de posse;
e) declaração/certifi cado da entidade contratante; 
f) O tempo de experiências profi ssionais similares em períodos concomitantes será contado apenas uma vez, e usado apenas como critério de desempate.

TABELA DE PONTUAÇÃO CURRICULAR
COORDENADOR PEDAGÓGICO E COORDENADOR DE NÚCLEO

Títulos

Quantidade 
de Títulos 
(Máximo)

Valor Unitário 
(Pontos)

Quantidade má-
xima 
de pontos

N1 Formação Superior em Educação, Educação Física, Esporte e/ou Lazer 1 1,0 1,0

N2
Especialização na área de atuação ou Educação Física, Esporte e/ou Lazer, no 
mínimo 360 horas 2 1,0 2,0

N3 Mestrado na área de atuação ou Educação Física, Esporte e/ou Lazer 1 2,0 2,0

N4 Doutorado na área de atuação ou Educação Física, Esporte e/ou Lazer 1 3,0 3,0

Experiência Profi ssional

Quantidade de 
Anos
(Máximo)

Valor Unitário 
(Pontos)

Quantidade má-
xima 
de pontos

N5 Estágio em Projetos Sociais de Esporte e Lazer De 06 meses a 2 anos 1,0 1,0

N6
Experiência profi ssional com Coordenação de Projetos Sociais de Esporte e 
Lazer

De 10 à 24 meses 1,0

3,0

De 24 à 36 meses 2,0

De 36 à 60 meses 3,0

N7 Experiência em outros Projetos Sociais

De 06 à 24 meses 0,5

1,0De 24 à 60 meses 1,0

N8 Experiência em outros Projetos Sociais de Projetos Sociais de Esporte e Lazer

De 06 à 24 meses 1,0

2,0De 24 à 60 meses 1,5

N9
Certifi cados de cursos ou simpósios da modalidade pleiteada – no mínimo 20 
horas

Máximo 10 comprovações
0,2 para cada curso 2,0
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N10
Produção Científi ca (artigo científi co, publicados em anais, revistas e periódi-
cos indexados)

Máximo 10 comprovações
0,2 para cada curso 2,0

N11
Participação em Seminários na área de atuação da função pretendida e/ou 
Produção Científi ca (publicações em anuais, revistas e periódicos indexados) Máximo 2 comprovações 0,5 para cada evento 1,0

Total Máximo de pontos que um candidato pode atingir: 20,00 pontos.
 TABELA DE PONTUAÇÃO CURRICULAR
AGENTE SOCIAL (ESTAGIÁRIO)

Títulos
Quantidade de Títulos 
(Máximo)

Valor Unitário 
(Pontos)

Quantidade máxima 
de pontos

N1 Formação Superior Em Andamento em Educação Física (Licenciatura ou Bacharelado). 1 2,0 2,0

N2
Formação Superior Completa, cursando obtenção de novo título em Educação Física (Licencia-
tura e/ou Bacharelado). 1 3,0 3,0

Experiência Profi ssional
Quantidade de Anos
(Máximo)

Valor Unitário 
(Pontos)

Quantidade máxima 
de pontos

N3 Estágio em Projetos Sociais de Esporte e Lazer

De 10 à 24 meses 2,0

4,0

De 24 à 36 meses 3,0

De 36 à 60 meses 4,0

N4 Estágio em outros Projetos Sociais

De 10 à 24 meses 0,5

2,0

De 24 à 36 meses 1,0

De 36 à 60 meses 2,0

N5
Certifi cados de cursos ou simpósios na área de atuação da função pretendida – no mínimo 20 
horas

Máximo 10 compro-
vações 0,3 para cada 

curso 3,0

N6 Produção Científi ca (artigo científi co, publicados em anais, revistas e periódicos indexados)

Máximo 10 compro-
vações 0,2 para cada 

curso 2,0

N7
Participação em Seminários na área de atuação da função pretendida e/ou Produção Científi ca 
(publicações em anuais, revistas e periódicos indexados)

Máximo 5 comprova-
ções

0,5 para cada 
evento 2,5

N8
Participação em Seminários nas demais áreas e/ou Produção Científi ca (publicações em anuais, 
revistas e periódicos indexados)

Máximo 5 comprova-
ções

0,3 para cada 
evento 1,5

Total Máximo de pontos que um candidato pode atingir: 20,00 pontos

6.3 – Segunda Fase do Processo Seletivo Simplifi cado:
6.3.1 – Nesta Segunda Fase do Processo Seletivo Simplifi cado serão convocados por meio de publicação no Diário Ofi cial de Contagem – DOC para comparecerem em 
data e horário agendado para a realização de uma entrevista com os membros da Comissão Permanente de Licitações, Seleção de Propostas de Parcerias e de Processos 
Seletivos Simplifi cados, apenas com os candidatos que não tiveram seus currículos eliminados na primeira fase, dentro do período estabelecido neste Edital (ANEXO I) 
e que obtiverem pontuação igual ou superior a 5,0 pontos (cinco pontos) estabelecidos na tabela de pontuação curricular. Não havendo candidatos sufi cientes para o 
atendimento do disposto no edital, poderão ser convocados candidatos com pontuação abaixo da estabelecida anteriormente.
6.3.2 – O candidato que deixar de comparecer a entrevista ou chegar com mais de 15 (quinze) minutos de atraso estará automaticamente eliminado do processo seleti-
vo.
6.3.3 – O candidato será entrevistado por dois ou mais membros da Comissão Especial que obedecerão aos seguintes critérios avaliativos abaixo. A entrevista terá valor 
total de 80,00 pontos, sendo os critérios a seguir pontuados de 0 a 10 pontos:
6.3.3.1 – Conhecimento sobre as ações esportivas e de lazer do Município de Contagem, sobre o PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE – PELC e Conhecimento 
Técnico específi co na área de atuação da função pretendida;
6.3.3.2 – Criatividade;
6.3.3.3 – Capacidade de trabalhar em equipe;
6.3.3.4 – Iniciativa mediante situações problemas;
6.3.3.5 – Espírito de liderança;
6.3.3.6 – Facilidade de comunicação; 
6.3.3.7 – Interesse, Entusiasmo e Motivação.
6.3.3.8 – Disponibilidade de horário;
6.3.4 – Será considerado desclassifi cado o candidato que não obtiver no mínimo 40 (quarenta) pontos na entrevista.
6.3.5 – A disponibilidade de horário dos candidatos constituirá elemento relevante de análise por parte da Comissão Permanente de Licitações, Seleção de Propostas de 
Parcerias e de Processos Seletivos Simplifi cados, que poderá desclassifi car o candidato caso sua disponibilidade não seja compatível com os horários de atendimento do 
PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE – PELC.
6.3.6 – A listagem de classifi cação será publicada no Diário Ofi cial de Contagem – DOC, em ordem de classifi cação. 
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6.3.7 – Para conhecimento dos candidatos, para interposição de recursos será aberto prazo de acordo com cronograma constante neste Edital.

