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Aviso de Sessão – O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa data para a realização do Pregão Eletrônico Nº 024/2018 - cujo objeto é 
o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM – MG 
– Data: 28 de JUNHO de 2018 às 09h00min – Site www.licitacoes-e.com.br. RETIRADA DE EDITAL: http://www.contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes ou www.licitacoes-e.
com.br, informações através do e-mail: saúde.licitacao@contagem.mg.gov.br – Comissão Permanente de Licitação Cleber de Faria Silva, Secretário Municipal de Saúde. 
Em 11 de junho de 2018.

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 001/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 039

O Secretário Municipal de Saúde, convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplificado – PSS 01/2018 – 039º resultado, da função e classificação abaixo relacionada, 
a comparecer ao setor de Admissão da Secretaria Municipal de Saúde, de segunda à sexta-feira, de 09 às 11 horas ou de 14 às 16 horas, localizada na Avenida General 
David Sarnoff, nº 3.113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, no período de  08/06/2018 a  15/06/2018:

            Medico Obstetra -  1º    Classificado
            Medico Psiquiatra -  1º    Classificado
            Medico Clinico geral -  1º  ao 7º  Classificado
            Medico da Familia -  1º    Classificado

Contagem, 07 de junho de 2018.

CLEBER DE FARIA SILVA
Secretario Municipal de Saúde de Contagem  

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 001/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 040

O Secretário Municipal de Saúde, convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplificado – PSS 01/2018 – 040º resultado, da função e classificação abaixo relacionada, 
a comparecer ao setor de Admissão da Secretaria Municipal de Saúde, de segunda à sexta-feira, de 09 às 11 horas ou de 14 às 16 horas, localizada na Avenida General 
David Sarnoff, nº 3.113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, no período de  08/06/2018 a  15/06/2018:

            Medico Ginecologista/Obstetra -  1º ao 2º   Classificado
            Medico Anestesista -  1º    Classificado
            Medico Pediatra -  1º  Classificado
            Medico Cardiologista -  1º  Classificado

Contagem, 07 de junho de 2018.

CLEBER DE FARIA SILVA
Secretario Municipal de Saúde de Contagem  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONTAGEM

A Comissão de Avaliação dos Títulos, constituída através da Portaria 072, de 13 de março de 2018 e suas alterações, conforme o disposto no Edital do Processo Seletivo 
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Simplificado - PSS nº 001/2018, segue abaixo a classificação dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018, após julgamento realizado pela 
Comissão, conforme os critérios definidos no referido edital

039º resultado de Classificação do Processo Seletivo Simplificado FAMUC/PSS Nº 01/2018

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE PON-
TOS RESULTADO

MEDICO CLINICO GERAL 1º IANDRA CAMPOS MARTINS 5,00 CLASSIFICADO

MEDICO CLINICO GERAL 2º LEONARDO DE OLIVEIRA FERNANDES LOUREIRO 5,00 CLASSIFICADO

MEDICO CLINICO GERAL 3º MARCELA BARBOSA CONDE 5,00 CLASSIFICADO

MEDICO CLINICO GERAL 4º LUIZA BARBARA BARROS MELO 5,00 CLASSIFICADO

MEDICO CLINICO GERAL 5º LUISA MOREIRA LIMA 5,00 CLASSIFICADO

MEDICO CLINICO GERAL 6º tamara campos vieira 5,00 CLASSIFICADO

MEDICO CLINICO GERAL 7º JEANE CARMEN E SILVA DO NASCIMENTO 5,00 CLASSIFICADO

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE PON-
TOS RESULTADO

MEDICO OBSTETRA 1 ANAMARIA ROCHA MENDES 15,00 CLASSIFICADO

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE PON-
TOS RESULTADO

MEDICO DA FAMILIA 1 MARINA YASMIN MOREIRA SILVA 5,00 CLASSIFICADO

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE PON-
TOS RESULTADO

MEDICO PSIQUIATRA 1 ISABELLA WENDLING HENRIQUES 15,00 CLASSIFICADO

Comissão de Avaliação de Títulos:
Jose Carlos Matos
Luiz Fernando Avelar dos Santos
Juscelio Pereira da Silva

Contagem, 07 de junho de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONTAGEM

A Comissão de Avaliação dos Títulos, constituída através da Portaria 072, de 13 de março de 2018 e suas alterações, conforme o disposto no Edital do Processo Seletivo 
Simplificado - PSS nº 001/2018, segue abaixo a classificação dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018, após julgamento realizado pela 
Comissão, conforme os critérios definidos no referido edital

040º resultado de Classificação do Processo Seletivo Simplificado FAMUC/PSS Nº 01/2018

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE PON-
TOS RESULTADO

MEDICO ANESTESISTA 1 TITO AUGUSTO GUIMARAES 30,00 CLASSIFICADO

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE PON-
TOS RESULTADO

MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 1 CAROLINE REIS GONÇALVES 30,00 CLASSIFICADO

MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 2 VERENA TAVARES FAGUNDES FERREIRA 15,00 CLASSIFICADO

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE PON-
TOS RESULTADO
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MEDICO PEDIATRA 1 PATRICIA ANDRADE FREITAS 30,00 CLASSIFICADO

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE PON-
TOS RESULTADO

MEDICO CARDIOLOGISTA 1 PATRICIA TAVARES FELIPE MARCATTI 30,00 CLASSIFICADO

Comissão de Avaliação de Títulos:
Jose Carlos Matos
Luiz Fernando Avelar dos Santos
Juscelio Pereira da Silva

Contagem, 07 de junho de 2018

Atos do Executivo

LEI Nº 4.932, DE 11 DE JUNHO DE 2018

Altera a Lei Complementar nº 160, de 27 de dezembro de 2013, que “Dispõe sobre o Sistema Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - SMPDC/Contagem - e dá 
outras providências”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM aprova e eu sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º  Os incisos I e V do art. 10 da Lei Complementar nº 160, de 27 de dezembro de 2013, passam a vigorar com as seguintes redações:
“Art. 10 ......................................
I - servidor responsável pela Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON;
..........................................
V - um representante da Secretaria Municipal de Educação;” (NR)
Art. 2º  O §4º do art. 11 da Lei Complementar nº 160, de 2013 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 11 ..............................
............................................
§4º Os órgãos e entidades relacionados no art. 10 desta Lei Complementar poderão, a qualquer tempo, propor a substituição de seus representantes, obedecendo ao 
disposto no §2º deste artigo;” (NR)
Art. 3º  O inciso I do caput e o §3º do art. 15 da Lei Complementar nº 160, de 2013 passam a vigorar com as seguintes redações:
“Art. 15 ...............................
I - um representante da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON;
.............................................
§3º O presidente do Grupo Gestor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - FMPDC Contagem - será o representante da Superintendência de Pro-
teção e Defesa do Consumidor - PROCON, e o Secretário Tesoureiro será o membro do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor indicado pela Secretaria 
Municipal de Fazenda.” (NR)
Art. 4º  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 11 de junho maio de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

LEI  Nº 4.933, DE 11 DE JUNHO DE 2018

Altera a Lei nº 4.497, de 29 de novembro de 2011, que �Estabelece as diretrizes da Política Municipal Sobre Álcool e Outras Drogas, dispõe sobre o Conselho Municipal 
de Políticas Sobre Álcool e Outras Drogas de Contagem, institui o Fundo Municipal Sobre Álcool e Outras Drogas e dá outras providências�.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°  O caput do art. 5º da Lei nº 4.497, de 29 de novembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º  Fica o Conselho Municipal de Política Sobre Álcool e Outras Drogas de Contagem - COMADC - vinculado administrativamente ao Gabinete do Prefeito.” (NR)
Art. 2º  As alíneas “d”, “e” e “f” do inciso I do art. 7º da Lei nº 4.497, de 29 de novembro de 2011, passam a vigorar com as seguintes redações:
“Art. 7º .................................
I - ..........................................
..............................................
d) 1 (um) representante do Gabinete do Prefeito;
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e) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;
f) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Juventude;” (NR)
Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 11 de junho de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

LEI Nº 4.934, DE 11 DE JUNHO DE 2018

Altera a Lei nº 3.265, de 22 de dezembro de 1999, que “Institui o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico e dá outras providências”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA:

Art. 1º  O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 3.265, de 22 de dezembro de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º .......................................
Parágrafo único. O Fundo instituído por esta Lei fica vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.” (NR)
Art. 2º  O caput do art. 4º da Lei nº 3.265, de 1999 passa a vigorar com a seguinte redação:
�Art. 4º O Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico terá como Gestor o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico.” (NR)
Art. 3º  O caput do art. 5º da Lei nº 3.265, de 1999 passa a vigorar com a seguinte redação:
�Art. 5º São atribuições do Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico:”
........................................... (NR)
Art. 4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 11 de junho de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

LEI Nº 4.935, de 11 de junho de 2018

Altera a Lei nº 4.647, de 27 de dezembro de 2013, que “Dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura, neste Município”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º  O caput do art. 33 da Lei nº 4.647, de 27 de dezembro de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 33 O Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC -, órgão colegiado consultivo, deliberativo e normativo, constitui-se em instância de deliberação do Sistema 
Municipal de Cultura e tem o objetivo de assessorar a Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Juventude, no âmbito de sua competência, bem como de contribuir 
para a execução das políticas públicas culturais do Município de Contagem.” (NR)
Art. 2º  O inciso I e suas alíneas, bem como o §4º, todos do art. 34 da Lei nº 4.647, de 2013, passam a vigorar com as seguintes redações:
“Art. 34 ...............................
I - 8 (oito) membros titulares e respectivos suplentes, representando o Poder Público através dos seguintes órgãos e quantitativos:
a) três membros da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Juventude;
b) Secretaria Municipal de Educação e/ou Fundação de Ensino de Contagem;
c) Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão;
d) Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de Renda;
e) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico;
f) Câmara Municipal de Contagem;
.............................................
§4º Cabe à Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Juventude convocar o processo eleitoral, após cadastrar todos os setores e entidades da sociedade civil interes-
sada em participar da eleição para a escolha dos membros do CMPC.”  (NR)
Art. 3º  O caput do art. 35 da Lei nº 4.647, de 2013 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 35 O Conselho Municipal de Política Cultural ficará vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Juventude.” NR)
Art. 4º  O inciso XI do art. 37 da Lei nº 4.647, de 2013 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 37 .................................
..............................................
XI - apreciar os projetos culturais apresentados pela Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Juventude;” (NR)
Art. 5º  O caput do art. 42 da Lei nº 4.647, de 2013 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 42 A Conferência Municipal de Cultura - CMC, convocada e coordenada pela Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Juventude, constitui-se numa instância 
de participação social, em que ocorre articulação entre o Governo Municipal e a sociedade civil, por meio de organizações culturais e segmentos sociais, para analisar a 
conjuntura da área cultural no Município e propor diretrizes para a formulação de políticas públicas de Cultura, que irão compor o Plano Municipal de Cultura - PMC.” 
(NR)
Art. 6º  O caput do art. 44 da Lei nº 4.647, de 2013 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 44 A organização da CMC ficará sob a responsabilidade de uma Comissão de Trabalho formada por 4 (quatro) representantes da sociedade civil e 4 (quatro) repre-
sentantes da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Juventude, com as seguintes funções:”  (NR)
Art. 7º  O inciso I do art. 45 da Lei nº 4.647, de 2013 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 45 .........................................
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I - eleger os delegados para a Conferência Municipal de Cultura e os delegados para a Conferência Estadual de Cultura, respeitando o critério de 2/3 (dois terços) de 
delegados para a sociedade civil e 1/3 (um terço) dos delegados para a Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Juventude;”
.............................................. (NR)
Art. 8º  As alíneas “a”, “d”e “f” do inciso I do caput e o §4º do art. 48 da Lei nº 4.647, de 2013 passam a vigorar com as seguintes redações:
“Art. 48 ........................................
I - .................................................
a) dois representantes da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Juventude;
.....................................................
d) um representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação;
.....................................................
f) um representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;
................................................ (NR)
§4º A presidência do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural será exercida pelo Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Juventude.”
Art. 9º  O caput do art. 52 da Lei nº 4.647, de 2013 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 52 O Conselho Municipal de Patrimônio Cultural ficará vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Juventude.” (NR)
Art. 10  O art. 63 da Lei nº 4.647, de 2013 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 63 O Fundo Municipal de Incentivo à Cultura - FMIC -, vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Juventude, é um fundo de natureza contábil especial 
e tem a finalidade de incentivar a realização de projetos culturais no Município de Contagem, voltados à descentralização cultural, à universalização e à democratização 
do acesso aos bens culturais.
§1º O FMIC será administrado pela Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Juventude, sendo o seu secretário responsável pela aplicação dos recursos e pelo envio de 
relatórios anu ais ou quando solicitado para a Procuradoria Geral do Município, Ministério Público, Câmara dos Vereadores e ao Conselho Municipal de Política Cultural.
§2º O Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Juventude e os Secretários Municipais da Fazenda e do Planejamento anunciarão anualmente os valores destinados ao 
FMIC, bem como o número de parcelas em que os recursos serão transferidos.
§3º Nenhum recurso do FMIC poderá ser movimentado sem a expressa autorização do Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Juventude, juntamente com o coor-
denador Administrativo-Financeiro.
§4º Compete ao Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Juventude nomear os membros da Comissão de Avaliação de Projetos - CAP.
§5º Compete à Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Juventude a elaboração do Edital para efeito de enquadramento nas áreas do art. 67 desta Lei, submetendo 
sua aprovação ao Conselho Municipal de Política Cultural.
§6º O FMIC obedecerá às normas existentes referentes ao controle e à prestação de contas junto ao Município e ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.” (NR)
Art. 11  Os incisos IV e VII do caput e o §2º do art. 64 da Lei nº 4.647, de 2013 passam a vigorar com as seguintes redações:
“Art. 64 ......................................
...................................................
IV - valores relativos à cessão de direitos autorais e à venda de livros ou outros produtos patrocinados, editados ou coeditados pela Secretaria Municipal de Cultura, 
Esportes e Juventude;
....................................................
VII - transferência de no mínimo 10% (dez por cento) do orçamento da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Juventude, excluindo a folha de pagamento e recur-
sos vinculados e/ou provenientes de operações de crédito, de forma progressiva e de acordo com o crescimento da arrecadação do Município, para o Fundo Municipal 
de Incentivo à Cultura - FMIC;
....................................................
§2º Os recursos do FMIC serão depositados em uma conta específica em estabelecimento bancário, em conta-corrente denominada Secretaria Municipal de Cultura, 
Esportes e Juventude/Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FMIC.” (NR)
Art. 12  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 8 de maio de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito  de Contagem

LEI Nº 4.936 DE 11 DE JUNHO DE 2018

Altera a Lei nº 4.798, de 22 de dezembro de 2015, que “Cria o Fundo Municipal de Auxílio de Transporte Estudantil para Estudantes do Município e dá outras providên-
cias”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º  O caput do art. 5º da Lei nº 4.798, de 22 de dezembro de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:
�Art. 5º Fica criado o Fundo Municipal do Auxílio de Transporte Estudantil, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, de natureza contábil, com a 
finalidade de captar e gerenciar os recursos necessários à execução desta Lei.�
Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de junho de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

LEI Nº 4.937, DE 11 DE JUNHO DE 2018

Altera a Lei nº 2.570, de 17 de dezembro de 1993, que “Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Contagem e dá outras providências”.
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A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°  O caput do art. 2º da Lei nº 2.570, de 17 de dezembro de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2°  O suporte técnico e administrativo indispensável ao funcionamento do COMAC será prestado diretamente pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável."
Art. 2º  O art. 3º da Lei nº 2.570, de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º  O COMAC - Conselho Municipal do Meio ambiente de Contagem, será composto de 10 (dez) membros, a saber:
I - representantes do Poder Público Municipal:
a) O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que o Presidirá;
b) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico;
c) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação;
d) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos;
e) 1 (um) representante da Câmara Municipal de Contagem;
II - representantes de cada um dos seguintes órgãos e entidades:
a) 1 (um) representante do Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais - CIEMG;
b) 1 (um) representante da Associação Comercial e Industrial de Contagem - ACIC;
c) 1 (um) representante de entidades civis criadas com finalidade específica de defesa da qualidade do meio ambiente, com atuação no âmbito do Município de Conta-
gem;
d) 1 (um) representante de sindicatos de trabalhadores de categorias profissionais não liberais, com base territorial no Município de Contagem;
e) 01 (um) representante de associações civis representativas dos moradores do Município de Contagem.
Parágrafo único.  Cada membro do COMAC terá um suplente, que o substituirá em caso de impedimento.” (NR)
Art. 3º  O caput do art. 4º da Lei nº 2.570, de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º O Subsecretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável substituirá o Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Contagem 
nos seus impedimentos.” (NR)
Art. 4º  O §1º do art. 14 da Lei nº 2.570, de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 14 ......................................
§1º  A inscrição do público interessado será aberta na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em livro próprio, 24 (vinte e quatro) horas 
antes do início da reunião.
..........................................” (NR)
Art. 5º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 11 de junho de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