7. DA CLASSIFICAÇÃO:
7.1 – A classifi cação fi nal dos candidatos dar-se-á do resultado do somatório das duas etapas, que possuem valor total de 100,00 (cem) pontos.
7.2 – Os candidatos classifi cados serão chamados obedecendo a ordem decrescente de pontos.
7.3 – Na hipótese de igualdade de pontos, para fi ns de classifi cação, terá preferência, sucessivamente, o candidato:
a) que tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o último dia de inscrição no Processo Seletivo Simplifi cado, dando-se preferência ao candidato de idade mais 
elevada, nos termos do artigo 27, parágrafo único, da Lei Federal nº 10.471, de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso;
b) obtiver maior número de pontos na Entrevista;
c) quem tiver maior tempo de atuação na área de atuação da função pretendida;
d) quem tiver maior tempo de experiência profi ssional ou atuação em projetos sociais ou esportivos;
e) o candidato de maior idade, considerando-se dia, mês e ano de nascimento;
f) disponibilidade de horário de acordo com a demanda do projeto.

8 – DO RECURSO:
8.1 – O recurso poderá ser feito em até 02 (dois) dias úteis, após a publicação do resultado fi nal, conforme constante no ANEXO I.
8.2 – O recurso deverá conter o nome do candidato recorrente, o número de inscrição, o endereço completo, telefone e assinatura do mesmo, sua fundamentação e 
será dirigido à Comissão Permanente de Licitações, Seleção de Propostas de Parcerias e de Processos Seletivos Simplifi cados instalada no endereço da Secretaria Munici-
pal de Cultura, Esporte e Juventude, localizada na Praça Silviano Brandão, nº. 21, bairro Centro, Contagem/MG, conforme modelo constante do ANEXO V.
8.3 – A Comissão Permanente de Licitações, Seleção de Propostas de Parcerias e de Processos Seletivos Simplifi cados decidirá sobre todos os recursos no prazo estabele-
cido no ANEXO I (Cronograma).
8.4 – Os recursos somente poderão ser apreciados se apresentados tempestivamente.
8.5 – Findo o prazo para o recurso, o processo seletivo será homologado.

9 – RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO:
9.1 – A divulgação do resultado fi nal do Processo Seletivo Simplifi cado, após a análise dos respectivos recursos apresentados, será publicada no Diário Ofi cial Eletrônico 
de Contagem – DOC-e.

10 – DA CONVOCAÇÃO:
10.1 – Os candidatos aprovados no processo seletivo simplifi cado serão convocados conforme necessidade do PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE – PELC. Os 
editais de convocação serão publicados no Diário Ofi cial Eletrônico de Contagem - DOC-e e no site da Prefeitura Municipal de Contagem-MG, na área de Concursos e 
Processos Seletivos, no link Nomeações e Contratações.
10.2 – Os candidatos serão convocados, sendo respeitada a ordem de classifi cação.

11 – DA CONTRATAÇÃO:
11.1 – No ato da contratação os candidatos habilitados dentro do número de vagas para início imediato deverão apresentar:
a) Documento Ofi cial com Foto – Lei Federal, Código Civil - 12.037/2009;
b) CPF próprio;
c) Título Eleitoral Ou Impressão do e-Título (Parte dos Dados e o Qr-Code) e comprovante de votação na última eleição, dos dois turnos, quando houver, ou comprovan-
te de quitação eleitoral. (Para obter certidão de quitação eleitoral, acessar: http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral);
d) Certifi cado reservista ou equivalente, quando for do sexo masculino, válido para idade entre 18 e 45 anos (original e cópia);
e) Comprovante de endereço: Conta de Água, Luz, Gás, Telefonia, Internet, Tv Por Assinatura 
No caso de água/luz/gás, serão aceitos comprovantes com taxas condominiais, ou seja, taxas de condomínio que incluam tais despesas. 
Somente serão aceitos comprovantes de endereço dos três últimos meses nominal ao candidato, cônjuge ou pais;  
Nos casos em que o comprovante de endereço estiver em nome de proprietário do imóvel ex: aluguel apresentar contrato de locação devidamente registrado original e 
cópia  
Demais casos em que o comprovante de endereço estiver em nome de terceiros será necessário o preenchimento da declaração de terceiro.  
Não serão aceitos: comprovantes que não sejam os mencionados acima, tais como faturas de cartão de crédito, cartas de banco ou que não confi gurem comprovação 
de residência, a ser julgado pelo avaliador da documentação.  (original e cópia);
f) Certidão de casamento ou equivalente (para casados e afi ns);
g) Comprovante de PIS/PASEP, sendo somente aceito o número IMPRESSO na Carteira de Trabalho, documento expedido pelo Ministério do Trabalho ou apresentação 
de contracheque da Prefeitura de Contagem, emitido no limite máximo de um (1) ano ou documento expedido pela Caixa Econômica Federal (PIS) ou Banco do Brasil 
(PASEP);
h) Diploma, certifi cado ou atestado de conclusão do curso exigido para a função pretendida (diploma conforme exigido no edital – só serão aceitas declarações de 
curso com datas de expedição atualizadas de no máximo 60 dias para os candidatos com formação após dezembro/2020. conclusões anteriores obrigatoriedade do 
diploma).   
i) Inscrição do CREF-MG com Bacharelado em Educação Física (original e cópia), quando for o caso (original e cópia);
j) Comprovante de Anuidade do Conselho devidamente quitado, se houver (original e cópia);
j) Atestado de bons antecedentes emitido e impresso através do site da polícia civil;  
k) Declaração de bens, na forma do art. 217 da lei orgânica do município de contagem, que será fornecida no momento da contratação em formulário específi co. não 
há necessidade de registro em cartório, conforme modelo constante no anexo IX;
l) Laudo médico, para as Pessoas com Defi ciência, habilitando-o para exercer a função;
m) No caso de aprovado na lista para negros (pretos ou pardos), o candidato deverá entregar quando da convocação, o Formulário de Autodeclaração que é optante 
pela cota de negros - Anexo X;
11.2 – O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento unilateralmente pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, se os (as) candidatos (as) 
descumprirem as normas estabelecidas no mesmo.

12 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 – Todas as publicações referentes ao Processo Seletivo Simplifi cado serão feitas no Diário Ofi cial Eletrônico de Contagem – DOC-e.
12.2 – A publicação das informações referentes ao Processo Seletivo Simplifi cado dar-se-á através do site da Prefeitura Municipal de Contagem (www.contagem.
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mg.gov.br/concursos).
12.3 – Os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplifi cado para as funções de Coordenador Pedagógico e Coordenador de Núcleo integrarão o quadro de vagas 
reserva para contratação temporária, regida pela Lei Municipal 4.288, de 30 de setembro de 2009 e Lei Municipal 4.797, de 23 de dezembro de 2015, na Administração 
Direta do Poder Executivo do Município de Contagem. Os candidatos aprovados para a função de Agente Social serão regidos pela Lei Federal nº 11.788/2008 e suas 
alterações e pelo Decreto Municipal nº 1555/2011.
12.4. As contratações temporárias a que se referem este Edital serão celebradas pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses.
12.5. O processo seletivo simplifi cado tem a validade de 02 (dois) anos, sendo improrrogável.
12.6. O candidato aprovado deverá manter, durante o prazo de validade do processo seletivo, seu endereço atualizado junto a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte 
e Juventude, incluindo contatos telefônicos e e-mail, visando a eventuais convocações, não cabendo nenhuma reclamação caso não seja possível à instituição convocá-
-lo por falta da citada atualização.
12.7 – A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas contidas neste Edital, pressupondo conhecimento integral de seus termos, não podendo alegar 
ignorância.
12.8 – O não atendimento, pelo candidato, à convocação efetuada, implicará em sua desistência do processo seletivo.
12.9 – Todas as datas deste certame estão disponíveis no ANEXO I – Cronograma.

12.10 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitações, Seleção de Propostas de Parcerias e de Processos Seletivos Simplifi cados e pela 
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, através da Coordenação-Geral do PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE – PELC.

Palácio do Registro em Contagem, aos 02 de agosto de 2021.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem/MG
ANEXO I

CRONOGRAMA

ETAPAS / FASES DATAS / PERÍODOS

PUBLICAÇÃO DO EDITAL 02/08/2021

PERÍODO DE INSCRIÇÕES E ENTREGA DOS CURRÍCULOS 09 a 13/08/2021

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO CURRICULAR 18/08/2021

RECEBIMENTO DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO DA AVALIAÇÃO CURRICULAR 19 e 20/08/2021

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO CURRICULAR APÓS RECURSOS 25/08/2021

PUBLICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO PARA A ENTREVISTA 25/08/2021

ENTREVISTA PARA OS SELECIONADOS NA AVALIAÇÃO CURRICULAR 31/08/2021 e 01/09/2021

RESULTADO FINAL 08/09/2021

RECEBIMENTO DE RECURSOS 09 e 10/09/2021

RESULTADO FINAL APÓS RECURSOS 14/09/2021

ANEXO II
TABELA DE REFERÊNCIA
QUADRO I – Da denominação da função, do quantitativo de vagas, dos requisitos, do valor da Bolsa e carga horária
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Cód Função

Vagas

Duração do 
contrato

Requisitos
e Escolaridade

Carga
Horária

Valor
da Bolsa

Ampla
Conc.

Pessoa 
Com
Defi c

Negros 
Pretos
ou 
Pardos

Total
de Vagas

201
Agente Social 
(estagiário) 09 01 02 12 21 meses

Formação Superior 
em Educação Física 
(Licenciatura e/ou 
Bacharelado) em 
andamento.

20 horas
semanais R$ 750,00

Além do valor da bolsa, o estagiário tem direito ao auxílio transporte e seguro contra acidentes pessoais.
QUADRO II – Da denominação da função, do quantitativo de vagas, dos requisitos, do vencimento e jornada de trabalho

Cód Função

Vagas

Duração do 
contrato

Requisitos 
e Escolaridade

Jornada 
de trabalho Vencimento

Ampla
Conc.

Pessoa 
Com
Defi c

Negros 
Pretos
ou 
Pardos

Total 
de Vagas

301
Coordenador
Pedagógico 1 - - 1 22 meses

Formação superior da área 
de Educação, Educação Física 
(Bacharelado), Esporte e/ou Lazer, 
com experiência comprovada 
mínima de 3 (três) meses na ela-
boração e supervisão de projetos 
pedagógicos e no desenvolvi-
mento de ações comunitárias e 
possuir cédula do CREF (Conselho 
regional de Educação Física). 

40 horas
semanais R$2.400,00

302
Coordenador de 
Núcleo 2 - - 2 21 meses

Formação superior da área 
de Educação, Educação Física 
(Bacharelado), Esporte e/ou Lazer, 
com experiência comprovada 
mínima de 03 (três) meses no 
desenvolvimento de ações comu-
nitárias, organização e supervisão 
de projetos e possuir cédula 
do CREF (Conselho Regional de 
Educação Física).  

40 horas
semanais R$2.400,00

ANEXO III

Inscrição Nº___________
SENHOR (A) PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PARCERIAS E DE PROCESSOS SELETIVOS SIMPLIFICADOS, VENHO 
REQUERER A INSCRIÇÃO PARA A FUNÇÃO DE: ____________________________________________ .

Eu,_______________________________________________________________________ fi lho(a) de_________________________________________, e de_________________ 
____________________________________________natural de ___________________, nascido(a) em _____/____ /_____, portador(a) da cédula de identidade RG 
N°.________________, expedida por ________, na data ______________  domiciliado(a) na __________________________________,  Nº ____________   Bairro 
___________________, Cidade __________________, Estado _________________, CEP ____________, tel. fi xo (       ) _____________  celular (   )___________________ , e-
-mail ___________________________, disponibilidade de horário (   ) manhã  (   ) tarde concorrendo a quota de negro (preto ou pardo)  sim (__) não (__), concorrendo 
a quota de defi ciente sim (   ) ou não (   ), em caso positivo, especifi car a defi ciência (________________________________________________________________________
_)  preenchendo os requisitos do Edital e juntando os documentos exigidos, venho requerer minha inscrição no Processo Seletivo para PREENCHIMENTO DAS VAGAS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE CONTAGEM PARA O PROVIMENTO DE FUNÇÕES PARA O PROGRAMA ESPORTE E 
LAZER DA CIDADE - PELC.
Pede deferimento.
Aos _______de ______________________ de 2021.

________________________________
Assinatura do (a) Candidato (a)
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ANEXO IV

PROTOCOLO CANDIDATO 

Inscrição Nº ___________________ Função: ____________________________

Nome: ___________________________________________________________

Assinatura da Comissão:_____________________________ Data:___/____/_____.

ANEXO V
FORMULÁRIO PARA RECURSO

Nº de Inscrição: __________________
Nome do Candidato: __________________________________________
E-mail: _____________________________________________________
Telefone: _____________________

À Comissão Permanente de Licitações, Seleção de Propostas de Parcerias e de Processos Seletivos Simplifi cados.
Como candidato ao processo seletivo para a função de _____________________, solicito a revisão de minha avaliação __________________________ (curricular e/ou entre-
vista), sob os seguintes argumentos: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Contagem, _______ de __________ de 2021.

___________________________________
Assinatura do Candidato

ATENÇÃO:
1. Preencher o recurso com letra legível.
2. Apresentar argumentações claras e concisas.
3. Preencher o recurso em 02 (duas) vias, das quais 01 (uma) será retida e outra permanecerá com o candidato, sendo atestada a entrega.
ANEXO VI
FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS/EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
COORDENADOR DE PEDAGÓGICO E COORDENADOR DE NÚCLEO
Formulário para uso exclusivo da Comissão Permanente de Licitações, Seleção de Propostas de Parcerias e de Processos Seletivos Simplifi cados.