LEI COMPLEMENTAR Nº 255 DE 11 DE JUNHO DE 2018

Dispõe sobre o Sistema Municipal de Controle Interno e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM aprova e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 1º  Esta Lei Complementar dispõe sobre o Sistema Municipal de Controle Interno e trata das especificidades da carreira do cargo de Analista de Controle Interno, 
que passa a ser denominado Auditor de Controle Interno.
Art. 2º  As atividades de controle interno do Poder Executivo Municipal serão organizadas sob a forma de sistema, conforme disposto nesta Lei Complementar, tendo 
como órgão central a Controladoria-Geral do Município - CGM.
§1°  Para efeito desta Lei Complementar, considera-se "controle" o poder-dever de vigilância, orientação e correção que o Poder Executivo exerce sobre sua atuação, 
diretamente pelos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município ou por meio dos órgãos especializados da CGM.
§2°  Todos os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município relacionados às atividades de controle interno ficam subordinados tecnicamente à 
CGM.
§3°  A subordinação técnica de que trata o parágrafo anterior compreende:
I - a observância das normas, técnicas de auditoria, roteiros, manuais, procedimentos, orientações, diretrizes, objetivos, planos e metas estabelecidos pelo órgão central 
de controle interno;
II - o cumprimento das orientações quanto ao alinhamento e observância das normas gerais de contabilidade e auditoria, bem como respectivos códigos de ética, 
estabelecidas pelos órgãos de controle externo e dos organismos nacionais e, no que couber, internacionais, que regulamentam as respectivas atividades, funções e 
profissões;
III - a observância e execução dos planos, metas e das ações estratégicas de accountability, auditoria, ouvidoria, corregedoria, transparência e prevenção da corrupção, 
dentre outras, aprovados pelo órgão central;
IV - a elaboração de dados, informações, relatórios e trabalhos requisitados pelo órgão central;
V - o monitoramento da efetividade do cumprimento das ações de accountability, auditoria, ouvidoria, corregedoria, transparência e acesso à informação, promoção da 
participação social, combate e prevenção à corrupção;
VI - o cumprimento dos prazos e metas estabelecidos para prestar contas e informações aos órgãos de controle interno e externo da Administração Pública, bem como 
disponibilização dos dados e informações nos canais de transparência e controle social; e
VII - outras atividades correlatas.
Art. 3º  Os responsáveis pelas atividades de controle interno ao tomarem ciência de qualquer irregularidade ou ilegalidade darão ciência à CGM, sob pena de responsa-
bilidade solidária.
TÍTULO II
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DO SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
Seção I
Das Finalidades
Art. 4°  O Sistema Municipal de Controle Interno, estabelecido por esta Lei Complementar, é o conjunto de unidades técnicas, orientadas para o desempenho das atri-
buições de controle interno, compreendendo as atividades de auditoria, corregedoria, ouvidoria, promoção da participação e controle social, transparência e acesso à 
informação, prevenção e combate da corrupção.
§1°  As atividades de Auditoria Interna, responsabilidade da CGM, não se confundem com o Controle Interno, stricto senso, de responsabilidade da autoridade máxima 
de cada órgão e entidade.
§2°  A responsabilidade por estabelecer, manter, monitorar e aperfeiçoar os controles existentes no âmbito de cada secretaria e respectivos fundos, órgão autônomo, 
fundação, autarquia e empresa pública é da autoridade máxima de cada órgão e entidade, sem prejuízo das responsabilidades, em seus respectivos âmbitos de atua-
ção, dos executivos de chefia, direção e gestores departamentais.
§3°  Os agentes públicos, de modo geral, incumbem-se de responsabilidades não apenas quanto à sua observância, mas também quanto à identificação de deficiências 
e sua comunicação às instâncias superiores para adoção das medidas necessárias para a eficiente e regular gestão dos recursos públicos.
Art. 5°  O Sistema Municipal de Controle Interno tem as seguintes finalidades:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Município;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e nas entidades da Admi-
nistração Pública Municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;
IV - promover a cidadania e a participação social;
V - exercer atividades de auditoria governamental;
VI - exercer atividades de prevenção e combate à corrupção;
VII - verificar o cumprimento da transparência e acesso à informação;
VIII - aplicar o regime disciplinar dos servidores públicos municipais;
IX - supervisionar a aplicação das normas brasileiras de contabilidade nos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município; e
X - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
Seção II
Da Organização e das Competências
Art. 6°  O Sistema Municipal de Controle Interno compreende as atividades de fiscalização, inspeção, monitoramento, auditoria, orientação e aplicação do regime disci-
plinar, verificação do cumprimento das normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, atendimento à população mediante canais próprios de ouvidoria 
e acesso à informação, divulgação das informações mediante portais da transparência e promoção da participação social.
Art. 7°  Integram o Sistema Municipal de Controle Interno:
I - a CGM, como órgão central; e
II - órgãos e unidades setoriais.
§1º  A área de atuação do órgão central do sistema abrange todos os órgãos do Poder Executivo Municipal, independentemente da existência de órgãos e unidades 
setoriais.
§2°  A CGM pode subdividir-se em unidades setoriais, como segmentos funcionais, mediante ato formal do Chefe do Poder Executivo.
§3°  Os órgãos e unidades setoriais ficam sujeitos à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central do sistema, nos termos estabelecidos nesta Lei Com-
plementar, sem prejuízo da subordinação ao órgão em cuja estrutura administrativa estiverem integrados.
Art. 8°  Compete aos órgãos e às unidades do Sistema Municipal de Controle Interno:
I - avaliar o cumprimento das metas estabelecidas no plano plurianual;
II - fiscalizar e avaliar a execução dos programas de governo, inclusive ações descentralizadas realizadas à conta de recursos oriundos dos orçamentos do Município, 
quanto ao nível de execução das metas e objetivos estabelecidos e à qualidade do gerenciamento;
III - avaliar a execução dos orçamentos do Município;
IV - exercer o controle das operações de crédito, avais, garantias, direitos e haveres do Município;
V - fornecer informações sobre a situação físico-financeira dos projetos e das atividades constantes dos orçamentos do Município;
VI - realizar auditoria sobre a gestão dos recursos públicos municipais sob a responsabilidade de órgãos e entidades públicos e privados;
VII - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegalidades ou irregulares, praticados por agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos municipais e, 
quando for o caso, comunicar às unidades responsáveis para as providências cabíveis;
VIII - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, de pessoal e demais sistemas administrativos e operacionais;
IX - avaliar o desempenho da auditoria interna das entidades da Administração Indireta Municipal;
X - elaborar o relatório de controle interno, a ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCE - e à Câmara Municipal, junto com a prestação de 
contas anual, nos termos da legislação vigente;
XI - criar condições para o exercício da transparência e do controle social sobre os programas, projetos e ações contemplados com recursos oriundos dos orçamentos 
municipais;
XII - aplicar o regime disciplinar e orientar os agentes públicos quanto aos direitos, deveres, obrigações e crimes contra a Administração Pública, pertinentes ao regime 
disciplinar;
XIII - promover a transparência dos atos e fatos da Administração e disponibilizar as informações nos sites oficiais e em audiências públicas;
XIV - verificar o cumprimento da disponibilização das informações por meio das solicitações de acesso à informação;
XV - promover o dever de prestar contas, o exercício da cidadania e a participação social;
XVI - elaborar campanhas educativas e atuar de forma preventiva contra a malversação dos recursos públicos; e
XVII - exercer demais atividades correlatas.
TÍTULO III
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
CAPÍTULO I
ESTRUTURA ORGÂNICA
Art. 9°  A CGM, órgão central do Sistema Municipal de Controle Interno, tem por finalidade assistir diretamente o Prefeito no desempenho de suas atribuições quanto 
aos assuntos e providências atinentes à defesa do patrimônio público, ao controle interno, às normas de contabilidade, à auditoria, à correição, à ouvidoria, à preven-
ção e combate à corrupção e ao incremento da transparência na gestão da Administração Pública.
Parágrafo único.  As atividades de controle estendem-se aos fundos especiais instituídos por lei municipal de cujos recursos participem o Município e às entidades nas 
quais o Município detenha o controle direto ou indireto.
Art. 10  A estrutura organizacional, atribuições e competências da CGM serão regulamentadas mediante ato normativo do Chefe do Poder Executivo.
CAPÍTULO II
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DOS INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
Art. 11  A Governança Corporativa consiste na adoção de práticas, instrumentos e mecanismos consubstanciados nos princípios da boa gestão, que assegurem equilí-
brio de interesses e redução de hiatos informacionais entre agentes e partes interessadas, tendo por postulado básico a aferição do adequado exercício da delegação 
pública outorgada à instituição, da boa e regular aplicação dos recursos disponibilizados para o cumprimento dessa delegação, do cumprimento das atribuições e dos 
objetivos estabelecidos pelo poder público, e inclui:
I - transparência: representada pelo processo de contínua demonstração, pelo gestor público, de que sua gestão está alinhada à delegação recebida, não se limitando à 
obrigação de apenas informar, mas cultivando o desejo de informar;
II - equidade: representada pelo tratamento justo e igualitário de todas as partes interessadas, sendo inaceitáveis atitudes ou políticas discriminatórias, sob qualquer 
pretexto;
III - responsabilização: por parte de todos os agentes e responsabilidade integral por todos os atos praticados no exercício das delegações recebidas em todos os níveis 
da governança institucional; e
IV - responsabilidade institucional: representada pela adoção de políticas que assegurem a máxima sustentabilidade da instituição, incorporando considerações de 
ordem ética, social e ambiental em todos os processos e relacionamentos.
Parágrafo único.  Os princípios estabelecidos neste artigo devem ser observados por todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal.
Art. 12  Os instrumentos de governança no âmbito da CGM são compostos por:
I - planejamento estratégico;
II - acordo de resultados;
III - matriz de risco para planejamento das ações de auditoria; e
IV - Plano Anual de Auditoria - PAA.
§1°  Os instrumentos de governança mencionados nos incisos deste artigo aplicam-se às áreas meio e finalísticas da CGM.
§2°  Outros instrumentos de governança não previstos nos incisos deste artigo poderão ser criados e definidos em ato normativo da própria CGM.
Seção I
Planejamento Estratégico
Art. 13  A CGM promoverá o planejamento estratégico de atuação, fundamentado em compromissos e objetivos que consistam em:
I - definir e fixar, com a participação das áreas interessadas, os planos de metas e os programas de avaliação institucional da CGM, visando ao aumento da eficiência, à 
racionalização e à produtividade do órgão;
II - produzir diagnósticos, estudos e avaliação de gestão e sua eficiência;
III - estimular o desenvolvimento de programas de aperfeiçoamento da gestão administrativa e financeira do órgão, estabelecendo indicadores de desempenho;
IV - orientar o plano de capacitação e treinamento do órgão; e
V - coordenar a implantação de políticas e relações institucionais.
Parágrafo único.  Os objetivos a que se refere o caput deste artigo são desafios prioritários que o órgão deverá enfrentar para cumprir seus compromissos e atingir sua 
visão de futuro e se desdobram em:
I - objetivos finalísticos: traduzem resultados prioritários e dão maior precisão à visão de futuro e aos compromissos referentes às atividades fim da CGM, devendo ser 
alcançados ou mantidos no horizonte do planejamento estratégico;
II - objetivos organizacionais: traduzem resultados prioritários referentes às atividades meio da CGM e estão voltados para a gestão interna, de forma a criar uma insti-
tuição mais ágil e orientada para resultados, devendo ser alcançados ou mantidos no horizonte do planejamento estratégico.
Art. 14  O planejamento estratégico como um processo dinâmico, transparente e interativo para determinação dos objetivos, estratégias e ações da CGM, tem como 
elementos basilares a:
I - construção da sua missão;
II - definição da visão de futuro;
III - definição das ações estratégicas;
IV - definição das ações setoriais; e
V - elaboração do plano de ação.
Art. 15  A CGM padronizará os procedimentos a serem adotados na implementação e no acompanhamento do processo de planejamento estratégico, por meio da 
Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação ou unidade administrativa equivalente, competindo-lhe:
I - promover a implementação e o acompanhamento do processo interno de planejamento estratégico;
II - articular-se, permanente e sistematicamente, com todas as áreas integrantes da estrutura organizacional da CGM para assegurar o alinhamento metodológico, a 
periodicidade e os prazos de alimentação das informações referentes ao planejamento estratégico; e
III - eleger um grupo de colaboradores para atuarem como coordenadores do planejamento estratégico, responsáveis pela interface direta com as equipes de trabalho 
do órgão, funcionando como internalizadores, comprometendo-os com o processo e com o cumprimento dos prazos estabelecidos.
§1°  O planejamento estratégico é regido pelo princípio da unicidade e se aplica a todas as áreas integrantes da estrutura organizacional da CGM.
§2°  O prazo para elaboração do instrumento de planejamento estratégico será definido em ato específico, podendo ser revisado sempre que identificado à necessidade 
de sua readequação.
§3°   Enquanto não implementado o planejamento estratégico, a Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação ou unidade equivalente deverá elaborar plano diretor das 
ações a serem desenvolvidas em cada área finalística, abordando elementos mínimos como diretrizes, visão, missão, valores, objetivos e compromissos.
Seção II 
Acordo de Resultados
Art. 16   Acordo de Resultados é um instrumento de avaliação de desempenho institucional que define metas a serem atingidas, indicadores e produtos a serem entre-
gues pelas áreas meio e fim da CGM.
Art. 17  O acordo de resultados será celebrado anualmente mediante contrato de gestão pactuado entre o chefe do Executivo Municipal, o Controlador Geral do Muni-
cípio, o Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão e as áreas finalísticas e meio da CGM.
Parágrafo único.  O contrato de gestão tem por objeto a pactuação de resultados e o cumprimento de metas específicas para cada equipe de trabalho acordada, visan-
do à viabilização da estratégia de gestão da Prefeitura Municipal de Contagem para cada exercício.
Art. 18  Cabe à Comissão de Avaliação de Acordo de Resultados - CAAR, visando à eficiência e efetividade dos Acordos de Resultados celebrados no âmbito do Poder 
Executivo Municipal, acompanhar a execução do acordo pactuado, verificar a adequação entre a execução e os objetivos estratégicos do Município, bem como avaliar o 
desempenho das equipes de trabalho.
Art. 19   O alcance dos objetivos contratuais poderá conferir aos órgãos e entidades a ampliação da autonomia gerencial, orçamentária e financeira.
Seção III 
Matriz de Risco para Planejamento das Ações de Auditoria
Art. 20  Matriz de risco é um instrumento que estabelece as diretrizes e a metodologia para o planejamento das ações de auditoria, por meio da utilização de técnicas 
de auditoria baseada em risco, processo adotado para definição das auditorias prioritárias, obtidas por meio da análise conjugada e comparativa dos fatores de risco 
relacionados às operações dos órgãos e entidades, além de considerar aspectos como relevância, seletividade e materialidade, possuindo os seguintes objetivos:
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I - dar credibilidade e assegurar qualidade no planejamento dos trabalhos de auditorias;
II - centralizar esforços em áreas prioritárias e relevantes, visando incremento na geração de resultados que agreguem valor ao alcance dos objetivos estratégicos do 
Município; e
III - orientar os auditores quanto às prioridades e responsabilidades na execução dos trabalhos de auditoria.
§1°  Considera-se risco, para efeito desta Lei Complementar, uma medida de incerteza, inerente a todas as atividades humanas, e relacionado aos objetivos do órgão ou 
entidade, podendo gerar eventos de impacto negativo ou positivo, sendo classificado, dentre outros, em:
I - risco operacional: riscos de falha humana, produtos e serviços, regulamentação, catástrofe, sinistros, patrimonial, contrato e fraudes/desvios;
II - risco de informação: falhas em sistemas gerenciais de informação, integridade, confidencialidade, gestão de dados, sistemas de validação de informações e sistema 
de segurança informacional; e
III - risco de conformidade: risco legal, de não cumprimento às legislações e aos regulamentos aplicáveis.
§2°  A matriz de risco servirá de base metodológica para estabelecimento das ações do PAA, a ser elaborado pela Auditoria-Geral do Município a cada exercício.
§3°  A Auditoria-Geral do Município gerenciará os riscos e adotará os procedimentos mais adequados as suas atribuições institucionais, devendo abordar minimamente:
I - os riscos identificados;
II - a avaliação de seus impactos; e
III - a probabilidade de ocorrência.
§4°  A matriz de risco será elaborada e publicada, no mínimo, a cada dois anos, considerando os elementos e fatores de gestão de riscos inerentes a sua área, para que 
esta sirva de instrumento de planejamento, direcionamento e mitigação dos riscos de controle interno das suas ações para o próximo biênio.
Seção IV 
Do Plano Anual de Auditoria
Art. 21  O PAA é o instrumento que contempla todas as atividades a serem realizadas pela Auditoria-Geral do Município e dos órgãos e unidades setoriais, seleciona os 
atos administrativos a serem auditados, define as demandas a serem priorizadas e as ações a serem executadas, bem como seus prazos e metas para cada exercício.
Parágrafo único.  O PAA, elaborado anualmente pela Auditoria-Geral do Município, será aprovado pela CGM mediante ato normativo próprio.
Art. 22  Além da Matriz de Risco, a elaboração do PAA levará em consideração os planos, metas, objetivos, programas e políticas gerenciados ou executados por meio 
do órgão ou entidade a que esteja vinculada, a legislação aplicável, os resultados dos últimos trabalhos de auditoria realizados e as diligências pendentes de atendi-
mento, especialmente aquelas oriundas do Ministério Público e do TCE.
CAPÍTULO III 
DA EFETIVIDADE
Art. 23  Para os fins desta Lei Complementar, efetividade é a capacidade de promover a aferição dos resultados pretendidos nas ações estabelecidas pelas áreas finalísti-
cas da CGM.
Art. 24  A CGM disporá em ato normativo próprio sobre procedimentos de controle e aferição dos resultados pretendidos que visam garantir o cumprimento:
I - das recomendações contidas em relatórios e produtos de auditoria;
II - das decisões em matéria de correição administrativa;
III - dos atendimentos às demandas da ouvidoria, da transparência e do acesso à informação; e
IV - dos procedimentos estabelecidos para prestação de contas aos órgãos de controle externo.
Parágrafo único.  Os instrumentos de controle e aferição de que trata este capítulo deverão observar os prazos e procedimentos dispostos em leis e regulamentos espe-
cíficos, além do que estabelece esta Lei Complementar.
Seção I 
Da Efetividade das Ações de Controle
Art. 25   A efetividade das ações de auditoria será aferida quando:
I - demonstrado o resultado da avaliação das ações de implementação das recomendações e sugestões constantes de relatórios de auditoria;
II - informados os benefícios relacionados à observância das recomendações e sugestões;
III - informados os riscos financeiros e institucionais, de responsabilidade pessoal do gestor público, relacionados à inobservância das recomendações e sugestões pre-
sentes nos relatórios de auditoria; e
IV - encaminhada representação ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, quando for o caso.