Número de Inscrição: _______________
Nome do Candidato: __________________________________________
Função: _____________________________________________________

Critério N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 TOTAL

Nota Atribuída

Pontuação máxima
para o critério 1,00 2,00 2,00 3,00 1,00 3,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 20,00
Legenda:

N1 Formação Superior em Educação, Educação Física, Esporte e/ou Lazer

N2 Especialização na área de atuação ou Educação Física, Esporte e/ou Lazer, no mínimo 360 horas

N3 Mestrado na área de atuação ou Educação Física, Esporte e/ou Lazer

N4 Doutorado na área de atuação ou Educação Física, Esporte e/ou Lazer

N5 Estágio em Projetos Sociais de Esporte e Lazer

N6 Experiência profi ssional com Coordenação de Projetos Sociais de Esporte e Lazer

N7 Experiência em outros Projetos Sociais

N8 Experiência em outros Projetos Sociais de Projetos Sociais de Esporte e Lazer

N9 Certifi cados de cursos ou simpósios da modalidade pleiteada – no mínimo 20 horas

N10 Produção Científi ca (artigo científi co, publicados em anais, revistas e periódicos indexados)

N11 Participação em Seminários na área de atuação da função pretendida e/ou Produção Científi ca (publicações em anuais, revistas e periódicos indexados)
Assinaturas dos membros da Comissão:
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ANEXO VII
FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS/EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
AGENTE SOCIAL (ESTAGIÁRIO)
Formulário para uso exclusivo da Comissão Permanente de Licitações, Seleção de Propostas de Parcerias e de Processos Seletivos Simplifi cados.

Número de Inscrição: _______________
Nome do Candidato: __________________________________________
Função: _____________________________________________________

Critério N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 TOTAL

Nota Atribuída

Pontuação máxima
para o critério 2,00 3,00 4,00 2,00 3,00 2,00 2,50 1,50 20,00

Legenda:

N1 Formação Superior Em Andamento em Educação Física (Licenciatura ou Bacharelado).

N2 Formação Superior Completa, cursando obtenção de novo título em Educação Física (Licenciatura e/ou Bacharelado). 

N3 Estágio em Projetos Sociais de Esporte e Lazer

N4 Estágio em outros Projetos Sociais

N5 Certifi cados de cursos ou simpósios na área de atuação da função pretendida – no mínimo 20 horas

N6 Produção Científi ca (artigo científi co, publicados em anais, revistas e periódicos indexados)

N7 Participação em Seminários na área de atuação da função pretendida e/ou Produção Científi ca (publicações em anuais, revistas e periódicos indexados)

N8 Participação em Seminários nas demais áreas e/ou Produção Científi ca (publicações em anuais, revistas e periódicos indexados)

Assinaturas dos membros da Comissão:

ANEXO VIII
FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DA ENTREVISTA

Formulário para uso exclusivo da Comissão Permanente de Licitações, Seleção de Propostas de Parcerias e de Processos Seletivos Simplifi cados.
Número de Inscrição: _______________
Nome do Candidato: __________________________________________
Função: _____________________________________________________

Critério N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 TOTAL

Nota Atribuída

Pontuação máxima
para o critério 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 80,00

Legenda:

N1
Conhecimento sobre as ações esportivas do Município de Contagem, sobre o Programa Esporte e Lazer da Cidade - PELC e Conhecimento Técnico específi co 
na área de atuação da função pretendida

N2 Criatividade

N3 Capacidade de trabalhar em equipe

N4 Iniciativa mediante situações problemas

N5 Espírito de liderança

N6 Facilidade de comunicação

N7 Interesse, Entusiasmo e Motivação

N8 Disponibilidade de horário

Assinaturas dos membros da Comissão:
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ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE BENS

NOME:_______________________________________________________
CPF: 
RG/CNH:__________________________
CARGO: ____________________________________________ 
 [ ] Declaro, para os fi ns do parágrafo 5º do Artigo 15 da Lei Municipal 2.160 de 20/12/90 a propriedade dos seguintes bens e valores: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
[ ] Declaro, para os fi ns supramencionados, que não possuo bens e valores. 

Contagem, _____ de _____________________de 2021.

_______________________________________________
ASSINATURA

ANEXO X

FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO

Nome:___________________________________________________________

Número de inscrição:___________

Declaro ser negro(a) de cor preta ou parda e assumo a opção de concorrer às vagas por meio do Sistema de Cotas para negros(as), de acordo com os critérios e proce-
dimentos inerentes ao sistema.
As informações prestadas nesta declaração são de minha inteira responsabilidade, estando ciente que poderei responder criminalmente no caso de falsidade.

_________________________ de 2021.

________________________________________________
Assinatura do candidato(a)

Funec

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA nº 078, de 08 de julho de 2021.

Retoma a Contagem de Tempo de Estágio Probatório do(a) servidor(a) público(a) que menciona e dá outras providências.

 A Presidente da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto Municipal nº 453, de 26 de março de 2018 e 
Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2019 e, considerando o Decreto Municipal nº 880, datado de 21 de fevereiro de 2008, e ainda, conforme levantamen-
to da CEAD – Comissão Especial de Avaliação de desempenho, a servidora retornou ao trabalho em 25/10/2019 em decorrência da fi nalização da licença médica: 
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RESOLVE;

Artigo 1º - Fica RETOMADA a contagem de tempo de estágio probatório da servidora efetiva DILMANE FÁTIMA DE ALMEIDA, matrícula 378380, cargo professor de 
Português – PEB2, lotada na Unidade Funec Petrolândia, a partir de 25 de outubro de 2019.

Artigo 2º - Esta Portaria entra vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 25/10/2019.

Artigo 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

TELMA FERNANDA RIBEIRO
PRESIDENTE DA FUNEC

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC 
PORTARIA Nº 081, de 22 de julho de 2021.

Dispõe sobre a cessão da servidora que menciona e dá outras providências.

A Presidente da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto Municipal nº 453, de 26 de março de 2018 e 
Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2019 e, considerando o disposto no art. 92, da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990 (Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Contagem), RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a para a Administração Direta do Município de Contagem, a servidora abaixo relacionada: 

SERVIDOR MAT. CEDENTE CESSIONÁRIO SITUAÇÃO FUNCIONAL

PERÍODO

INÍCIO TÉRMINO

Alexandra Roberta 
Oliveira M. Ponsá 26769

FUNDAÇÃO DE ENSI-
NO DE CONTAGEM-
-FUNEC

ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO DE 
CONTAGEM

COM ONUS PARA ADMI-
NISTRAÇÃO DIRETA 20/07/2021 31/12/2021

Art. 2º - O órgão ou entidade cessionária se responsabilizará pelo desconto, recolhimento e repasse das contribuições previdenciárias ao RPPS, conforme valores infor-
mados mensalmente pelo órgão ou entidade de origem, nos termos do Artigo 10, do Decreto Municipal nº 1.839, de 04 de maio de 2012.