§1°  O tratamento das recomendações contidas em relatórios e produtos de auditoria deverão ser apresentados pelos órgãos e entidades auditados no prazo de até 30 
(trinta) dias, contados a partir da data de entrega do relatório, podendo ser prorrogado por tempo determinado, mediante justificativa a ser analisada pela unidade 
emitente do relatório de auditoria.
§2°  Findo o prazo estabelecido no §1º deste artigo, a auditoria elaborará, no prazo de até 30 (trinta) dias, o relatório de efetividade das recomendações contidas no 
relatório de auditoria.
§3°  Em se constatando, ao final, a não efetividade das diretivas, a auditoria dará ciência do fato às autoridades competentes e diligenciará no sentido de fazer cumprir 
as recomendações.
Art. 26   A efetividade das atividades de corregedoria será aferida quando:
I - demonstrada a efetiva aplicação das penalidades oriundas de Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares, após publicação no Diário Oficial de Contagem - 
DOC; e
II - comunicado à autoridade competente o arquivamento de fatos ou denúncias que não ensejaram a instauração de sindicâncias ou processos administrativos disci-
plinares.
§1°  As decisões em matéria de correição administrativa deverão ser cumpridas no prazo fixado, a partir da sua publicação no DOC.
§2°  O Departamento de Gestão de Pessoas ou unidade administrativa equivalente comunicará a aplicação das penalidades disciplinares ao órgão corregedor para 
emissão do relatório de efetividade.
Art. 27   A efetividade das ações de ouvidoria será aferida desde que:
I - atingido o percentual definido no acordo de resultados, a cada exercício, atinente às manifestações a serem respondidas pela Ouvidoria-Geral do Município; e
II - comunicado ao solicitante o tratamento das manifestações solicitadas nos prazos estabelecidos, a partir da resposta encaminhada pelos respectivos órgãos e enti-
dades.
§1°  As manifestações de cidadãos ou de instituições da sociedade - denúncias, reclamações, sugestões ou elogios, deverão ser instruídas com documentos e informa-
ções que possibilitem a formação de juízo prévio sobre sua procedência e plausibilidade, bem como das medidas adotadas pelos respectivos órgãos e entidades.
§2°  A Ouvidoria-Geral do Município, salvo interrupção das atividades no setor, terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir do recebimento da manifestação para sua 
análise e encaminhamento, observado o seguinte:
I - encaminhamento ao gabinete da CGM, nos casos de denúncia ou indício de irregularidade;
II - encaminhamento ao órgão ou entidade a que se referir a manifestação, para que tome ciência e preste esclarecimentos no prazo de 15 (quinze) dias corridos, po-
dendo ser prorrogado por prazo determinado mediante justificativa a ser analisada pela Ouvidoria; e
III - arquivamento da manifestação, caso não se trate de competência da Ouvidoria-Geral ou de serviço público municipal ou não esteja devidamente instruída pelo 
manifestante.
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§3°  O autor da manifestação deve ser informado das providências adotadas pela Ouvidoria-Geral do Município a cada estágio do tratamento da informação até a 
finalização ou encerramento, por sistema eletrônico de informação.
§4°  No prazo de até 30 (trinta) dias corridos, a contar do primeiro dia útil do envio da manifestação, o manifestante deverá receber resposta inicial sobre o andamento 
da situação, ainda que o tratamento não esteja concluído.
§5°  Para ser considerada suficiente para encerramento, a resposta enviada pelo órgão deve ser pertinente à manifestação e demonstrar empenho do órgão em escla-
recer o cidadão e solucionar o problema.
§6°  A Ouvidoria-Geral do Município elaborará relatório de efetividade contendo, no mínimo, as informações descritas no decreto que regulamenta as atividades da 
CGM, conforme periodicidade definida pela CGM mediante acordo de resultados.
Art. 28   A efetividade das ações de transparência e acesso à informação será aferida desde que:
I - comprovado o encaminhamento da resposta às solicitações oriundas da Lei de Acesso à Informação;
II - atestada a disponibilidade do acesso à informação nos prazos estabelecidos em lei; e
III - demonstrada a atualização das informações divulgadas no portal da transparência.
§1°  Os órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal assegurarão, às pessoas naturais e jurídicas, o direito de acesso à informação de forma imediata, através de 
procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, observados os princípios da administração pública, a lei de acesso 
à informação e as seguintes diretrizes:
I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;
II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;
III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;
IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na Administração Pública; e
V - promoção do controle social da Administração Pública.
§2°  A Coordenação-Geral de Transparência e Prevenção da Corrupção ou unidade administrativa equivalente apresentará relatório de efetividade contendo dados sobre 
a quantidade de pedidos de informações recebidas e atendidas, conforme periodicidade definida pela CGM mediante acordo de resultados.
Art. 29  A efetividade das ações de contabilidade e prestação de contas será aferida quando:
I - comprovada a elaboração e divulgação das demonstrações, relatórios e informações de natureza contábil, financeira, patrimonial e fiscal, dentro do prazo legal e 
regulamentar;
II - cumpridos os prazos legais e regulamentares para envio de relatórios de gestão fiscal, dados e informações para a prestação de contas aos órgãos competentes e à 
sociedade em geral;
III - verificada a tempestividade da resposta às solicitações de informações complementares pelos órgãos de fiscalização e controle, assim como das medidas corretivas 
para o cumprimento do dever de prestar contas;
IV - demonstrados os esforços despendidos na atualização tempestiva das informações de natureza contábil, financeira e fiscal divulgadas no portal da transparência e 
nas audiências públicas;
V - comprovada a adoção tempestiva das medidas para o cumprimento das normas brasileiras de contabilidade; e
VI - comprovada a tempestividade na adoção das medidas para tomada de contas ordinária ou extraordinária.
Art. 30  O atendimento aos pleitos dos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal, submetidos à Câmara de Coordenação Orçamentária e Administração Finan-
ceira - CCOAF, ou órgão equivalente, ficam condicionados à prévia consulta à CGM quanto ao cumprimento das ações estabelecidas pelas áreas finalísticas de controle.
§1º  A Câmara de Coordenação Orçamentária e Administração Financeira solicitará à CGM a certificação de efetividade dos órgãos e entidades pleiteantes para subsid-
iar suas decisões.
§2º  A CGM atenderá à demanda da CCOAF no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados do protocolo da requisição.
Art. 31  A CGM encaminhará ao Prefeito Municipal e à CCOAF relatório consolidado de efetividade das ações das áreas finalísticas para transparência e adoção de medi-
das complementares às ações de controle, mediante periodicidade estabelecida no acordo de resultados.
Art. 32  Sem prejuízo das medidas elencadas nos artigos 30 e 31 desta Lei Complementar, comprovada a não implementação das ações de controle ou o descum-
primento dos prazos estabelecidos para atendimento às áreas finalísticas, a CGM deverá adotar as seguintes providências:
I - determinar a elaboração de plano de ação e matriz de responsabilidade por parte do gestor do órgão ou entidade para implementação das recomendações de audi-
toria e demais ações de controle;
II - celebrar o Termo de Compromisso de Gestão – TCG, no caso de persistirem as irregularidades sem indícios de má-fé dos responsáveis e sem dano ao erário; e
III - determinar a conversão do procedimento de auditoria em Tomada de Contas Especial nos casos em que se revelarem indícios de má-fé, dano ao erário e demais 
hipóteses previstas na legislação específica e normas do TCE. 
Seção II 
Do Termo de Compromisso de Gestão
Art. 33  O TCG é o instrumento de controle consensual, decorrente das auditorias de conformidade, especiais e de desempenho, ou de situações identificadas pela CGM 
que recomendem a sua adoção, celebrado entre o gestor do órgão, entidade, programa ou projeto e o órgão responsável pelo controle interno.
§1º  O TCG conterá:
I - identificação sucinta das partes envolvidas;
II - cláusulas contendo obrigações e metas assumidas pelas partes;
III - prazos para implementação das obrigações assumidas nas respectivas cláusulas; e
IV - outros elementos necessários ao seu fiel cumprimento.
§2°  O TCG obriga os signatários à adoção das providências previstas nas respectivas cláusulas e será monitorado regularmente pela Auditoria-Geral do Município e 
demais áreas finalísticas, quando aplicável, as quais poderão solicitar informações periódicas sobre seu adimplemento.
§3°  A etapa de monitoramento a que se refere o §2º deste artigo consiste na avaliação, pela Auditoria-Geral do Município, das justificativas apresentadas e da 
comprovação das providências adotadas, aprovadas pelo gestor do órgão ou entidade, em relação aos compromissos constantes do TCG, após transcurso dos prazos 
pactuados.
§4º  O não cumprimento das obrigações previstas no TCG pelos signatários autoriza a sua rescisão, devendo a CGM dar ciência do fato ao Prefeito e ao órgão de con-
trole externo competente, sem prejuízo das responsabilidades funcionais a serem apuradas em processo específico.
§5º  Eventuais solicitações de alteração de conteúdo e de prazos constantes no TCG deverão ser apresentadas à CGM para deliberação.
§6º  O TCG poderá ser usado nos termos de parceria, convênios e assemelhados, além de todos quanto utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens 
e valores públicos ou pelos quais o Município responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária.
TITULO IV 
DA ESTRUTURA FUNCIONAL 
CAPÍTULO I 
DA CARREIRA PROFISSIONAL
Art. 34  As atividades do Sistema Municipal de Controle Interno, essenciais ao funcionamento da administração pública de Contagem, contemplada em especial pelas 
funções de auditoria, correição, ouvidoria, transparência e acesso à informação, prevenção e combate à corrupção, promoção da participação e do controle social, 
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serão desempenhadas por órgãos de natureza permanente, e exercidas por servidores organizados em carreiras na forma da lei.
Art. 35  A carreira de Auditor de Controle Interno é disciplinada por esta Lei Complementar, que estabelece as atribuições, o quantitativo e os vencimentos do cargo, 
conforme descrição contida nos anexos.
Seção I 
Do Ingresso na Carreira
Art. 36  O ingresso na carreira dar-se-á mediante concurso público de provas e títulos, sendo seu provimento privativo dos profissionais com formação de nível superior 
em qualquer área de formação, com habilitação para o exercício legal de sua profissão, pleno gozo de direitos políticos e civis.
Parágrafo único.  O edital de concurso público de provas e títulos indicará a formação específica, quantitativo de servidores, assim como a área e orientação para a 
atuação, conforme demanda e interesse público, devendo conter minimante os requisitos para a inscrição, matérias sobre as quais versarão as provas, respectivos pro-
gramas e critérios de avaliação das provas e dos títulos, bem como a validade do certame e sua homologação.
Seção II 
Das Atribuições, deveres e vedações
Art. 37  São atribuições do Auditor de Controle Interno:
I - realizar atividades de auditoria e fiscalização nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial, de pessoal, de recursos externos e nos demais sistemas 
administrativos e operacionais;
II - realizar atividades de auditoria sobre a gestão dos recursos públicos municipais sob a responsabilidade de órgãos e entidades públicos e privados, bem como sobre 
a aplicação de subvenções e renúncia de receitas;
III - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;
IV - apurar, por meio de ações de controle, quando for o caso, as denúncias e demandas externas que lhe forem encaminhadas, efetuando o registro e o controle dos 
seus resultados;
V - implementar e difundir métodos e técnicas de auditoria, a serem adotadas nos órgãos e entidades do Poder Executivo;
VI - exercer o controle das operações de crédito, avais, garantias, direitos e deveres;
VII - acompanhar a implementação de providências recomendadas pelo TCE, assim como as diligências dos demais órgãos e entidades a que o Município é jurisdicio-
nado;
VIII - fornecer subsídios para o aperfeiçoamento de normas e de procedimentos que visem a garantir a efetividade das ações de controle interno;
IX - apresentar informações acerca das atividades de auditoria, sistematizando os resultados obtidos e justificando eventuais distorções apuradas entre as ações pro-
gramadas e as executadas;
X - acompanhar as normas e os procedimentos quanto ao cumprimento de leis, regulamentos e demais atos normativos, bem como das normas disciplinares;
XI - dar ciência à chefia imediata sobre inconformidade, irregularidade ou ilegalidade de que tomar conhecimento, sob pena de responsabilidade;
XII - elaborar relatório sobre a avaliação das contas anuais de exercício financeiro do Município, nos termos das exigências do TCE;
XIII - apoiar e prestar orientação prévia aos gestores de recursos públicos para a correta execução orçamentária, financeira e patrimonial do Poder Executivo Municipal;
XIV - elaborar cenários e diagnósticos relativos à despesa e receita pública, para subsidiar decisões do núcleo estratégico do governo;
XV - padronizar as atividades e procedimentos do Controle Interno;
XVI - zelar pela aplicação das normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público;
XVII - cumprir as normas e princípios fundamentais de auditoria e contabilidade; e
XVIII - exercer atividades correlatas.
§1º  As atribuições do Auditor de Controle Interno serão desempenhadas em quaisquer áreas que compõem o Sistema Municipal de Controle Interno, considerando 
ainda as unidades de controle descentralizadas.
§2º  O Auditor de Controle Interno, no exercício de suas funções, terá acesso a documentos, informações e sistemas informatizados do órgão ou entidade pública em 
que atue, necessários ao desempenho de suas atribuições, mediante solicitação formal, devendo comunicar ao dirigente máximo do órgão ou entidade em que estiver 
atuando e ao Controlador-Geral do Município a sonegação de informações ou a ocorrência de situações que limitem ou impeçam a execução das atividades de audito-
ria e controle interno.
Art. 38  São atribuições técnicas dos profissionais da CGM:
I - atuar no controle das demandas e tempestividade das respostas enviadas aos diversos canais de acesso e interação com o cidadão;
II - monitorar os prazos da Lei de Acesso à Informação;
III - prestar apoio técnico no acompanhamento da efetividade das medidas de controle nas áreas de auditoria, corregedoria, ouvidoria, transparência e acesso à infor-
mação, prevenção e combate à corrupção;
IV - atuar em comissões, processos administrativos de natureza disciplinar e demais procedimentos da Corregedoria-Geral;
V - organizar arquivos, papéis de trabalho e documentos, preservando a gestão da informação; 
VI - acolher manifestações endereçadas à Ouvidoria-Geral;
VII - enviar e elaborar ofícios, controle de arquivo e protocolo;
VIII - apoiar as atividades técnico-administrativas e de mapeamento de processos na CGM.
Art. 39  São deveres dos servidores da Controladoria-Geral, sem prejuízo das disposições estabelecidas no Estatuto dos Servidores Públicos de Contagem:
I - desincumbir-se diariamente de seus encargos funcionais;
II - desempenhar com zelo e presteza, dentro dos prazos e metas, os serviços e suas atribuições;
III - observar sigilo funcional quanto aos dados e informações obtidos em consultas a sistemas, procedimentos, processos e auditorias em que atuar;
IV - buscar aperfeiçoar-se funcional e intelectualmente, com devido apoio do gestor para participação em cursos, treinamentos e capacitações;
V - manter conduta profissional ética, compatível com os princípios reguladores da Administração Pública, especialmente os princípios da legalidade, da impessoali-
dade, da moralidade, da publicidade, da razoabilidade e da eficiência, preservando o sigilo e tratamento adequado das informações;
VI - atuar de maneira profissional e técnica na realização de seu trabalho, com o objetivo de desempenhar suas responsabilidades de maneira imparcial, adotando as 
metodologias e ferramentas necessárias;
VII - executar seus trabalhos com honestidade, diligência e responsabilidade;
VIII - elidir o conflito de interesses, de modo a assegurar que suas atividades ou assessoramento não se confundam com as funções e responsabilidades dos respectivos 
gestores.
Art. 40  É vedado aos servidores da Controladoria-Geral, sem prejuízo das disposições estabelecidas no Estatuto dos Servidores Públicos de Contagem:
I - tomar parte de qualquer atividade ilegal ou se envolver em atos impróprios para sua profissão ou para a instituição;
II - utilizar informações para qualquer vantagem pessoal ou de forma contrária ou defesa em lei ou em detrimento dos objetivos legítimos e éticos do órgão e sistema 
ao qual está vinculado;
III - revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão;
IV - permitir o manuseio e o conhecimento de documentos por pessoas não obrigadas ao sigilo profissional quando sob sua responsabilidade;
VI - o exercício de atividades incompatíveis com as atividades profissionais;
VII - utilizar informações recebidas no desempenho de suas atividades como meio para obtenção de benefícios pessoais, que impliquem em vantagens injustas a outras 
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pessoas ou organizações ou em prejuízo de terceiros.
CAPÍTULO II 
DA PROMOÇÃO E PROGRESSÃO
Art. 41  A evolução do Auditor de Controle Interno, detentor de cargo efetivo estável, na carreira, dar-se-á mediante progressão ou promoção nos termos desta Lei 
Complementar.
§1º  Contar-se-á como efetivo exercício, para fins de promoção e progressão, o desempenho de atribuições de cargo comissionado.
§2º  Para o efeito de evolução na carreira, o desempenho do Auditor de Controle Interno detentor de cargo de provimento efetivo, enquanto permanecer no exercício 
de cargo de provimento em comissão, não sofrerá prejuízo.
Art. 42  Não concorrerá à promoção ou progressão, o servidor que: 
I - somar mais de 10 (dez) faltas injustificadas nos 24 (vinte e quatro) meses que antecedem a progressão ou promoção;
II - obtiver conceito insuficiente no processo de avaliação de desempenho, conforme regulamento; 
III - estiver em estágio probatório;
IV - sofrer punição disciplinar nos 24 (vinte e quatro) meses que antecedem a progressão ou promoção;
V - estiver em gozo de qualquer licença sem vencimento;
VI - encontrar-se cedido sem ônus, salvo quando a cessão se der entre entidades da Administração Municipal; e
VII - tiver afastamento acima de 180 (cento e oitenta) dias, alternados ou não, em decorrência de licença para tratamento de saúde nos 24 (vinte e quatro) meses que 
antecedem a progressão ou promoção.
Parágrafo único.  A punição disciplinar de que trata o inciso IV deste artigo será considerada para efeitos de impedimento do servidor em concorrer à promoção ou à 
progressão, caso tenha sido aplicada após a observância do devido processo administrativo disciplinar ou sindicância, observados o contraditório e a ampla defesa.
Art. 43  Enquanto o servidor estiver respondendo a sindicância ou processo administrativo disciplinar, a aquisição de nova progressão ou de promoção ficará suspensa, 
devendo ser restabelecido o pagamento com efeito retroativo à data da concessão no caso de absolvição ou arquivamento do feito.
Art. 44  Progressão é a passagem do servidor de um padrão de vencimento para outro superior, e dar-se-á por mérito, titulação ou qualificação.
Art. 45  O direito à progressão poderá ser adquirido a cada 2 (dois) anos de efetivo exercício do cargo, em intervalos anuais, alternando-se a progressão por mérito e a 
progressão por titulação ou qualificação. 
Seção I
Da Progressão por Mérito
Art. 46.  A progressão por mérito dar-se-á para o padrão de vencimento imediatamente superior àquele em que se encontrar o servidor, mediante avaliação continuada 
de desempenho.
§1º  Para adquirir progressão por mérito deverá o servidor cumprir o intervalo de 2 (dois) anos de efetivo exercício do cargo, contados do posicionamento no padrão 
antecedente, e obter conceito favorável no processo de avaliação continuada de desempenho, após o estágio probatório.
§2º  A avaliação continuada de desempenho do servidor, para fins de progressão por mérito, será realizada anualmente, na forma do regulamento especifico.