Art. 3º - Revoga parcialmente a Portaria nº 054, datada de 07 de junho de 2021, no que tange ao término do período de cessão com ônus para a Funec:

Onde se lê: Término: 31/12/2021;
Leia-se: Término: 19/07/2021.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 20/07/2021.

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

TELMA FERNANDA RIBEIRO
PRESIDENTE DA FUNEC
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FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 082, de 22 de julho de 2021.

Exonera o servidor público que menciona e dá outras providências.

A Presidente da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto Municipal nº 453, de 26 de março de 2018 e Lei 
Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2019 e, considerando o disposto  no Artigo 31 da Lei Municipal nº 2160, de 20 de dezembro de 1990, RESOLVE:

Artigo 1º-  Exonerar, a pedido, do cargo de provimento efetivo de Professor de Filosofi a - PEB 2,  Nível XIII A, Padrão 10, matrícula 13913546, lotado na Fundação de 
Ensino de Contagem – FUNEC, o servidor ILDEVAGNO CAETANO DE SANTANA, a partir de 16 de julho de 2021.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 16/07/2021.

Artigo 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

TELMA FERNANDA RIBEIRO
PRESIDENTE DA FUNEC

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 084, de 27 de julho de 2021.

Rescinde Contrato Administrativo do Candidato aprovado no Processo Seletivo Simplifi cado – PSS  01/2021 da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC e dá outras 
providências.

A Presidente da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto Municipal n° 453, de 26 de março de 2018 e Lei 
Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2017: RESOLVE:

Artigo 1º - Rescindir, a pedido,  o contrato administrativo do servidor GEISON DE ALMEIDA BEZERRA SILVA, no cargo de Professor de Português PEB2, matrícula 
13914548, a partir de 26 de julho de 2021.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 26/07/2021.

Artigo 3° - Revogam -se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

TELMA FERNANDA RIBEIRO
PRESIDENTE DA FUNEC

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 085, 27 de julho de  2021.

Retifi ca a Portaria de Efetivação de servidora pública efetiva que menciona e dá outras providências.

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 453, de 26 de março de 2018 e Lei 
Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2019, e demais normas em vigor;  RESOLVE:

Artigo 1º - RETIFICAR a Portaria nº 259, datada de 04 de novembro de 2009, publicada no DOC Edição 2487, de 09/11/2009, no tocante à data de entrada em exercício 
da servidora, nomeada para o cargo de provimento efetivo de Professor de Química, conforme abaixo descrito: 



"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, 2 de agosto de 2021 Página 54 de 65 Diário Oficial de Contagem - Edição 5122

Onde se lê: [...] “30/10/2006”, leia-se [...] “26/10/2006”.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 04/11/2009.

Artigo 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

TELMA FERNANDA RIBEIRO
PRESIDENTE DA  FUNEC

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM
Rua Coimbra, nº 100 – Bairro Santa Cruz Industrial - Contagem/MG

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 39 – Ano: 2021
EDITAL PARA CONTRATAÇÃO - FUNEC

A FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições e considerando o Edital do processo seletivo simplifi cado PSS 01/2021
RESOLVE: 
Convocar  PROFESSOR(A) PEB2 E PEDAGOGO(O) para suprimento de  VAGA  para atuação na Unidade Escolar, conforme relação nominal, por ordem de classifi cação, 
data e horário, abaixo:

NOME (CONVOCADO) CLASSIFICAÇÃO CARGO DATA HORÁRIO

ADRIANA CAETANO OLIMPIO
3ºP/N – 16º A/C PROFESSOR(A) DE HISTÓRIA PEB2 

04/08/2021

9:00

KATIA LOPES PONTES 
17º A/C PEDAGOGO(A) 10:00

Local do Atendimento: FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM: RUA COIMBRA, 100 – SANTA CRUZ INDUSTRIAL
TELEFONE: 3391-7669

02 - Informações: 3391-7669 ou no endereço eletrônico: www.contagem.mg.gov.br (Entrar no link Portal do Servidor, no link Serviços e Publicações, no link Concursos 
e Seleções, no link Nomeações e Contratações, no link Aprovados no PSS 01/2021 (Professores) e depois no link referente ao Edital).

03- As vagas podem sofrer alterações até antes do início da convocação.

04– Atenção: Serão concedidos 15 minutos de tolerância, entre o horário determinado para o início da Convocação Pública e o efetivo chamamento dos candidatos, 
conforme o agendamento para cada cargo. Após o tempo de tolerância, haverá fechamento dos portões, não sendo permitida a entrada de candidatos que se apresen-
tarem depois deste prazo. 
Orientações gerais:
Atenção para a data e horário de comparecimento na chamada.
O servidor deverá usar máscara o tempo todo e trazer sua própria caneta.
Não poderá, de forma alguma, entrar acompanhante do servidor contratado no dia do atendimento.
Todos devem manter distanciamento e evitar aglomerações no auditório e na sala de atendimento.
Fique em casa se não se sentir bem. Se você tiver febre, tosse e difi culdade em respirar, procure atendimento médico.
O candidato impossibilitado de comparecer no dia da Convocação Pública, poderá ser representado por procurador, munido de procuração devidamente registrada no 
cartório e documento de identifi cação pessoal.
Finalizando o atendimento, o servidor deve deixar as dependências da FUNEC, para evitar aglomerações.
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FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM
Rua Coimbra, nº 100 – Bairro Santa Cruz Industrial - Contagem/MG

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 40 – Ano: 2021
EDITAL PARA CONTRATAÇÃO - FUNEC

A FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições e considerando o Edital do processo seletivo simplifi cado PSS 01/2021
RESOLVE: 
Convocar ASSISTENTE ESCOLAR E SECRETÁRIA ESCOLAR para suprimento de  VAGA  para atuação na Unidade Escolar, conforme relação nominal, por ordem de classifi -
cação, data e horário, abaixo:

NOME (CONVOCADO) CLASSIFICAÇÃO CARGO DATA HORÁRIO

VERA LÚCIA DE MACEDO
2º P/N – 12º A/C ASSISTENTE ESCOLAR 

04/08/2021

13:30

MARÍLIA BARBOSA EVANGELISTA
6º P/N – 13º A/C

SECRETÁRIA ESCOLAR

14:30

HUGO FERNANDES SALES SANTOS
14º A/C 15:30

Local do Atendimento: FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM: RUA COIMBRA, 100 – SANTA CRUZ INDUSTRIAL
TELEFONE: 3391-7669

02 - Informações: 3391-7669 ou no endereço eletrônico: www.contagem.mg.gov.br (Entrar no link Portal do Servidor, no link Serviços e Publicações, no link Concursos 
e Seleções, no link Nomeações e Contratações, no link Aprovados no PSS 01/2021 (Professores) e depois no link referente ao Edital).