Seção II 
Da Progressão por Titulação ou Qualificação
Art. 47  Ao servidor assiste o direito a acréscimo de padrão ou padrões de vencimento, por nova titulação ou nova qualificação, nos termos desta Lei Complementar.
Art. 48  A progressão por titulação ou qualificação dar-se-á para padrão ou padrões de vencimento superiores àquele em que se encontrar o servidor, mediante com-
provação de conclusão de nível de escolaridade ou de cursos afins ao cargo.
§1º  Considera-se título ou qualificação aquele que o servidor obteve depois de seu ingresso na Administração Pública Municipal de Contagem.
§2º  Somente terão validade, para efeito da progressão de que trata este artigo, os cursos de especialização jurídica, em área de interesse da Administração Pública, 
afins ao cargo de Auditor de Controle Interno.
§3º  As qualificações ou titulações obtidas pelo servidor durante o período do estágio probatório poderão ser aproveitadas para fins de progressão somente depois da 
aquisição da estabilidade, nos termos estabelecidos na legislação vigente.
Art. 49  Fica limitado a 45 (quarenta e cinco) o número total de padrões de vencimento concedidos ao Auditor de Controle Interno no desenvolvimento da carreira, 
para fins de progressão por qualificação e titulação.
§1º  No caso de obtenção de mais de um título, somente o mais vantajoso para o servidor dará direito à progressão imediata.
§2º  Os certificados não utilizados para progressão por titulação ou qualificação poderão ser apresentados nos biênios seguintes.
CAPÍTULO III 
DA REMUNERAÇÃO
Art. 50  A remuneração do cargo de Auditor de Controle Interno compreende vencimentos, vantagens pecuniárias pessoais, gratificações e outras especificadas em lei.
Art. 51  O vencimento base do cargo de Auditor de Controle Interno corresponderá ao valor mensal de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).
Art. 52  O Auditor de Controle Interno efetivo nomeado para exercer cargo em comissão pode optar:
I - pelo vencimento do cargo em comissão; e
II - pela continuidade de percepção do vencimento de seu cargo efetivo, acrescida da gratificação de 50% (cinquenta por cento) do vencimento do cargo de provimento 
em comissão em que estiver nomeado.
Art. 53  O vencimento base do cargo de Auditor Interno será reajustado anualmente, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição Federal combinado com o art. 40 
da Lei Orgânica do Município de Contagem.
CAPÍTULO IV 
DA ÉTICA 
Seção I 
Dos Princípios e Normas de Conduta Ética
Art. 54  Os servidores da CGM, além das normas gerais e específicas estabelecidas no Estatuto dos Servidores Públicos de Contagem, observarão, no exercício de suas 
funções, os padrões éticos de conduta que lhes são inerentes, visando preservar e ampliar a confiança do público interno e externo da Administração, regendo-se pela 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência administrativa e, ainda, pelos seguintes princípios e valores fundamentais:
I - integridade: a integridade dos servidores estabelece crédito e desta forma fornece a base para a confiabilidade atribuída a seus julgamentos;
II - objetividade: os servidores exibem o mais alto grau de objetividade profissional na coleta, avaliação e comunicação de informações sobre a atividade ou processo 
examinado, efetuam uma avaliação equilibrada de todas as circunstâncias relevantes e não são indevidamente influenciados pelos interesses próprios ou de terceiros na 
formulação dos julgamentos;
III - confidencialidade/sigilo profissional: os servidores respeitam o valor e a propriedade das informações que recebem e não divulgam informações sem a autorização 
apropriada, a não ser em caso de obrigação legal ou profissional de assim procederem; e
IV - competência e zelo profissional: manter o conhecimento e a habilidade profissionais no nível adequado para assegurar que a Administração e a sociedade recebam 
serviços profissionais competentes com base em desenvolvimentos atuais da prática, legislação e técnicas, e agir diligentemente e de acordo com as normas técnicas e 
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profissionais aplicáveis.
TITULO V 
DO FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
Art. 55  Fica instituído o Fundo Municipal de Controle Interno - FMCI, de Contagem, com autonomia administrativa e financeira, nos limites estabelecidos nesta Lei 
Complementar.
Parágrafo único.  A vigência do fmci de que trata o caput deste artigo será por prazo indeterminado.
Art. 56  O FMCI tem por objetivo proporcionar meios para financiar e apoiar as atividades e programas de modernização, valorização e aprimoramento do Sistema 
Municipal de Controle Interno, com recursos destinados a:
I - manutenção, ampliação e reforma das unidades que compõem a estrutura do Sistema Municipal de Controle Interno;
II - investimento na construção, manutenção, aperfeiçoamento e melhoria da estrutura operacional, material, tecnológica e de recursos humanos do Sistema Municipal 
de Controle Interno;
III - aprimoramento profissional e incentivo ao desempenho dos servidores do Sistema Municipal de Controle Interno; e
IV - atividades correlatas, segundo regulamento a ser aprovado pelo Poder Executivo.
Art. 57  São recursos do FMCI de Contagem:
I - os valores pagos a título de multas, restituições, sanções e penalidades, de natureza administrativa e disciplinar, advindos de:
a) aplicação de penalidades e sanções de natureza financeira a fornecedores e entidades do terceiro setor em processos administrativos sancionadores ou punitivos;
b) multas aplicadas aos licitantes ou contratados em razão de inadimplemento contratual, na forma prevista na legislação vigente, no instrumento convocatório ou no 
contrato;
c) multas advindas da aplicação de sanções disciplinares estabelecidas no Estatuto de Servidor;
d) ressarcimento de danos ou de recebimento de valor indevido ao erário por servidor público, estabelecido em processo administrativo próprio ou de tomada de 
contas especial;
e) execução de dívida ativa de natureza não tributária, quando decorrente de processo administrativo que apurou ressarcimento de danos ou de recebimento de valor 
indevido ao erário, para os casos acima especificados; e
f) outros valores assemelhados;
II - as transferências oriundas do orçamento do Município;
III - os rendimentos de qualquer natureza, auferidos com a remuneração, decorrentes da aplicação dos recursos e patrimônio do Fundo;
IV - doações, auxílios e contribuições recebidas de organismos ou entidades nacionais ou internacionais, bem como de pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou 
privado, nacionais ou estrangeiras; e
V - outras receitas orçamentárias ou extraorçamentárias que possam ser atribuídas ao Fundo.
§1º  Os recursos estabelecidos no inciso I deste artigo constituem receita do FMCI, ainda que o resultado final decorra de ação judicial.
§2º  O orçamento do FMCI integrará o orçamento do Município, em obediência ao princípio da unidade.
§3º  Os recursos do FMCI ficam vinculados às finalidades específicas previstas no art. 56 desta Lei Complementar, devendo ser utilizados exclusivamente para atender ao 
objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.
§4º  Estão expressamente excluídos do patrimônio do FMCI todos os valores referentes aos honorários advocatícios, na esfera administrativa e/ou judicial, que são devi-
dos exclusivamente ao Fundo da Procuradoria Geral do Município de Contagem, exigíveis na forma da legislação em vigor.
Art. 58  A partir da publicação desta Lei Complementar, os valores arrecadados, conforme disposto no art. 57, serão integralmente revertidos em favor do FMCI.
Parágrafo único.  Os recursos financeiros a que se refere este artigo serão movimentados por meio de conta específica a ser aberta em entidade financeira oficial, e seu 
saldo financeiro positivo, apurado em balanço anual, será transferido para o exercício seguinte, a crédito do próprio Fundo.
Art. 59  O órgão gestor do FMCI é a CGM, órgão central do Sistema Municipal de Controle Interno, investido do poder de gerir receitas e ordenar despesas, bem como 
da competência para assinar os instrumentos jurídicos necessários ao seu regular funcionamento, respeitada a legislação específica, no que couber.
Art. 60  A gestão do FMCI será feita segundo as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Consultivo e de Acompanhamento da Execução Financeira, que será composto 
por cinco membros, com a seguinte representação:
I - um membro responsável por presidir o Conselho, indicado pela CGM, dentre servidores do Sistema Municipal de Controle Interno;
II - dois membros escolhidos por seus pares entre os servidores efetivos da carreira de Auditor de Controle Interno, que exerçam suas funções junto à CGM;
III - dois membros escolhidos por seus pares entre os servidores técnico-administrativos lotados no Sistema Municipal de Controle interno.
§1º  As decisões e deliberações do Conselho serão tomadas pela maioria de seus membros.
§2º  O mandato dos membros e suplentes que compõem o Conselho será de 2 (dois) anos, permitida uma recondução.
§3º  As atribuições do Conselho serão estabelecidas no regulamento do FMCI.
Art. 61  Os demonstrativos financeiros do FMCI obedecerão ao disposto na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, nas Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público e nas normas específicas do TCE.
Art. 62  Para atender ao disposto nesta Lei Complementar, fica o Poder Executivo autorizado a criar dotação orçamentária específica para o FMCI - de Contagem e a 
abrir créditos adicionais, conforme disposto nos art. 40 a 46 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.
Art. 63  O Poder Executivo expedirá o regulamento do Fundo Municipal de Controle Interno.
TITULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 64  No primeiro dia útil do mês subsequente à data de entrada em vigor desta Lei Complementar, os Auditores de Controle Interno serão reenquadrados no nível 
inicial da tabela de vencimentos, conforme previsto no Anexo III desta Lei Complementar.
§1º  O Auditor de Controle Interno que, na data de entrada em vigor desta Lei Complementar, receber vencimento e Gratificação de Atividade Especifica - GAE, que so-
mados superem o valor previsto no art. 51, será reenquadrado no nível imediatamente superior ao correspondente à soma do seu vencimento e GAE, previsto na tabela 
de vencimentos do Anexo III, a fim de garantir a irredutibilidade salarial.
§2º  Para fins de progressão por título ou qualificação previstos na Seção II do Capítulo IV desta Lei Complementar, os Auditores de Controle Interno poderão nova-
mente apresentar os títulos utilizados para efeitos de progressão na carreira instituída pela Lei Complementar nº 105, de 20 de janeiro de 2011, observando o regra-
mento de critério de progressão por titulação desta Lei Complementar.
§3º Para fins do reenquadramento previsto no caput deste artigo, ficam assegurados os quinquênios adquiridos até a data da entrada em vigor desta Lei Complemen-
tar, sem prejuízo do período pro rata para os demais quinquênios com contagem do prazo em curso.
Art. 65  Os dirigentes dos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo deverão, em tempo hábil, adotar medidas visando a regu-
larizar as inconformidades apontadas em relatórios, pareceres, certificados e outros documentos emitidos pela CGM.
Art. 66  Os Conselhos de Administração, Fiscal e Diretor de entidades da Administração Indireta, com funções de fiscalização e acompanhamento da execução de políti-
cas de ação governamental, cientificarão a CGM quando da verificação de irregularidade, sob pena de responsabilidade de seus membros.
Art. 67  Constituem anexos desta Lei Complementar:
I - Anexo I - Tabela de cargos, com especificação do quadro setorial, quantitativo de cargos, nível, provimento e jornada de trabalho;
II - Anexo II - Tabela de especificações das classes de cargos, com as definições de atribuições, natureza do cargo e requisito mínimo de escolaridade;
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III - Anexo III - Tabela de número total de padrões de vencimento do Auditor de Controle Interno; e
IV - Anexo IV - Tabela de padrões para efeito de nova titulação ou qualificação.
Art. 68  Esta Lei Complementar será revista, no prazo máximo de 4 (quatro) anos, contados da sua entrada em vigor, vedada a supressão de direitos e vantagens.
Art. 69  Fica extinta a GAE - Gratificação por Atividade Especifica.
Art. 70  Fica revogada a Lei Complementar n° 210, de 10 de novembro de 2016.
Art. 71  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 11 de junho de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ANEXO I
Tabela de cargos, com especificação do quadro setorial, quantitativo de cargos, nível, provimento e jornada de trabalho
(LEI COMPLEMENTAR Nº 255, DE 11 DE JUNHO DE 2018)

QT. CLASSE DE CARGO QUADRO SETORIAL
QUANTIDADE DE 
CARGOS NÍVEL PROVIMENTO JORNADA NORMAL

4
Auditor de Controle 
Interno Q. S. da Administração 15 Efetivo 40 Horas Semanais

ANEXO II
Tabela de especificações das classes de cargos, com as definições de atribuições, natureza do cargo e requisito mínimo de escolaridade
(LEI COMPLEMENTAR Nº 255, DE 11 DE JUNHO DE 2018)
 

QT. CLASSE DE CARGO QUADRO SETORIAL OBJETIVO E NATUREZA DO CARGO REQUISITO MÍNIMO DE ESCOLARIDADE

4
Auditor de Controle 
Interno Q.S da Administração

Objetivo Geral: realizar atividades de audito-
ria operacional e de gestão

Formação Escolar: Ensino Superior Completo, com 
habilitação legal para o exercício da profissão

ANEXO III
Tabela de número total de padrões de vencimento do Auditor de Controle Interno
(LEI COMPLEMENTAR Nº 255, DE 11 DE JUNHO DE 2018)

 NÍVEL

P 1 7.500,00

P 2 7.605,60

P 3 7.712,69

P 4 7.821,28

P 5 7.931,41

P 6 8.043,08

P 7 8.156,33

P 8 8.271,17

P 9 8.387,62

P 10 8.505,93

P 11 8.625,48

P 12 8.746,93

P 13 8.870,09

P 14 8.994,98

P 15 9.121,63

P 16 9.250,06

P 17 9.380,30
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P 18 9.512,37

P 19 9.646,31

P 20 9.782,13

P 21 9.919,86

P 22 10.059,53

P 23 10.201,17

P 24 10.344,80

P 25 10.949,46

P 26 10.638,16

P 27 10.787,95

P 28 10.939,84

P 29 11.093,88

P 30 11.250,08

P 31 11.408,48

P 32 11.569,11

P 33 11.732,00

P 34 11.897,19

P 35 12.064,70

P 36 12.234,54

P 37 12.406,84

P 38 12.581,53

P 39 12.758,67

P 40 12.938,32

P 41 13.120,49

P 42 13.305,22

P 43 13.492,56

P 44 13.682,54

P 45 13.875,19

ANEXO IV
Tabela de padrões para efeito de nova titulação ou qualificação
(LEI COMPLEMENTAR Nº 255, DE 11 DE JUNHO DE 2018)

QUADRO SETORIAL CARGO FORMAÇÃO ACRÉSCIMO DE PADRÕES

Q.S. da Controladoria
Auditor de Controle 
Interno

Pós-Graduação Lato Sensu (360 horas) 3

Ensino Superior 4

Mestrado 10

Doutorado 15

Pós Doutorado 20

DECRETO Nº 536, DE 8 DE JUNHO DE 2018

Dispõe sobre o horário de funcionamento dos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo FIFA 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições; e
CONSIDERANDO que nos horários de jogo da seleção brasileira de futebol, nas Copas do Mundo realizadas anteriormente, as atividades do país ficaram paralisadas;
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer critérios de funcionamento dos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal durante a participação da seleção 
brasileira de futebol na Copa do Mundo FIFA 2018,

DECRETA:
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Art. 1º  Nos dias úteis em que estão previstos os jogos da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo FIFA 2018, o expediente dos órgãos e entidades da Administ-
ração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional dar-se-á do seguinte horário:
I - no dia 22 de junho de 2018: das 13h00 às 18h00; e
II - no dia 27 de junho de 2018: das 8h00 às 13h00.
§1º  Em caso de classificação para as etapas subsequentes, o expediente será:
I - das 14h00 às 18h00, nos dias úteis em que houver jogos da seleção brasileira de futebol às 11h00;
II - das 8h00 às 13h00, nos dias úteis em que houver jogos da seleção brasileira de futebol às 15h00.
§2º  Ficam prorrogados para o primeiro dia útil subsequente os prazos que vencerem nos dias referidos no art. 1º deste Decreto.
Art. 2º  Caberá aos dirigentes dos órgãos e entidades, nas respectivas áreas de competência, assegurar que os agentes públicos observem os turnos de funcionamento 
dos órgãos ou entidades, bem como a integral preservação e funcionamento dos serviços considerados essenciais.
Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 8 de junho de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
* Republicado por haver incorreções

DECRETO Nº 537, DE 11 DE JUNHO DE 2018

Dispõe sobre a composição do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural - COMPAC.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município e o 
disposto no art. 48 da Lei nº 4.647, de 27 de dezembro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º  O Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Contagem será composto pelos seguintes membros, para mandato de 2 (dois) anos:
I - como representantes do Poder Público Municipal:
a) Adriano Henrique Fontoura de Faria, titular, e João Flores Alkmim, suplente, como representantes da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude;
b) Thomaz dos Mares Guia Braga, titular, e Nara Raquel de Oliveira Mendes, suplente, como representantes da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude;
c) Frederico Lima Pessanha Vittori, titular, e Saramíreis Patrícia Ferreira Castro, suplente, como representantes da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e 
Gestão;
d) Juliana Madureira Ambires, titular, e Rafaela Queiroz Moisés, suplente, como representantes da Procuradoria Geral do Município;
e) Valdecir Junior Fernandes, titular, e Bruna Becattini Pereira, suplente, como representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação;
f) Marcos Antônio Botelho Niemann, titular, e Leonardo Fernandes Ziviani, suplente, como representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável;
g) Luiz Otávio Iannini de Freitas, titular, e Francisco Carlos Cordeiro Junior, suplente, como representantes da Câmara Municipal de Contagem;
II - como representantes da Sociedade Civil das entidades:
a) Marília Palhares Machado, titular, e Rita Gomes Lopes, suplente, como representantes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais - CAU/MG;
b) Flávia de Oliveira Pinto Lara, titular, e Allan Duarte Milagres Lopes, suplente, como representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Contagem;
c) Egmar Pereira Panta, titular, e River Júnior Bessa Soares, suplente, como representantes da Associação Comercial Industrial de Contagem - ACIC;
d) Felipe Gonçalves de Moura Bicalho, titular, e Rodrigo Silva de Moura Nunes, suplente, como representantes do Movimento de classe de Contagem;
e) Ramon Vieira Santos, titular, e Andrea Sasdelli Leite Praça, suplente, como representantes do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais.
Art.2º  Ficam revogados os Decretos nº 937, de 1º de julho de 2016 e Decreto nº 57, de 5 de abril de 2017.
Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 29 de abril de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, 11 de junho de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Juventude

DECRETO Nº 538, DE 11 DE JUNHO DE 2018

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

     O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 9º, da Lei nº 4.923, de 5 de 
janeiro  de 2018,

    DECRETA:
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     Art. 1º  Fica aberto o crédito adicional suplementar às seguintes dotações orçamentárias:

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

1.12.1.12.361.0030.2087.44905100.3101 30.000,00

1.02.1.04.122.0001.2011.44905200.0192 122.462,00

TOTAL 152.462,00

 

     Art. 2º  Para fazer face à suplementação constante no art. 1º  deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial das seguin-
tes dotações orçamentárias:

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

1.23.1.04.130.0057.2213.44903900.0192 122.462,00

1.23.1.04.122.0036.9002.44999900.3100 30.000,00

TOTAL 152.462,00

 

     Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 11 de junho de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

Secretaria Municipal 
de Administração

PORTARIA SEAD Nº 07, de 11 de junho de 2018.

Instaura Processo Administrativo e dá outras providências.

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, contidas na Lei Complementar Municipal nº 247, de 29 de maio de 2013; e 
CONSIDERANDO que:

- a servidora Suely Maria Reis, Professora de Educação Básica 1 – PEB I, matrícula 108808-0, ingressou no serviço público municipal em 20/05/1986, por meio de contra-
to administrativo, estando atualmente lotada na Escola Municipal Professora Júlia Kubitschek de Oliveira;
-  não há registro de que a mencionada servidora tenha prestado concurso público, fazendo uso do que dispõe o artigo 4º da Lei n° 2.074/90;
- em razão da admissão ter ocorrido aos 13/06/1988, não se aplica à mesma o direito à estabilidade constitucional, prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Transi-
tórias – ADCT, uma vez que para se valer do benefício constitucional deveria ter sido admitida 05 (cinco) anos antes da promulgação da Constituição Federal de outubro 
de 1988;
- pelo fato de não ser efetiva ou detentora de função estável, não pode permanecer nos quadros dos servidores públicos do Município de Contagem, consequentemen-
te não se enquadra como beneficiária do RPPS-Contagem;
- o Termo de Ajustamento de Conduta- TAC assinado entre o Município de Contagem, Ministério público do Estado de Minas Gerais e Ministério do Trabalho, dita con-
dições, sendo expressamente vedado a admissão de pessoal sob forma de “designação” para o exercício de cargos, funções e empregos públicos.
- constitui dever da administração garantir o direito à ampla defesa e contraditório; 

R E S O L V E:

Art.1º  INSTAURAR processo administrativo em desfavor da Servidora SUELY MARIA REIS, Professora de Educação Básica 1 – PEB I, matrícula 1097527.

Art.2º  O processo administrativo de que trata o artigo 1º desta Portaria deverá tramitar NA Assessoria jurídica do Gabinete da Secretaria de Administração;
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Art.3º A Comissão de que trata o Art. 2º, será composta pelos seguintes servidores: Gabriella Soares Alves matrícula 01460788; Patrícia Aparecida Padilha matrícula 
01492159 e Andréa Evangelista de Barros Dunga matrícula 445509.

Art.4º  Cite-se a servidora, para apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada do mandado aos autos.

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de junho de 2018.

Igor de Oliveira Marques
Subsecretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS - EDITAL Nº 03/2018
RESULTADO DA ANÁLISE DO REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
COMPLEMENTO

ORD. NOME INSCRIÇÃO IDENTIDADE SITUAÇÃO

1 LUCIANA MARQUES 826268 MG7827275 DEFERIDO (nos termos do item 5.3.1 alínea “c”)

Contagem, 11 de junho de 2018

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito do Município de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº. 21.407
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 062, de 12 de maio 
de 2009; e, nos termos dos despachos exarados no OF.PMC/SEAD/DIARP nº 477/2018; 
Art.1º CONCEDER 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), COM PROVENTOS INTEGRAIS, ao servidor CARLOS ROBERTO FERREIRA, matricula 01102423, titular do cargo de provimento efetivo 
de Vigia, lotado na Secretaria Municipal de Administração, a partir de 1º(primeiro) de junho de 2018, até que seja finalizado o processo de pedido de aposentadoria.
Art.2º CONCEDER 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), COM PROVENTOS INTEGRAIS, à servidora ERICA ROSA DA SILVA, matricula 01100820, titular do cargo de provimento efetivo de 
Médico III, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 1º(primeiro) de junho de 2018, até que seja finalizado o processo de pedido de aposentadoria.
Art.3º CONCEDER 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), COM PROVENTOS INTEGRAIS, à servidora MIRIAN COELHO LOTT, matricula 01074454, titular do cargo de provimento efetivo de 
Relações Públicas, lotada na Secretaria Municipal de Comunicação, a partir de 1º(primeiro) de junho de 2018, até que seja finalizado o processo de pedido de aposenta-
doria.
Art.4º CONCEDER 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), COM PROVENTOS INTEGRAIS, à servidora ANGELA DIONIZIO, matricula 01081280, titular do cargo de provimento efetivo de Profes-
sor de Educação Básica PEB1-II, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 1º(primeiro) de junho de 2018, até que seja finalizado o processo de pedido de 
aposentadoria.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de junho de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.408
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, a Lei complementar nº 105, de 20 de janeiro de 2011, com a alteração dada 
pela Lei Complementar n° 110, de 1º(primeiro) de junho de 2011, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 1.788, de 24 de fevereiro de 2012; e, por fim, consi-
derando os despachos exarados no OFICIO GAB.SECOM nº 052/2018; PRORROGA AUTORIZAÇÃO para o exercício de jornada de trabalho ampliada, flexibilizada para 
40 (quarenta) horas semanais, pelo período de um ano, a contar de 02 de maio de 2018, à Servidora HERCY APARECIDA DE OLIVEIRA, titular do cargo de provimento 
efetivo de Relações Públicas, Nível XII, Padrão “P42”, matrícula nº. 01064084, lotada na Secretaria Municipal de Comunicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de junho de 2018.
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HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.411
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 92 da Lei Orgânica; considerando o disposto no Artigo 78, da Lei Municipal nº 
2.160, de 20 de dezembro de 1990; CONVOCA, por estrita e urgente necessidade de serviço, pelo período de 04 de junho de 2018 à 08 de junho de 2018, o servidor 
SERGIO MENDES PIRES, matrícula 01489212, titular do cargo de provimento em comissão de Chefe de Gabinete do Prefeito, para interromper seu período de férias 
regulamentares, referente ao exercício de 2017, programado para 04 de junho de 2018 a de fevereiro de 2018, a partir de 09 de julho de 2018, ficando o gozo dos dias 
convocados (restantes) postergado para época oportuna.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de junho de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.413
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; 
RESOLVE:
Art.1º TORNAR SEM EFEITO o Ato Administrativo nº 21.402, datado de 08 de junho de 2018, que nomeia para o cargo de provimento em comissão de Assessor, DAM-
4, o servidor GLEISON FERNANDES DA SILVA, lotado na Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC.
Art.2º NOMEAR, o cargo de provimento em comissão de Assessor, DAM-4, o servidor HELIO SILVA GUERRA, lotado na Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, a 
partir de 11 de junho de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de junho de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.414
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; 
RESOLVE:
Art.1º TORNAR SEM EFEITO no Ato Administrativo nº 21.403, datado de 08 de junho de 2018, a nomeação de CLAUDIA BERNARDES DA SILVA, para o cargo de provi-
mento em comissão de Assessor, DAM-3, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Art.2 NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Assessor, DAM-3, a servidora NATALIA NEVES SANTANA DOS SANTOS, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação, a partir de 11 de junho de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de junho de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.415
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; 
NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Subsecretário de Planejamento Urbano e Ordenamento Territorial, DAM-20, o servidor PATRICK NEIL DRUMOND 
ALBUQUERQUE, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, a partir de 11 de junho de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de junho de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.416
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; 
RESOLVE:
Art.1º NOMEAR Para o cargo de provimento em comissão de Assessor, DAM-9, o servidor JOSE OSCAR DE SOUZA JUNIOR, lotado no Gabinete do Prefeito, a partir de 11 
de junho de 2018.
Art.2º NOMEAR para os respectivos cargos de provimento em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Procuradoria Geral do Município, a partir de 11 
de junho de 2018, conforme descrito:

SERVIDOR CARGO CÓDIGO DE DAM
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PAULA CRISTIANE MOTTA SALES Assessor DAM-7

ELISANGELA VITOR NEPOMUCENO Assessor DAM-7
Palácio do Registro, em Contagem, aos 08 de junho de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
IGOR DE OLIVEIRA MARQUES
Subsecretário de Administração

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Urbano e Habitação 

PORTARIA SMDUH Nº. 003, DE 08 DE JUNHO DE 2018

Altera PORTARIA SMDUH Nº. 001, de 03 de maio de 2018, publicada no DOC, Edição 4337, de 07 de maio de 2018, que Designa servidores para integrarem a Comissão 
Especial de Seleção do Edital nº 01/2018 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO, no uso das suas atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica do Município e, 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993;

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº. 190, de 30 de novembro de 2014;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº. 625, de 18 de dezembro de 2015;

CONSIDERANDO o Decreto nº. 322, de 14 de dezembro de 2017;

CONSIDERANDO o Decreto nº. 342, de 28 de dezembro de 2017;

CONSIDERANDO o Edital 01/2018 – SMDU e suas alterações; 

RESOLVE:

Art. 1º Os artigos 5º e 6º da Portaria SMDUH Nº. 001, de 03 de maio de 2018, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5 A abertura dos envelopes contendo a documentação do interessado ocorrerá em ato público na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, 
no endereço Avenida João César de Oliveira, 1.410, Eldorado, entre os dias 25/06/2018 e 31/07/2018, no horário de 09 h às 12 h e de 14 h às 17 h. 

Art. 6 O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 01/08/2018 mediante publicação no Diário Oficial do Município de Contagem, cuja a íntegra será afixada 
na portaria da Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação e no site da Prefeitura.”

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

Contagem, 08 de junho de 2018.

Ivayr Nunes Soalheiro
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

Secretaria Municipal 
de Defesa Social

PUBLICAÇÃO INTIMAÇÃO DE DESPACHO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: 01/004/2018
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PROCESSADO: L.D.F  - MAT. 36.723-5
Fica o ilustre Procurador Dr. JÚLIO CESAR MOREIRA DA CRUZ, OAB/MG nº 172.491, intimado dos termos do despacho de fls. 29/30, dos autos do processo disciplinar 
nº 01/004/2018, em tramitação na Corregedoria da Guarda Civil de Contagem, nos termos do art. 175, § 1º da Lei Complementar Municipal 215/2016, que trata do 
Estatuto da Guarda Civil de Contagem e requerer o que entender de direito no prazo de 48 horas. 

Contagem, 11 de junho de 2018.

Ivanilda Fernandes Rodrigues 
Presidente de Comissão Disciplinar 

PUBLICAÇÃO INTIMAÇÃO DE DESPACHO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: 01/006/2018
PROCESSADO: P.B. DE P. F. - MAT. 42.724-1
Fica o ilustre Procurador Dr. ANTÔNIO ISAÍAS SOARES, OAB/MG nº 147.049, intimado dos termos do despacho de fl. 97 e da certidão de fl. 98 dos autos do processo 
disciplinar nº 01/006/2018, em tramitação na Corregedoria da Guarda Civil de Contagem, nos termos do art. 175, § 1º da Lei Complementar Municipal 215/2016, que 
trata do Estatuto da Guarda Civil de Contagem e requerer o que entender de direito no prazo de 48 horas. 

Contagem, 11 de junho de 2018.

Emerson da Silva 
Presidente de Comissão Disciplinar 

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº019/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 163/2017

CONTRATADA: GERMEC CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 
LISTADAS EM ANEXO NA CIDADE DE CONTAGEM/MG – LOTE 2, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC, POR MAIS 105(CENTO E 
CINCO) DIAS, A PARTIR DE 25/04/2018 E COM VENCIMENTO FINAL EM 08/08/2018 E A PARTIR DE 08/08/2018 E COM VENCIMENTO EM 21/11/2018, RESPECTIVAMENTE.  