03- As vagas podem sofrer alterações até antes do início da convocação.

04– Atenção: Serão concedidos 15 minutos de tolerância, entre o horário determinado para o início da Convocação Pública e o efetivo chamamento dos candidatos, 
conforme o agendamento para cada cargo. Após o tempo de tolerância, haverá fechamento dos portões, não sendo permitida a entrada de candidatos que se apresen-
tarem depois deste prazo. 
Orientações gerais:
Atenção para a data e horário de comparecimento na chamada.
O servidor deverá usar máscara o tempo todo e trazer sua própria caneta.
Não poderá, de forma alguma, entrar acompanhante do servidor contratado no dia do atendimento.
Todos devem manter distanciamento e evitar aglomerações no auditório e na sala de atendimento.
Fique em casa se não se sentir bem. Se você tiver febre, tosse e difi culdade em respirar, procure atendimento médico.
O candidato impossibilitado de comparecer no dia da Convocação Pública, poderá ser representado por procurador, munido de procuração devidamente registrada no 
cartório e documento de identifi cação pessoal.
Finalizando o atendimento, o servidor deve deixar as dependências da FUNEC, para evitar aglomerações.

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM
Rua Coimbra, nº 100 – Bairro Santa Cruz Industrial - Contagem/MG

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 41 – Ano: 2021
EDITAL PARA CONTRATAÇÃO - FUNEC

A FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições e considerando o Edital do processo seletivo simplifi cado PSS 01/2021
RESOLVE: 
Convocar  PROFESSOR(A) PEB2 E PEDAGOGO(O) para suprimento de  VAGA  para atuação na Unidade Escolar, conforme relação nominal, por ordem de classifi cação, 
data e horário, abaixo:

NOME (CONVOCADO) CLASSIFICAÇÃO CARGO DATA HORÁRIO

ELAINE CRISTINA ANDRADE PEREIRA 8ª A/C PROFESSOR(A) DE PORTUGUÊS PEB2 05/08/2021 9:00
Local do Atendimento: FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM: RUA COIMBRA, 100 – SANTA CRUZ INDUSTRIAL
TELEFONE: 3391-7669
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02 - Informações: 3391-7669 ou no endereço eletrônico: www.contagem.mg.gov.br (Entrar no link Portal do Servidor, no link Serviços e Publicações, no link Concursos 
e Seleções, no link Nomeações e Contratações, no link Aprovados no PSS 01/2021 (Professores) e depois no link referente ao Edital).

03- As vagas podem sofrer alterações até antes do início da convocação.

04– Atenção: Serão concedidos 15 minutos de tolerância, entre o horário determinado para o início da Convocação Pública e o efetivo chamamento dos candidatos, 
conforme o agendamento para cada cargo. Após o tempo de tolerância, haverá fechamento dos portões, não sendo permitida a entrada de candidatos que se apresen-
tarem depois deste prazo. 
Orientações gerais:
Atenção para a data e horário de comparecimento na chamada.
O servidor deverá usar máscara o tempo todo e trazer sua própria caneta.
Não poderá, de forma alguma, entrar acompanhante do servidor contratado no dia do atendimento.
Todos devem manter distanciamento e evitar aglomerações no auditório e na sala de atendimento.
Fique em casa se não se sentir bem. Se você tiver febre, tosse e difi culdade em respirar, procure atendimento médico.
O candidato impossibilitado de comparecer no dia da Convocação Pública, poderá ser representado por procurador, munido de procuração devidamente registrada no 
cartório e documento de identifi cação pessoal.
Finalizando o atendimento, o servidor deve deixar as dependências da FUNEC, para evitar aglomerações.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021 
PAC Nº 005/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 – EDITAL Nº 001/2021

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

CONTRATADA – L&T PADARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 22.430.763/0001-05

FUNDAMENTO LEGAL – Lei nº 8.666/93 e suas alterações, pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe, supletivamente, os princípios, da teoria geral dos contra-
tos e demais legislações pertinentes, além das obrigações assumidas, pela CONTRATADA, na proposta fi rmada e nos autos do Processo Administrativo nº 005/2021.

OBJETO – O Aquisição de PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, em forma de kit, para atender alunos dos cursos fi nanciados pelo Programa do Governo Federal Novos Caminhos 
na modalidade FIC a serem ofertados no Município de Contagem, através da Fundação de Ensino de Contagem, de acordo com as especifi cações técnicas, quantitativos 
e condições gerais de fornecimento e execução, estabelecidos neste instrumento, no Termo de Referência, no EDITAL, na proposta da CONTRATADA, partes integrantes 
e inseparáveis deste instrumento.

VALORES - 

ITEM QTDE UM DESCRIÇÃO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1 15.370 Un.

Kit da segunda feira e terça-feira:
1 Batata frita salgada sabor churrasco ou tradicional 
tipo chips pacote de no mínimo, 30 gramas. Validade 
mínima de 12 meses a contar da data da entrega, rótu-
lo com informação nutricional, validade e lote.
1 bebida: Suco de fruta concentrado, tetrapak 200 ml 
(sabores uva, maracujá ou pêssego), validade mínima 
de 12 meses a contar da data da entrega, rótulo com 
informação nutricional, validade e lote.
1 Bolinho de baunilha com recheio de chocolate ou 
morango, fonte de vitaminas a, b1, b2, b6 e cálcio. 
Validade mínima de 6 meses, pacote c/ 40g.
1 Barra de cereal, mínimo de 24g sabor chocolate ao 
leite, leite com coco, frutas vermelhas ou banana, vali-
dade mínima de 12 meses a contar da data da entrega, 
rótulo com informação nutricional, validade e lote. R$7,00 R$107.590,00
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2 15.370 Un.

Kit da quarta-feira e quinta-feira:
1 Biscoito salgado, sabor original ou presunto, pacote 
com 144g Validade mínima de 12 meses a contar da 
data da entrega, rótulo com informação nutricional, 
validade e lote. 
1 Biscoito tipo Cookies Integral de baunilha com gotas 
de chocolate, 40g. validade mínima de 12 meses a 
contar da data da entrega, rótulo com informação 
nutricional, validade e lote.
1 Uma Barra de Cereal, sabor chocolate ou frutas ver-
melhas, 20g Validade mínima de 12 meses a contar da 
data da entrega, rótulo com informação.
1 Bebida láctea UHT tipo achocolatado em caixa, 
sabor chocolate, 200ml. validade mínima de 12 meses 
a contar da data da entrega, rótulo com informação 
nutricional, validade e lote. R$9,00 R$138.330,00

VALOR GLOBAL TOTAL R$245.920,00 R$245.920,00

VIGÊNCIA – INICAL em 29 de julho de 2021 e FINAL em 28 de julho de 2022.

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 
12.363.0037.2093 – Natureza: 339039.00 – Fonte de Recurso: 2200    

DATA DA ASSINATURA: 29 de julho de 2021

ASSINAM: 
TELMA FERNANDA RIBEIRO
FUNEC
LUCAS SOARES FERREIRA 
L&T PADARIA LTDA

Previcon.

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.603

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na quali-
dade de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, 
calculados pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 3º da EC. 47/2005, à servidora ROSEMARI VALADARES SANTANA, matrícula nº 01.10839-1, CPF 
713.750.586-49, no cargo efetivo de INSPETOR SAÚDE III, NÍVEL VII, GRAU “N”, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com vigência a partir da data da publicação 
deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 30 de julho de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
CHRS./
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ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.604

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, calcula-
dos pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 3º da EC. 47/2005, ao servidor FIDELIS FERREIRA DA SILVA, matrícula nº 01.09933-3, CPF 585.753.916-15, no 
cargo efetivo de AGENTE DE SERVIÇOS ESCOLARES, NÍVEL I, PADRÃO ĐP38”, lotado na Secretaria Municipal de Educação, com vigência a partir da data da publicação 
deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 30 de julho de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
CHRS./

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.605

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na quali-
dade de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, 
calculados pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, à servidora MÔNICA DE FATIMA BRITO CORRÊA, matrícula nº 01.10823-5, CPF 
812.772.376-20, no cargo efetivo de INSPETOR SAÚDE III, NÍVEL VII, GRAU “N”, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com vigência a partir da data da publicação 
deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 30 de julho de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR 
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
CHRS./

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.606

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, calcu-
lados pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, à servidora MARLY DA SILVA CARVALHO, matrícula nº 051036, CPF 632.386.676-53, no 
cargo efetivo de AUXILIAR EM ENFERMAGEM I-30H, NÍVEL VI-A, PADRÃO ĐP06”, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com vigência a partir da data da publicação 
deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 30 de julho de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR 
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
CHRS./
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ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.607

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, calcu-
lados pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, ao servidor EDGAR GARCIA MACIEL, matrícula nº 01.12288-2, CPF 403.288.306-82, 
no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB2, NÍVEL XIIIA, PADRÃO ĐP8”, lotado na Secretaria Municipal de Educação, com vigência a partir da data da 
publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 30 de julho de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR 
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
CHRS./

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.608

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, calcula-
dos pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, ao servidor ROBERTO MARCIO CASADEI, matrícula nº 01.08389-5, CPF 659.759.106-25, 
no cargo efetivo de OFICIAL MANUTENÇÃO E OBRAS III, NÍVEL IV, GRAU ĐN”, lotado na Secretaria Municipal de Administração, com vigência a partir da data da publi-
cação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 30 de julho de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR 
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
CHRS./

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.609

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na quali-
dade de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, 
calculados pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, ao servidor JOSARDO DA NATIVIDADE NOGUEIRA, matrícula nº 01.08100-0, CPF 
525.833.926-20, no cargo efetivo de MÉDICO II, NÍVEL VII, GRAU “N”, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, com vigência a partir da data da publicação deste Ato, 
nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 30 de julho de 2021.

ANTONI
O DAVID DE SOUSA JUNIOR 
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
CHRS./
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ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.610

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, calcu-
lados pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, ao servidor GERALDO MAJELA CORRÊA, matrícula nº 01.19962-1, CPF 369.856.866-72, 
no cargo efetivo de FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS, NÍVEL XI, PADRÃO “P6”, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, com vigência a 
partir da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 30 de julho de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR 
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
CHRS./

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.611

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na quali-
dade de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, 
calculados pela última remuneração do cargo, nos termos do Art. 6º da EC. 41/2003, combinado com o § 5º do Art. 40 da CR/88, à servidora MÁRCIA EDRIANA VILELA 
RESENDE, matrícula nº 01.27676-6, CPF 764.037.856-72, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB2, NÍVEL XIIIA, PADRÃO ĐP10”, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação, com vigência a partir da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005. 

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 30 de julho de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR 
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
CHRS./

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.612

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos calculados pela média aritméti-
ca, nos termos do art. 40, § 1º, inciso III, alínea ĐaĐ da CR/88, com redação dada pela EC. 41/2003, à servidora MARIA ALICE GONÇALVES, matrícula nº 133099, CPF 
560.440.706-20, no cargo efetivo de OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO, NÍVEL VII, PADRÃO ĐP10”, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com vigência a partir da data da 
publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 30 de julho de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
CHRS./
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ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.613

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, 
calculados pela média aritmética, nos termos do artigo 40, § 1º, inciso III, alínea Đb” da CR/88, à servidora MARIA CLEOPATRA MARQUES LIMA DE OLIVEIRA, matrícula 
n.º 145059, CPF 037.835.846-47, no cargo efetivo de AUXILIAR EM ENFERMAGEM I-30H, NÍVEL VI-A, PADRÃO ĐP07”, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com 
vigência a partir da data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 30 de julho de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR 
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
CHRS./

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.614

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, 
calculados pela média aritmética, nos termos do artigo 40, § 1º, inciso III, alínea Đb” da CR/88, à servidora IRENE DA SILVA RIBEIRO, matrícula n.º 199261, CPF 
183.529.281-04, no cargo efetivo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM-30H, NÍVEL VI-A, PADRÃO ĐP06”, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com vigência a partir da 
data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 30 de julho de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR 
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
CHRS./

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.615

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, cal-
culados pela média aritmética, nos termos do artigo 40, § 1º, inciso III, alínea Đb” da CR/88, à servidora ELZENI MARIA INÁCIO PEREIRA, matrícula n.º 01.26002-9, CPF 
775.585.706-97, no cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES, NÍVEL I, GRAU “A”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com vigência a partir da data 
da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 30 de julho de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
CHRS./
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ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.616

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na quali-
dade de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, com proventos integrais, calculados pela média aritmética, nos 
termos do artigo 40, § 1º, inciso I da CR/88 com redação dada pela EC/41/03, ao servidor WELLERSON MOREIRA DE ALENCAR BRITTO, matrícula n.º 00.38261-2, CPF 
045.889.726-42, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB2, NÍVEL XIIIA, PADRÃO ĐP7”, lotado na Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, a partir 
de 15 de junho de 2020.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 30 de julho de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
CHRS./

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.617

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, com proventos proporcionais, calculados pela média aritmética, nos ter-
mos do artigo 40, § 1º, inciso I da CR/88 com redação dada pela EC/41/03, à servidora HELOISA SANDRA DE MELO LOURENÇO, matrícula n.º 129053, CPF 001.757.126-
03, no cargo efetivo de AUXILIAR EM ENFERMAGEM II-30H, NÍVEL VI-A, PADRÃO ĐP04”, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 28 de dezembro de 2020.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 30 de julho de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
CHRS./

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 4.618

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, cal-
culados pela média aritmética, nos termos do artigo 40, § 1º, inciso III, alínea Đb” da CR/88, à servidora PALMIRA MARIA DINIZ PIMENTA, matrícula n.º 01.20336-0, CPF 
298.447.546-15, no cargo efetivo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NÍVEL VIII-A, PADRÃO ĐP6Đ, lotada na Secretaria Municipal de Administração, com vigência a partir da 
data da publicação deste Ato, nos termos do disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 30 de julho de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
CHRS./
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ATO ADMINISTRATIVO DE RETIFICAÇÃO Nº. 4.619

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social,  RETIFICA O ATO DE  APOSENTADORIA Nº. 4.196,     publicado no Diário Ofi cial de Contagem, Edição 4716, em 02 
de dezembro de 2019, referente à aposentadoria da servidora APARECIDA ROBERTO SANTANA, matrícula 01.07274-5, como descrito abaixo:

ONDE SE LÊ: “[...] no cargo efetivo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II, NÍVEL V, GRAU “J” [...]”.