RATIFICAÇÃO

PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO ADITIVO;

DATA: 24/04/2018

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

ERRATA DA RESOLUÇÃO Nº 01, DE 06 DE JUNHO DE 2018/ 2ª Comissão de Ética 
PUBLICADA no DOC - Edição 4359, pags. 21-22, em 08 de junho de 2018

ONDE SE LÊ:
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Art. 2º A citação da CONSELHEIRA TUTELAR TITULAR M. A. D, MATRÍCULA Nº. 1484016, LOTADO ATUALMENTE NA REGIONAL ELDORADO, para responder a todos os 
termos do Processo Disciplinar, devendo ser expedida a respectiva carta para tal finalidade.

LEIA-SE:

Art. 2º A citação da CONSELHEIRA TUTELAR TITULAR M. A. D, MATRÍCULA Nº. 1484016, LOTADA ATUALMENTE NA REGIONAL VARGEM DAS FLORES, para responder a 
todos os termos do Processo Disciplinar, devendo ser expedida a respectiva carta para tal finalidade.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em Contagem, aos 11 de junho de 2018.

Wellington Soares Martins
Presidente do CMDCAC

Comic

RESOLUÇÃO Nº 03, DE 04 DE ABRIL DE 2018 

Dispõe sobre o Certificado de Autorização para Captação (CAC), instrumento de certificação para obtenção de recursos financeiros junto às pessoas físicas e jurídicas, 
oriundos de renúncia fiscal do Governo Federal através do Fundo Municipal do Idoso, objetivando tornar transparente para o destinador, os critérios de financiamento 
de programas e projetos por meio deste Fundo.

O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO – COMIC, usando das atribuições que lhe são conferidas pelas Leis Municipais nº 3.039/1998, nº 4.458/2011, nº 4.697/2014, nº 
4.839/2016,

CONSIDERANDO a Lei Federal 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 12.213, de 20 de Janeiro de 2010, que institui o Fundo Nacional do Idoso e autoriza a deduzir do imposto de renda devido pelas pes-
soas físicas e jurídicas as doações efetuadas aos Fundos Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso; e altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 4.458, de 01 de junho de 2011, alterada pela Lei nº 4.839, de 11 de junho de 2016, que institui a Política Municipal do Idoso e o 
Fundo Municipal do Idoso em Contagem e dá outras providências;

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

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

CONSIDERANDO o Decreto nº 291, de 17 de novembro de 2017, que altera o Decreto nº 30, de 23 de fevereiro de 2017, e inclui o Capítulo X-A Dos Conselhos Gestores 
de Fundos Específicos; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 005, de 15 de outubro de 2015, que dispõe sobre o Registro de Grupos de Convivência, Instituições Governamentais, Não Governa-
mentais, Instituição de Longa Permanência, Repúblicas, Casa Lares e Centros Dia, a Inscrição de Programas, Projetos e/ou Serviços de Atendimento a Pessoa Idosa e dá 
outras providências;
 
CONSIDERANDO a necessidade de ações articuladas entre o Poder Público e a Sociedade Civil organizada na defesa dos Direitos da Pessoa Idosa; 

CONSIDERANDO a necessidade de projetos de defesa dos Direitos da Pessoa Idosa para fortalecimento da relação entre Poder Público e as Organizações de Sociedade 
Civil – OSCs;

CONSIDERANDO os dispositivos legais que possibilitam o financiamento de projetos com recursos oriundos de renúncia fiscal do Governo Federal em favor do Fundo 
Municipal do Idoso; 
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RESOLVE:

Art. 1º Regulamentar o Certificado de Autorização para Captação Municipal – CAC, instrumento de certificação para captação de recursos financeiros junto às pessoas 
físicas e jurídicas, objeto de renúncia fiscal deliberada pela Receita Federal, destinados a financiar projetos apresentados por Organizações da Sociedade Civil – OSCs, 
através do Fundo Municipal do Idoso de Contagem.

§ 1º O CAC será concedido pelo Conselho Municipal do Idoso de Contagem – COMIC, às OSCs que tiverem proposta de projeto aprovada em processo prévio de chama-
mento público, visando à captação de recursos para o Fundo Municipal do Idoso de Contagem.

§ 2º Todas as OSCs que tiverem proposta aprovada no processo de chamamento público de que trata este artigo poderão receber o CAC.

§ 3º O edital do chamamento público para aprovação de propostas deverá observar as diretrizes estabelecidas na Capítulo X–A do Decreto nº 30/2017 (alterado pelo 
Decreto nº 291/2017).

Art. 2º As Entidades deverão estar registradas no Conselho Municipal do Idoso de Contagem – COMIC, com a documentação atualizada, conforme a Resolução nº 
005/2015, para que possam apresentar projetos para aprovação e obtenção do CAC.

Art. 3º A proposta de execução de projeto a ser apresentada para a emissão do CAC deverá contar, no mínimo, com:
I – descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas;
II – descrição da forma de execução das ações, indicando, quando cabível, as que demandarão atuação em rede;
III – a descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas;  
IV – a definição dos indicadores (quantitativos e qualitativos), documentos e outros meios a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas; 
V – a previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas na execução das ações, incluindo os encargos sociais e trabalhistas e a discriminação dos custos 
indiretos necessários à execução do objeto; 
VI – a estimativa de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria;
VII – descrição dos resultados esperados em decorrência do atingimento das metas.

§ 1º A previsão de receitas e despesas de que trata o inciso V deste artigo deverá incluir os elementos indicativos da mensuração da compatibilidade dos custos 
apresentados com os preços praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, tais como cotações, tabelas de preços de associações profissionais, 
publicações especializadas ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público, adotando-se como critério para o COMIC a apresentação de 3 orçamentos 
no momento da entrega do projeto, bem como, posteriormente, na fase de entrega do plano de trabalho (art. 38, § 4º, do Decreto nº 30/2017), ressalvados os casos 
em que pela especificidade do item não há como ter mais de um orçamento, desde que haja justificativa.. 

§ 2º A proposta deverá ser entregue no COMIC em envelope lacrado, com fonte Arial 14, contendo toda documentação necessária, conforme determinações do Edital.

§ 3º As propostas serão avaliadas por uma comissão de seleção que será estabelecida em ato interno do Conselho Gestor, conforme o § 5º, do art. 78-A, do Decreto nº 
30/2017 (alterado pelo Decreto nº 291/2017).

§ 4º A comissão de seleção será composta por pelo menos quatro membros indicados dentre os conselheiros, devendo em todo caso, ser mantida a paridade entre os 
representantes da sociedade civil e do poder público, e garantida a presença de pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente.   

§ 5º A comissão deverá contar com pelo menos 2 membros suplentes, que atuarão nas hipóteses de ausência ou impedimento dos membros titulares, respeitada a 
indicação de um suplente dentre os representantes da Sociedade Civil e outro do poder Público. 

§ 6º Somente será aprovado o plano de trabalho que estiver de acordo com as informações já apresentadas na proposta, observados os termos e as condições constan-
tes no Edital. 

§ 7º Para fins do disposto no § 6º deste artigo, a administração pública municipal poderá solicitar a realização de ajustes no plano de trabalho, observados os termos e 
as condições da proposta e do edital. 

§ 8º O prazo para realização de ajustes no plano de trabalho será de 10 (dez) dias úteis, contado da data de recebimento da solicitação apresentada à OSC na forma do 
§ 4º deste artigo. 

§ 9º A aprovação do plano de trabalho não gerará direito à celebração da parceria. 

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

I – estar em consonância com a Legislação relacionada à pessoa idosa, especialmente as Leis Federais nº 10.741/2003, Lei n° 8.842/1994 e as Leis Municipais nº 
3.039/1998, nº 4.458/2011, nº 4.697/2014, nº 4.839/2016;

II – demonstrar capacidade técnica e administrativa da instituição proponente para execução do projeto, evidenciando o quadro de pessoal disponível para execução; 

III – apresentar proposta objetiva de monitoramento e avaliação de resultados; 

IV – demonstrar coerência dos itens previstos na memória de cálculo (valores da planilha com objetivos e atividades propostos);

V – apresentar o cronograma das atividades propostas;

VI – estar de acordo com os objetivos especificados no art. 5º desta Resolução. 
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Art 5º Para concessão do CAC, o Projeto e o seu Plano de Trabalho deverão estar em consonância com os objetivos específicos explicitados a seguir: 

I – programas voltados a Política Nacional do Idoso, conforme a Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994;

II – programas de proteção social básica e especial de média e alta complexidade voltados à pessoa idosa, em especial as que estejam em situação de risco pessoal e 
vulnerabilidade social, em conformidade com a Resolução nº 109/09 do CNAS, que aprova a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais;
 
III – modalidades de atendimento, tais como: centro de convivência, centro de cuidados diurno, casa - lar, oficina abrigada de trabalho, atendimento domiciliar e outras 
formas de atendimento, conforme art. 4º do Decreto nº 1.948, de 03 de julho de 1996;
 
IV– desenvolvimento de programas, campanhas e projetos de comunicação, divulgando ações de defesa e garantia dos direitos da pessoa idosa;

V – promoção da cultura de valorização, respeito e cuidado da pessoa idosa no que se refere ao envelhecimento ativo e com fragilidade no âmbito da família, da socie-
dade, da comunidade e do estado;

VI – desenvolvimento de projetos complementares a política de educação, com a criação de novas tecnologias que capturem as tradições culturais e os processos de 
aprendizagem da pessoa idosa, a fim de produzir a potencialização do conhecimento acumulado, bem como do intercâmbio intergeracional;

VII – promoção da acessibilidade, sustentabilidade e mobilidade urbana, que buscam a melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas, por meio da adequação de 
ambientes na cidade, nos equipamentos, instituições e residências destinadas especificamente à pessoa idosa;

VIII – apoio as instituições filantrópicas de longa permanência do município de Contagem;

IX – construção, ampliação, reformas e reparos de instalação física na Instituição. 

Art 6º A execução da atividade ou projeto aprovada pelo chamamento público, por meio da celebração do Termo de Colaboração ou de Termo de Fomento com a 
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania fica condicionada à captação dos recursos previstos na proposta. 

§ 1º Uma vez captados pelas OSCs os recursos adequados à realização dos projetos ou atividades, o COMIC procederá à avaliação dos respectivos Planos de Trabalho 
e publicará a deliberação que determina quais são as entidades aptas à formalização do Termo de Fomento e encaminhará o processo administrativo à Secretaria 
Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, para que essa proceda às práticas administrativas necessárias à celebração da parceria, observados os procedimentos para 
formalização estabelecidos no Decreto nº 30/2017.

§ 2º Os recursos captados em valor superior ao previsto na proposta serão executados, desde que fique comprovada a possibilidade de adequação das metas do projeto 
sem prejuízo do objeto aprovado no chamamento público. 

§ 3º Os recursos captados em valor inferior ao previsto na proposta serão executados, desde que fique comprovada a possibilidade de adequação das metas do projeto 
sem prejuízo do objeto aprovado no chamamento público.
 
§ 4º A avaliação da adequação das metas do projeto será de responsabilidade da Comissão de Seleção do COMIC.

§ 5º Não sendo possível a adequação das metas do projeto, os recursos captados serão revertidos para as ações gerais do Fundo Municipal do Idoso de Contagem e 
serão objeto de chamamento público para a seleção de propostas de OSCs aptas à celebração de Termo de Fomento. 

Art. 7º Os recursos captados pela OSC, por meio do CAC, serão depositados diretamente na conta do Fundo Municipal do Idoso de Contagem e terão sua destinação 
vinculada à execução da proposta aprovada, excetuadas as hipóteses nas quais os recursos captados serão revertidos para as ações gerais do Fundo.
 
§ 1º Será retido 20% (vinte por cento) ao Fundo Municipal do Idoso de Contagem do recurso captado diretamente pela OSC, por meio do CAC, para as ações gerais do 
Fundo, bem como poderão ser objeto de chamamento público para a seleção de proposta de entidades aptas à celebração de Termo de Fomento.  

§ 2º Realizada a captação, a OSC beneficiária ou o próprio destinador, enviará ao COMIC o nome e os dados pessoais deste, juntando cópia do depósito bancário reali-
zado em favor do Fundo Municipal do Idoso de Contagem, CNPJ nº 18.965.790/0001-05, Banco do Brasil, Banco nº 001, Agência 1633-0, Conta-Corrente nº 98825-1, 
conjuntamente a carta de indicação do projeto contemplado, contendo a importância destinada. 

§ 3º Somente serão avaliadas propostas devidamente aprovadas em processo prévio de chamamento público com CAC ativo, conforme normas do Conselho. Os valores 
depositados na conta do Fundo Municipal do Idoso de Contagem não vinculados ao CAC, devidamente homologado, comporão o saldo do Fundo estando sujeito a 
Chamamento Público, conforme as normas legais.

Art. 8º A OSC captadora apresentará à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, os documentos necessários e o Plano de Trabalho para formalização do 
Termo de Fomento e repasse do recurso financeiro, obedecido o procedimento estabelecido no Decreto nº 30/2017, bem como suas devidas alterações.  
 
§ 1º O recurso captado será repassado à OSC beneficiária, de acordo com o cronograma financeiro, peça integrante do instrumento de parceria, em conformidade com 
o Plano de Trabalho.

§ 2º As entidades que por qualquer motivo, não apresentarem seu plano de trabalho, no prazo de 90 (noventa) dias úteis, a contar da data do vencimento do CAC, ou 
não atenderem os pressupostos exigidos para firmar o Termo de repasse com a municipalidade, conforme art. 30 do Decreto nº 30/2017, perderão o direito ao recurso, 
devendo o produto arrecadado ser aplicado ao saldo do Fundo Municipal do Idoso de Contagem.

§ 3º O disposto no parágrafo 2º deste artigo poderá ser excepcionado quando houver execução parcial do objeto, desde que previamente justificado pelo gestor da 
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parceria e autorizado pelo COMIC e encaminhado para Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania para as devidas providências.

§ 4º O CAC poderá ser anulado, por decisão do plenário do COMIC, em caso de não cumprimento dos prazos e/ou no caso de relatórios desfavoráveis emitidos pela 
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, ficando assegurado o direito à defesa e ao pedido de reconsideração no prazo de 30 (trinta) dias a contar da 
publicação do ato.
  

Art. 9º O Gestor das parcerias será designado pelo Administrador Público, sendo ele responsável pelo acompanhamento e fiscalização do respectivo Termo de Colabora-
ção e Termo de Fomento celebrado, conforme o §3º, art. 56, do Decreto Municipal nº 30/2017, sem prejuízo de demais atribuições elencadas no referido Decreto.

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

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

§ 3º Configurado o impedimento do § 2º, deverá ser designado gestor ou membro substituto que possua qualificação técnica equivalente à do substituído. 

§ 4º Obriga-se, ainda, o Gestor a: acompanhar e fiscalizar a execução da parceria; formalizar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou 
possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão 
adotadas para sanar os problemas detectados; emitir o relatório técnico de monitoramento e avaliação; emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de 
contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação; disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários 
às atividades de monitoramento e avaliação, quando couber.

 
Art. 10 O monitoramento e a avaliação da parceria serão realizados por Comissão designada em ato interno do COMIC, de acordo com o § 5º do art. 78-A do Decreto 
nº 30/2017.

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

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

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

§ 4º O acompanhamento das metas físicas dos projetos executados com recursos do Fundo Municipal do Idoso de Contagem será de responsabilidade COMIC, por meio 
de sua comissão de monitoramento e avaliação, e deverão estar em consonância com as previsões do Plano de Trabalho da parceria.
 
§ 5º A comissão de monitoramento e avaliação poderá solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja membro deste colegiado para subsidiar seus traba-
lhos.   

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

Art. 11 A prestação de contas dos recursos financeiros recebidos pela entidade deverá ser realizada de acordo com o cronograma de desembolso, constante no Plano 
de Trabalho observado o Capítulo VII do Decreto nº 30/2017.
 
Art. 12 O prazo de validade do Certificado de Autorização de Captação de que trata esta Resolução será de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) e 
aparecerá estampado no mesmo.
 
§ 1º Decorrido o tempo estabelecido no caput, havendo interesse da instituição proponente, o projeto poderá ser submetido a um novo processo de chancela. 
 
§ 2º A chancela do projeto não deve obrigar seu financiamento pelo Fundo Municipal do Idoso de Contagem, caso não tenha sido captado valor suficiente. 
 
Art. 13 Em caso de anulação do Certificado, o valor captado ficará sob a responsabilidade do COMIC que o aplicará em outras ações mediante publicação de Edital de 
Chamamento Público, dando ciência do fato ao destinador. 

Art. 14 É obrigatória à referência do Conselho Municipal do Idoso de Contagem e do Fundo Municipal do Idoso de Contagem em todos os materiais de divulgação das 
ações, projetos e programas que tenham recebido financiamento do Fundo como fonte pública de financiamento.

§ 1º A divulgação de campanhas publicitárias e programações desenvolvidas por OSC nos termos do art. 14 da Lei nº 13.019/2014, observará orientações e normas 
estabelecidas pela Assessoria de Comunicação do Município.  
 
Art. 15 Os casos omissos nesta Resolução serão dirimidos em reunião plenária do COMIC.
 
Art. 16 Fica revogada a Resolução nº 004/2015 publicada no Diário Oficial do Município de Contagem.
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Art. 17 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Contagem, 07 de junho de 2018.

Joaquim Gomes de Fátima
Presidente do COMIC

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE CONTAGEM – COMIC 

Edital de Chamamento Público nº 01/2018 

O Conselho Municipal do Idoso de Contagem – COMIC, com fulcro na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015; 
no Decreto nº 30, de 23 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto nº 291, de 17 de novembro de 2017; na Lei nº 4.458, de 01 de junho de 2011; na Lei nº 4.697, de 
03 de dezembro de 2014; e na Lei nº 4.839, de 11 de julho de 2016, torna público o presente Edital de Chamamento Público visando à seleção de Projetos das Organi-
zações da Sociedade Civil – OSCs registradas no Conselho, para fins de concessão de Certificado de Autorização para Captação – CAC para o Fundo Municipal do Idoso 
de Contagem.

1. DO OBJETO
1.1. Este Edital tem por objeto a seleção de projetos das Organizações da Sociedade Civil – OSCs, registradas no Conselho Municipal do Idoso de Contagem – COMIC, 
para a concessão do Certificado de Autorização para Captação – CAC de recursos financeiros para o Fundo Municipal do Idoso de Contagem.

1.2. O Certificado de Autorização para Captação – CAC é um instrumento de certificação para obtenção de recursos financeiros junto às pessoas físicas e jurídicas, 
oriundos de renúncia fiscal do Governo Federal por meio do Fundo Municipal do Idoso, destinados a financiar projeto em proposta apresentado por OSCs previamente 
aprovada pelo COMIC.

1.3. Para a concessão do CAC, a proposta deverá atender pessoas idosas, com idade igual ou superior a 60 (sessenta anos), nos termos do artigo 1º do Estatuto do 
Idoso (Lei nº 10.741/2003), dentro das seguintes diretrizes e ações prioritárias, a saber:

I – programas voltados a Política Nacional do Idoso, conforme a Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994;

II – programas de proteção social básica e especial de média e alta complexidade voltados à pessoa idosa, em especial as que estejam em situação de risco pessoal e 
vulnerabilidade social, em conformidade com a Resolução nº 109/09 do CNAS, que aprova a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais;
 
III – modalidades de atendimento, tais como: centro de convivência, centro de cuidados diurno, casa – lar, oficina abrigada de trabalho, atendimento domiciliar e outras 
formas de atendimento, conforme art. 4º do Decreto nº 1.948, de 03 de julho de 1996;
 
IV – desenvolvimento de programas, campanhas e projetos de comunicação, divulgando ações de defesa e garantia dos direitos da pessoa idosa;

V – promoção da cultura de valorização, respeito e cuidado da pessoa idosa no que se refere ao envelhecimento ativo e com fragilidade no âmbito da família, da socie-
dade, da comunidade e do estado;

VI – desenvolvimento de projetos complementares a política de educação, com a criação de novas tecnologias que capturem as tradições culturais e os processos de 
aprendizagem da pessoa idosa, a fim de produzir a potencialização do conhecimento acumulado, bem como do intercâmbio intergeracional;

VII – promoção da acessibilidade, sustentabilidade e mobilidade urbana, que buscam a melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas, por meio da adequação de 
ambientes na cidade, nos equipamentos, instituições e residências destinadas especificamente à pessoa idosa;

VIII – qualificação permanente de profissionais que atuam no sistema de garantia de direitos da pessoa idosa; 

IX – desenvolvimento de pesquisas e atividades interventivas que visem o levantamento de dados, a identificação ou transformação da realidade, e a avaliação de pro-
gramas e serviços ofertados, a fim de subsidiar a construção e consolidação da política de atenção à pessoa idosa no Município;

X – apoio as instituições filantrópicas de longa permanência do Município de Contagem;

XI – construção, ampliação, reformas e reparos de instalação física na Instituição. 

2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo geral:
2.1.1. Apoiar a execução de projetos de OSCs direcionados a população idosa, com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos do artigo 1º do Estatuto do Idoso e 
que estejam em conformidade com ao menos uma das diretrizes e ações prioritárias constantes no subitem 1.3 deste Edital. 

2.2. Objetivos específicos: 
2.2.1. Selecionar projetos de OSCs para fins de concessão de Certificado de Autorização para Captação – CAC para o Fundo Municipal do Idoso de Contagem.
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2.2.2. Promover a captação de recursos para o Fundo Municipal do Idoso de Contagem em parceria com as OSCs.

2.2.3. Celebrar Termo de Fomento entre a Administração Pública Municipal e as OSCs para a execução de projetos de atendimento a pessoa idosa no âmbito do Municí-
pio de Contagem, selecionados através deste Chamamento Público, desde que cumpridos os requisitos previstos neste Edital.

3. DOS RECURSOS FINANCEIROS
3.1. Os recursos financeiros a serem destinados para a execução dos projetos que vierem a ser selecionados ficam exclusivamente condicionados aos recursos captados 
pelas OSCs para o Fundo Municipal do Idoso de Contagem.

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

3.3. Recursos captados em valor superior ao previsto no projeto serão executados desde que fique comprovada a possibilidade de adequação das metas do projeto sem 
prejuízo do objeto aprovado no chamamento público.

3.4. Recursos captados em valor inferior ao previsto no projeto serão executados desde que fique comprovada a possibilidade de adequação das metas do projeto sem 
prejuízo do objeto aprovado no chamamento público.

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

3.6. Não sendo possível a adequação das metas do projeto, os recursos captados serão revertidos para o saldo geral do Fundo.

3.7. Os recursos captados diretamente pela OSC, por meio do CAC, serão depositados diretamente na conta bancária do Fundo Municipal do Idoso de Contagem e 
terão sua destinação vinculada à execução do projeto aprovado.

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

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

3.10. Observado o disposto no item 3.8. deste Edital, 80% (oitenta por cento) do recurso captado pela OSC será repassado na periodicidade que vier a ser estabelecida 
no cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho (Anexo IX) do Termo de Fomento (Anexo X), respeitada a vigência da parceria e os pressupostos legais, 
além de estar condicionado à avaliação positiva pelo COMIC e pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, quanto à execução do projeto, à manutenção 
da habilitação jurídica e a regular prestação de contas.

4. PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO
4.1. Poderão participar deste Edital as OSCs devidamente registradas no COMIC, com documentação atualizada, para que possam apresentar propostas para aprovação 
e obtenção do CAC onde serão considerados os seguintes critérios:

a) Entrega do projeto, em conformidade com os subitens 4.2. e 4.3.;

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

c) Declarar, conforme modelo constante no Anexo I – Declaração de Ciência e Concordância, que está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital e seus 
anexos, bem como que se responsabilizam pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de seleção. 

4.2. A proposta a ser apresentada para a emissão do CAC deverá conter, no mínimo:
a) A descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas; 

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

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

d) A definição dos indicadores (quantitativos e qualitativos), documentos e outros meios a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas; 

e) A previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas na execução das ações, incluindo os encargos sociais e trabalhistas e a discriminação dos custos 
indiretos necessários à execução do objeto; 

f) A estimativa de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria; 

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

4.3. A previsão de receitas e despesas de que trata o subitem 4.2. deverá incluir os elementos indicativos da mensuração da compatibilidade dos custos apresentados 
com os preços praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, tais como cotações, tabelas de preços de associações profissionais, publicações es-
pecializadas ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público, adotando-se como critério para o COMIC a apresentação de 3 orçamentos no momento 
da entrega do projeto, bem como, posteriormente, na fase de entrega do plano de trabalho (art. 38, § 4º, do Decreto nº 30/2017), ressalvados os casos em que pela 
especificidade do item não há como ter mais de um orçamento, desde que haja justificativa.
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4.4. Conforme artigo 46 da Lei nº 13.019/2014, poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos vinculados à parceria a equipe envolvida na parceria, reco-
nhecendo que os custos gerados pelo projeto devem ser cobertos pelo próprio projeto. Assim poderá haver o pagamento das pessoas que trabalham na execução do 
objeto, nas mais diversas atividades, bem como, o pagamento poderá ocorrer nos casos de funcionários anteriormente contratados pela OSC com carteira assinada, 
que podem ser alocados, integral ou proporcionalmente para atuar no projeto, observando, neste caso, a proporcionalidade da remuneração em relação à respectiva 
dedicação do funcionário à execução do objeto da parceria. Há ainda a hipótese da contratação de terceiros, sejam eles pessoas físicas contratadas como prestadores 
de serviços autônomos ou pessoas jurídicas contratadas por fornecimento de bens ou prestação de serviços específicos. Além dos custos diretos relacionados à execu-
ção do objeto, há os custos indiretos que podem ser pagos no âmbito de uma parceria. São exemplos as despesas com internet, transporte, aluguel e telefone, bem 
como a remuneração de serviços contábeis e de assessoria jurídica necessários para que a OSC cumpra a legislação de transparência e prestação de contas do uso do 
recurso público. Tais custos devem estar previstos no Plano de Trabalho. 

4.4. O Certificado de Autorização para Captação, conforme o Anexo III (Minuta do Certificado de Autorização para Captação nº 01/2018 – COMIC) será concedido pelo 
COMIC às OSCs que tiverem proposta aprovada em processo prévio de Chamamento Público, visando à captação de recursos para o Fundo.

5. COMISSÃO DE SELEÇÃO 
5.1. A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o presente chamamento público, será composta por pelo menos quatro membros indi-
cados dentre os conselheiros do COMIC, devendo, em todo caso, ser mantida a paridade entre os representantes da sociedade civil e do poder público, e garantida a 
presença de pelo menos um ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente, através de Resolução, previamente à etapa de avaliação das propostas.

5.2. A comissão deverá contar com pelo menos dois membros suplentes, que atuarão nas hipóteses de ausência ou impedimento dos membros titulares, respeitada a 
indicação de um suplente dentre os representantes da sociedade civil e outro do poder público.

5.3. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse colegiado.

5.4. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a autenticidade das informações e documentos apresentados pelas entidades 
concorrentes ou para esclarecer dúvidas e omissões. Em qualquer situação, devem ser observados os princípios da isonomia, da impessoalidade e da transparência.

5.5. Não poderão participar da reunião da Comissão o conselheiro que mantenha ou tenha mantido, nos últimos cinco anos, relação jurídica com a OSC, cuja proposta 
ou parceria será avaliada.

5.6. O conselheiro impedido deverá ser imediatamente substituído, pelo membro suplente da Comissão a fim de viabilizar a realização ou continuidade do processo de 
seleção.

6. DOS PRAZOS
Tabela 1

DESCRIÇÃO DATAS

Publicação do Edital de Chamamento Público. 11/06/2018

Impugnação do Edital 5 (dias) dias contados da publicação do edital.

Envio das propostas pelas OSCs. 05 (cinco) meses 

Avaliação das propostas pela Comissão de Seleção.
Até 60 dias da entrega

Divulgação do resultado preliminar. Até 5 dias após a aprovação em Plenária

Interposição de recursos contra o resultado preliminar. 5 (cinco) dias contados da divulgação do resultado preliminar 

Análise dos recursos pela Comissão de Seleção. 5 (cinco) dias após prazo final de apresentação das contrarrazões aos recursos

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

Até 5 dias contados após a aprovação em Plenária

Entrega do Certificado de Autorização para Captação
A partir do primeiro dia útil após a data de publicação do resultado preliminar 
no DOC

6.1. O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial do Município de Contagem (http://www.contagem.mg.gov.br/?se=doc), com prazo de até 05 
(seis) meses para a apresentação das propostas, contado da data de publicação do Edital.

6.2. Impugnação do Edital: Prazo de 5 (cinco) dias contados após a publicação do mesmo no Diário Oficial do Município de Contagem – DOC.

6.3. Envio das propostas pelas OSCs: As propostas serão apresentadas pelas OSCs, e deverão ser encaminhadas em envelope lacrado, contendo toda documentação 
necessária, e com identificação conforme o Anexo III, e entregues pessoalmente na sede do Conselho Municipal do Idoso de Contagem, Avenida José Faria da Rocha, nº 
1.016, 4º andar, Bairro Eldorado.

6.3.1. Na hipótese do subitem anterior, a proposta será entregue em 2 (duas) vias impressas, com fonte Arial 14 (deverão ter todas as folhas rubricadas e numeradas 
sequencialmente e assinada pelo representante legal da OSC proponente e responsável técnico pelo projeto). 

6.3.2. Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será recebida, assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem 
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explícitos e formalmente solicitados pelo Conselho Municipal do Idoso de Contagem – COMIC.

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

6.3.4 A apresentação da proposta não é garantia de Certificação de Autorização para Captação, pois requer avaliação da Comissão de Seleção do COMIC como exposto 
nos termos deste Edital.

6.4. Avaliação das propostas pela Comissão de Seleção: Etapa de caráter eliminatório, a Comissão de Seleção analisará as documentações descritas no subitem 4.1, 
alíneas “a” a “c”.

6.4.1.. Serão consideradas desclassificadas para análise dos projetos as Organizações que deixarem de apresentar qualquer dos documentos exigidos no subitem 4.1.

6.4.2. Em hipótese alguma os documentos encaminhados, o projeto, seus anexos, serão devolvidos, qualquer que seja o resultado do Chamamento Público.

6.4.3. Os projetos que contenham previsão de execução de suas atividades fora do âmbito do município de Contagem, serão automaticamente eliminados.

6.4.4. A análise e julgamento de cada proposta será realizada pela Comissão de Seleção, que terá total independência técnica para exercer o seu julgamento.

6.4.5. A Comissão de Seleção cumprirá os prazos estabelecidos na Tabela 1 para conclusão do julgamento das propostas e divulgação do resultado preliminar do pro-
cesso de seleção, podendo tal prazo ser prorrogado, de forma devidamente justificada, por até mais 10 (dez) dias.

6.4.6. Vencida a primeira etapa da fase eliminatória as OSCs que estejam documentalmente habilitadas terão seus projetos analisados pela Comissão de Seleção aten-
dendo os critérios estabelecidos na tabela a seguir:

Tabela 2

Critérios de 
Julgamento Metodologia de pontuação

Pontuação Máxima por 
Item 

(A) O projeto deve estar em consonância com os indicadores sociais 
que justifiquem a metodologia proposta para sua execução. Deverá 
agregar informações de diagnósticos e pesquisas que efetivamen-
te retrate a realidade em que o projeto vai atuar, descrevendo a 
realidade do território de atuação e a situação no qual o projeto 
pretende abranger, ou seja, a priorização dos problemas a serem 
enfrentados.

- A pontuação será de 0,0 a 2,0 pontos, ressaltando que:
a) 2,0 pontos é grau pleno de atendimento 
b) 1,0 pontos é grau satisfatório de atendimento 
c) 0,0 pontos é o não atendimento ou o atendimento insatisfatório.
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério implica eliminação 
da proposta, por força do art. 16, §2º, incisos II e III, do Decreto nº 
30/2017.  2,0

(B) O projeto proposto deve manter relação com a Política Nacional 
do Idoso e o Estatuto do Idoso.

A pontuação será de 0,0 a 2,0 pontos, ressaltando que:
a) 2,0 pontos é grau pleno de atendimento 
b) 1,0 pontos é grau satisfatório de atendimento 
c) 0,0 pontos é o não atendimento ou o atendimento insatisfatório.
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério implica eliminação 
da proposta, por força do art. 16, §2º, incisos II e III, do Decreto nº 
30/2017.  2,0

(C) O projeto apresenta proposta de medidas de acessibilidade 
para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzidas e idosas, de 
acordo com as características do objeto da parceria. 

A pontuação será de 0,0 a 2,0 pontos, ressaltando que:
a) 2,0 pontos é grau pleno de atendimento 
b) 1,0 pontos é grau satisfatório de atendimento 
c) 0,0 pontos é o não atendimento ou o atendimento insatisfatório.
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério implica eliminação 
da proposta, por força do art. 16, §2º, incisos II e III, do Decreto nº 
30/2017. 2,0 

(D) Número de idosos beneficiados pelo projeto.

- Até 100 idosos: 0,1 para cada 10  idosos cadastrados (até 1,0 ponto) 
-A partir de 101 idosos (2,0) 
- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório (0,0). 
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério implica eliminação da 
proposta, por força do art. 16, §2º, incisos II e III, do Decreto nº 30/ 
2017. 2,0

(E) Custo mínimo do projeto para o maior número e qualidade de 
idosos beneficiados.

A pontuação será de 0,0 a 2,0 pontos, ressaltando que:
a) 2,0 pontos é grau pleno de atendimento 
b) 1,0 pontos é grau satisfatório de atendimento 
c) 0,0 pontos é o não atendimento ou o atendimento insatisfatório.
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério implica eliminação 
da proposta, por força do art. 16, §2º, incisos II e III, do Decreto nº 
30/2017. 2,0

Pontuação Máxima Global 10,0

6.4.7. A falsidade de informações nas propostas, sobretudo com relação ao critério de julgamento (E), deverá acarretar a eliminação da proposta, podendo ensejar, ain-
da, a aplicação de sanção administrativa contra a Instituição proponente e comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento 
de eventual crime.