LEIA-SE: “[...] no cargo efetivo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II, NÍVEL V, GRAU “L” [...]”.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 30 de julho de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR 
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
CHRS./

ATO ADMINISTRATIVO DE PENSÃO Nº. 554

 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, com fundamento no Art. 40, § 7º, inciso II da Constituição da República, com redação atualizada, CONCEDE PENSÃO 
POR MORTE da segurada PATRICIA APARECIDA MONTEIRO DA SILVA, matrícula nº 01.45734-5, CPF 049.513.316-75, servidora efetiva no cargo de PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA PEB1-II, NÍVEL XIIIA, PADRÃO “P9”, ao benefi ciário na condição de dependente, SAMUEL FARLEY MONTEIRO ALVES DE SOUZA, CPF 132.990.626-89, 
fi lho menor, no percentual de 100% (cem por cento), até que este complete 21(vinte e um) anos de idade, a contar de 10 de janeiro de 2021, data do Óbito.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 30 de julho de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
CHRS./

ATO ADMINISTRATIVO DE PENSÃO Nº. 555                                                                                                                                                                                                                                                                                      

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, com fundamento no Art. 40, § 7º, inciso II da Constituição da República, com redação atualizada, CONCEDE PENSÃO 
POR MORTE da segurada VALÉRIA DE FARIA MARSICANO DO VALLE, matrícula nº 01.16328-7, CPF 486.629.766-20, servidora efetiva no cargo de INSPETOR SAÚDE II, 
NÍVEL VI, GRAU “M”, ao benefi ciário na condição de dependente, RODRIGO MARTINI DO VALLE, CPF 345.234.806-72, cônjuge, no percentual de 100% (cem por cento), 
a contar de 22 de fevereiro de 2021, data do Óbito.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 30 de julho de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
CHRS./
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ATO ADMINISTRATIVO DE PENSÃO Nº. 556                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, com fundamento no Art. 40, § 7º, inciso II da Constituição da República, com redação atualizada, CONCEDE PENSÃO 
POR MORTE da segurada SANDRA REGINA PEIXOTO DE SOUZA, matrícula nº 01.23281-5, CPF 037.503.476-54, servidora efetiva no cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA PEB1-II, NÍVEL XIIIA, PADRÃO “P3”, à benefi ciária na condição de dependente, CLARA ALEXANDRA PEIXOTO ANDRIANI, CPF 148.066.476-67, fi lha menor, no 
percentual de 100% (cem por cento), até que este complete 21(vinte e um) anos de idade, a contar de 15 de fevereiro de 2021, data do Óbito.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 30 de julho de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
CHRS./

ATO ADMINISTRATIVO DE PENSÃO Nº. 557

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, com fundamento no Art. 40, § 7º, inciso I da Constituição da República, com redação atualizada, CONCEDE PENSÃO 
POR MORTE da segurada NEILA MÁRCIA GOMES LOPES, matrícula nº 01.95116-1, CPF 028.814.266-70, servidora aposentada no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS I, aos 
benefi ciários na condição de dependentes, GERALDO MAGELA LOPES, CPF 039.557.956-24, cônjuge, no percentual de 50% (cinquenta por cento), e, SAMIRA VITÓRIA 
GOMES LOPES, CPF 155.806.846-57, fi lha menor, no percentual de 50% (cinquenta por cento), até que esta complete 21(vinte e um) anos de idade, a contar de 27 de 
março de 2021, data do Óbito.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 30 de julho de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
CHRS./

ATO ADMINISTRATIVO DE PENSÃO Nº. 558

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, com fundamento no Art. 40, § 7º, inciso I da Constituição da República, com redação atualizada, CONCEDE PENSÃO 
POR MORTE do segurado CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA, matrícula nº 01.95131-5, CPF 132.391.396-34, servidor aposentado no cargo de AUXILIAR ADMIN-
ISTRATIVO, à benefi ciária na condição de dependente, VERENICE DAS NEVES PEREIRA, CPF 761.163.956-00, companheira, no percentual de 100% (cem por cento), a 
contar de 04 de fevereiro de 2021, data do Óbito.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 30 de julho de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 
CHRS./
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Câmara Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2021 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2021.

OBJETO: Contratação de empresa de prestação de serviços de Assistência Técnica, manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) Elevadores de passageiros, existen-
tes na Câmara Municipal de Contagem, sendo um aparelho MODELO DES ELEVADORES, ACIONAMENTO ELÉTRICO, COM 05 (CINCO) PARADAS, CAPACIDADE PARA 08 
(OITO) PASSAGEIROS, CARGA MÁXIMA DE 600 KG (SEISCENTOS QUILOS) e segundo aparelho MODELO ATLAS SCHINDLER, ACIONAMENTO ELÉTRICO, COM 05 (CINCO) 
PARADAS, CAPACIDADE DE 06 (SEIS) PASSAGEIROS, CARGA MÁXIMA 560 KG (QUINHENTOS E SESSENTA QUILOS), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, FERRA-
MENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO MEDIANTE RESSARCIMENTO, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especifi cações e 
condições estabelecidas no Termo de Referência.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
1.01.1.01.031.0058.2062.33.90.39.15.0100
1.01.1.01.031.0058.2062.33.90.30.25.0100

DESPACHO:
Senhor Presidente,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.S.ª para RATIFICAÇÃO da despesa com a empresa ELEVADORES VILLARTA LTDA., CNPJ Nº 54.222.401/0001-
15, no valor total de R$ 12.177,00 (doze mil, cento e setenta e sete reais).

LEIDNA ROSEVANE DUARTE
Diretora de Compras, Licitação e Contratos
Matrícula 5614

DESPACHO:

RATIFICO, nos termos do art. 26, da Lei nº 8.666/93 e alterações, o presente ato, em consonância com o art. 24, inciso II, do diploma legal invocado e autorizo a despe-
sa com a empresa ELEVADORES VILLARTA LTDA., CNPJ Nº 54.222.401/0001-15, no valor total de R$ 12.177,00 (doze mil, cento e setenta e sete reais).

Publique-se.

Contagem, 02 de agosto de 2021.

Vereador Alexsander Chiodi Maia
Presidente
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