6.4.8. O proponente deverá descrever minuciosamente as experiências relativas ao critério de julgamento (E), informando as atividades ou projetos desenvolvidos, sua 
duração, financiador(es), local ou abrangência, beneficiários, resultados alcançados, dentre outras informações que julgar relevantes. A comprovação documental de 
tais experiências dar-se-á na fase de celebração, sendo que qualquer falsidade ou fraude na descrição das experiências ensejará as providências indicadas no subitem 
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anterior.

6.4.9. Serão eliminadas aquelas propostas:
a) cuja pontuação total for inferior a 6,0 (seis) pontos; 

b) que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento (A), (B), (C), (D) ou (E); 

c) que não contenham os quesitos exigidos no item 4.2. e 4.3. deste Edital; ou 

c) que estejam em desacordo com o Edital (art. 16, §2º, do Decreto nº 30/ 2017).

6.5. Divulgação do resultado preliminar: O Conselho Municipal do Idoso de Contagem – COMIC divulgará o resultado preliminar do processo de seleção no Diário Ofi-
cial do Município de Contagem – DOC (http://www.contagem.mg.gov.br), iniciando-se o prazo para recurso.

6.6. Interposição de recursos contra o resultado preliminar: Haverá fase recursal após a divulgação do resultado preliminar do processo de seleção.

6.6.1. Nos termos do art. 18 do Decreto nº 30/2017, os participantes que desejarem recorrer contra o resultado preliminar deverão apresentar recurso administrativo, 
no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados da publicação da decisão, à comissão de seleção. Não será conhecido recurso interposto fora do prazo.

6.6.2. Os recursos serão entregues pessoalmente no Conselho Municipal do Idoso de Contagem – COMIC, Avenida José Faria da Rocha, nº 1.016, 4º andar, Bairro Eldo-
rado.

6.6.3. É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos indispensáveis à defesa de seus interesses, arcando somente com os devidos custos.

6.7. Análise dos recursos pela Comissão de Seleção

6.7.1. A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser proferida no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, contado do recebimento do recurso. A 
motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou 
propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato decisório. Não caberá novo recurso contra esta decisão.

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

6.7.3. O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

6.8. Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção, com divulgação das decisões recursais proferidas (se houver): Após o julgamento dos recur-
sos ou o transcurso do prazo para sua interposição, o Órgão Público deverá homologar o resultado e enviar para a Secretaria de Comunicação e Transparência divulgar, 
no sítio eletrônico oficial do Município (http://www.contagem.mg.gov.br/?se=doc), as decisões recursais proferidas e o resultado definitivo do processo de seleção (art. 
19 do Decreto nº 30/2017). 

6.8.1. A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria (art. 27, §6º, da Lei nº 13.019/2014 e art. 20 do Decreto nº 30/2017).    

6.8.2. A revogação ou anulação do processo de chamamento público não gera direito à indenização às OSCs participantes.

6.9. Entrega do Certificado de Autorização para Captação – CAC: O COMIC efetuará a entrega do CAC, conforme modelo descrito no Anexo III, para as OSCs com proje-
tos selecionados a partir do primeiro dia útil após a data de publicação do resultado final no Diário Oficial do Município de Contagem – DOC.

6.9.1. O prazo de validade do CAC para o Fundo Municipal do Idoso de Contagem será de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por mais 01 (um), contados da data 
de publicação do resultado final do Chamamento Público no DOC.

6.9.2. As OSCs que captaram recursos durante todo o ano, através da lei de incentivo fiscal, deverão apresentar os documentos comprobatórios da arrecadação especí-
fica até o final do mês de dezembro de cada ano. 

6.9.3. As OSCs que arrecadarem o valor integral do projeto e solicitar o repasse dos recursos, não mais poderão arrecadar no ano seguinte com a mesma chancela, a 
entidade terá que apresentar um novo projeto para uma nova autorização da captação de recursos.

7. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO
7.1. Para a celebração do termo de fomento, a OSC deverá ser regida por normas de organização interna que prevejam, expressamente:
a) Objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social, bem como compatíveis com o objeto do 
instrumento a ser pactuado (art. 33, caput, inciso I, e art. 35, caput, inciso III, da Lei nº 13.019/2014). Estão dispensadas desta exigência as organizações religiosas e as 
sociedades cooperativas (art. 33, §§ 2º e 3º, da Lei nº 13.019/2014);

b) Que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei 
nº 13.019/2014, e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta (art. 33, III, da Lei nº 13.019/2014). Estão dispensadas desta exigência as 
organizações religiosas e as sociedades cooperativas (art. 33, §§ 2º e 3º, da Lei nº 13.019/2014);

c) Escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade (art. 33, IV, da Lei nº 13.019/2014);

d) Possuir, no momento da apresentação do plano de trabalho, no mínimo, um ano de existência com cadastro ativo, comprovados por meio de documento de inscri-
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ção no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Este prazo poderá ser reduzido por ato específico e excepcional 
do Prefeito quando nenhuma OSC o atingir (art. 33, V, alínea “a”, da Lei nº 13.019/ 2014 e Art. 28, III e §5º, do Decreto nº 30/2017);

e) Possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza semelhante, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, a ser comprovada no 
momento da apresentação do plano de trabalho e na forma do art. 28, IV, do Decreto nº 30/2017 (art. 33, V, alínea “b”, da Lei nº 13.019/2014, e art. 28, IV, do Decreto 
nº 30/2017); 

f) Possuir instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento do objeto da parceria e o cumprimento das metas estabelecidas ou prever a sua contra-
tação ou aquisição com recursos da parceria, a ser atestado mediante declaração do representante legal da OSC, conforme Anexo V – Declaração sobre Instalações e 
Condições Materiais. A capacidade técnica e operacional da OSC independe da capacidade já instalada, admitida a contratação de profissionais, a aquisição de bens e 
equipamentos ou a realização de serviços de adequação de espaço físico para o cumprimento do objeto da parceria (art. 33, V, alínea “c” e §5º, da Lei nº 13.019/2014, 
e art. 28, XII e §1º, do Decreto nº 30/2017); 

g) Documentos que comprovem experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de natureza semelhante, na forma do art. 28, IV, alíneas “a” a “f”, do Decreto 
nº 30/2017, sem prejuízo de outros (art. 33, V, alínea “b”, da Lei nº 13.019/2014, e art. 28, IV, do Decreto nº 30/2017); 

h) Certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de dívida ativa e trabalhista (art. 34, II, da Lei nº 13.019/2014, e art. 28, V a VIII e §§ 2º 
e 3º, do Decreto nº30/2017); 

i) Certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto registrado e eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade cooperativa, 
certidão simplificada emitida por junta comercial (art. 34, III, da Lei nº 13.019/2014, e art. 28, I, do Decreto nº 30/2017);

j) Cópia autenticada da ata de eleição e posse da atual diretoria da organização da sociedade civil, registrada na forma da Lei, bem como relação nominal atualizada 
dos dirigentes da OSC, conforme o estatuto, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número 
de registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF de cada um deles, conforme Anexo VI – Declaração e Relação dos Dirigentes da Entidade (art. 34, V e VI, da Lei nº 
13.019/2014, e art. 28, II, IX e XI, do Decreto nº 30/ 2017);

k) Cópia da conta de consumo, cobrança de IPTU ou contrato de locação, comprovando que a OSC funciona no endereço por ela declarado (art. 34, VII, da Lei nº 
13.019/2014, e art. 28, X, do Decreto nº 30/2017);

l) Atender às exigências previstas na legislação específica, na hipótese de a OSC se tratar de sociedade cooperativa (art. 2º, I, alínea “b”, e art. 33, §3º, Lei nº 
13.019/2014);
 
m) Cópia do RG, CPF e comprovante de endereço do Presidente;

n) Cópia do Atestado de Funcionamento da OSC no Conselho Municipal do Idoso de Contagem – COMIC, em plena vigência.

7.2. Ficará impedida de celebrar o termo de fomento a OSC que:
a) não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território nacional (art. 39, I, da Lei nº 13.019/2014);

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

c) tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública, estendendo-se a 
vedação aos respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, exceto em relação às entidades que, por sua 
própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas. Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas públi-
cas (art. 39, III e §§ 5º e 6º, da Lei nº 13.019/2014, e art. 29, I e §§ 1º e 2º, do Decreto nº 30/2017);
 
d) tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) anos, exceto se for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os 
débitos eventualmente imputados, ou for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição, ou, ainda, a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso 
com efeito suspensivo (art. 39, caput, IV, da Lei nº 13.019/2014);
 
e) tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração; com decla-
ração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública; com a sanção prevista no inciso II do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014; ou com a sanção 
prevista no inciso III do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014 (art. 39, V, da Lei nº 13.019/2014);

f) tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos 
últimos 8 (oito) anos (art. 39, VI, da Lei nº 13.019/2014); 

g) tenha entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer 
esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; que tenha sido julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em 
comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou que tenha sido considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos 
estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (art. 39, VII, da Lei nº 13.019/2014);

7.2.1. A OSC deverá declarar o não impedimento, conforme o Anexo VII – Declaração da não ocorrência de impedimentos.
 
7.3. A cláusula de definição da titularidade dos bens remanescentes adquiridos, produzidos ou transformados com recursos repassados pela administração pública 
municipal após o fim da parceria, prevista no inciso X do art. 42 da Lei nº 13.019/2014, poderá determinar a titularidade dos bens remanescentes, conforme art. 25 do 
Decreto nº 30/2017:

a) Para o órgão ou entidade da Administração Direta e Indireta do Município, quando necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado, seja por meio da 
celebração de nova parceria, seja pela execução direta do objeto pela administração pública municipal;
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b) Para a organização da sociedade civil, quando os bens forem úteis à continuidade da execução de ações de interesse social pela organização. 

8. DA FASE DE CELEBRAÇÃO 
8.1. As OSCs selecionadas serão convidadas para celebrar instrumento de parceria, devendo apresentar a documentação prevista no item 7 deste Edital.

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

8.3. Os atos e procedimentos relativos a formalização, execução, acompanhamento e a prestação de contas dos instrumentos de parcerias celebrados serão realizados 
nos termos dos Capítulos III e IV da Lei nº 13.019/2014.

8.4. A liberação de recursos obedecerá o cronograma de desembolso da proposta de instrumento de parceria e estará condicionada ao cumprimento da contrapartida, 
se houver, e as exigências para contratação e execução do plano de trabalho, sem prejuízo das demais disposições da Lei nº 13.019/2014 e do Decreto nº 30/2017.

9. CONTRAPARTIDA
9.1. Não será exigida contrapartida financeira como requisito para celebração de parceria, facultada a exigência de contrapartida em bens e serviços cuja expressão 
monetária será obrigatoriamente identificada no termo de colaboração ou de fomento (art. 35 da Lei nº 13.019/2014 e art. 12 do Decreto nº 30/2017).
10. DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. O Conselho Municipal do Idoso de Contagem – COMIC resolverá os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital, observadas as disposições legais 
e os princípios que regem a administração pública. 
 10.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do Chamamento Públi-
co. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas poderá acarretar a eliminação da proposta apresentada, a aplicação 
das sanções administrativas cabíveis e a comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual crime. Além disso, caso 
a descoberta da falsidade ou inverdade ocorra após a celebração da parceria, o fato poderá dar ensejo à rescisão do instrumento, rejeição das contas e/ou aplicação das 
sanções de que trata o art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014.  
 
10.3. A Administração Pública não cobrará das entidades concorrentes taxa para participar deste Chamamento Público.
10.4. Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras despesas correlatas à participação no Chamamento Público serão de inteira responsa-
bilidade das OSCs, não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte da Administração Pública. 
 10.5. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante: 
Anexo I – Declaração de Ciência e Concordância;
Anexo II – Minuta da capa do envelope;
Anexo III – Minuta do Certificado de Autorização para Captação nº 01/2017 – CMDCAC;
Anexo IV – Atestado de Funcionamento;
Anexo V – Declaração sobre Instalações e Condições Materiais; 
Anexo VI – Declaração e Relação dos Dirigentes da Entidade; 
Anexo VII – Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos; 
Anexo VIII – Declaração que atende o art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil;
Anexo IX – Minuta do Plano de Trabalho;
Anexo X – Minuta do Termo de Fomento;
Anexo XI – Formulário de Apresentação de Projetos para o Fundo Municipal do Idoso de Contagem.
Contagem, 07 de junho de 2018. 

Joaquim Gomes de Fátima
Presidente do COMIC

ANEXO I

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 

 Declaro que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC] está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital de Chamamento Público nº 
.........../20....... e em seus anexos, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados 
durante o processo de seleção. 

Contagem, ____ de ______________ de 20___. 

........................................................................................... 
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 

ANEXO II

MINUTA DA CAPA DO ENVELOPE
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CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE CONTAGEM – COMIC 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2018
COMISSÃO DE SELEÇÃO DO COMIC
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): ____________________________________
CNPJ:__________________________
PROPOSTA:____________________________________________________________________
TIPO DE ATENDIMENTO:
(   ) programas voltados a Política Nacional do Idoso, conforme a Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994;

(   ) programas de proteção social básica e especial de média e alta complexidade voltados à pessoa idosa, em especial as que estejam em situação de risco pessoal e 
vulnerabilidade social, em conformidade com a Resolução nº 109/09 do CNAS, que aprova a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais;
 
(   ) modalidades de atendimento, tais como: centro de convivência, centro de cuidados diurno, casa - lar, oficina abrigada de trabalho, atendimento domiciliar e outras 
formas de atendimento, conforme art. 4º do Decreto nº 1.948, de 03 de julho de 1996;
 
(   ) desenvolvimento de programas, campanhas e projetos de comunicação, divulgando ações de defesa e garantia dos direitos da pessoa idosa;

(   ) promoção da cultura de valorização, respeito e cuidado da pessoa idosa no que se refere ao envelhecimento ativo e com fragilidade no âmbito da família, da 
sociedade, da comunidade e do estado;

(   ) desenvolvimento de projetos complementares a política de educação, com a criação de novas tecnologias que capturem as tradições culturais e os processos de 
aprendizagem da pessoa idosa, a fim de produzir a potencialização do conhecimento acumulado, bem como do intercâmbio intergeracional;

(   ) promoção da acessibilidade, sustentabilidade e mobilidade urbana, que buscam a melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas, por meio da adequação de 
ambientes na cidade, nos equipamentos, instituições e residências destinadas especificamente à pessoa idosa;

(   ) qualificação permanente de profissionais que atuam no sistema de garantia de direitos da pessoa idosa; 

(   ) desenvolvimento de pesquisas e atividades interventivas que visem o levantamento de dados, a identificação ou transformação da realidade, e a avaliação de pro-
gramas e serviços ofertados, a fim de subsidiar a construção e consolidação da política de atenção à pessoa idosa no Município;

(   ) apoio as instituições filantrópicas de longa permanência do município de Contagem;

(   ) construção, ampliação, reformas e reparos de instalação física na Instituição. 

ANEXO III
Minuta do Certificado de Autorização para Captação nº 01/2018 – CMDCAC

       

ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ FARIA DA ROCHA, 1.016 – 4º ANDAR – ELDORADO – CONTAGEM/MG – TEL.: (31)3392-2813 – E-MAIL: COMIC@CONTAGEM.
MG.GOV.BR



"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, 11 de junho de 2018 Página 36 de 59 Diário Oficial de Contagem - Edição 4360

ANEXO IV
ATESTADO DE FUNCIONAMENTO

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

Presidente: 
Endereço: 
CI:                                                                                    CPF: 
                                 

Vice-Presidente: 
Endereço: 
CI:                                                                                     CPF: 
 Secretário: 
Endereço: 
CI:                                                                                       CPF: 
  

Tesoureira: 
Endereço: 
CI:                                                                                       CPF: 

Atesto, outrossim, que a referida entidade não remunera os membros de sua diretoria pelo exercício específico de suas funções não distribui lucros ou bonificações a di-
rigentes, associados ou mantenedores, sob nenhuma forma, destinado a totalidade das rendas apurados ao atendimento beneficente de suas finalidades. Este atestado 
tem validade de três (03) anos a partir da data de emissão do mesmo.

Contagem, xx dexxxxxxx de xxxx.

Joaquim Gomes de Fátima
Presidente do COMIC

ANEXO V 
 
DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS 
 
 Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 13.019, de 2014, que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC]: 

dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. 
OU 
pretende contratar ou adquirir com recursos da parceria as condições materiais para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimen-
to das metas estabelecidas.  
OU 
dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, 
bem como pretende, ainda, contratar ou adquirir com recursos da parceria outros bens para tanto. 
 
OBS: A organização da sociedade civil adotará uma das três redações acima, conforme a sua situação. A presente observação deverá ser suprimida da versão final da 
declaração.  

Contagem, ____ de ______________ de 20___. 

........................................................................................... 
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)

ANEXO VI 

DECLARAÇÃO E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 
 
Declaro para os devidos fins, em nome da [identificação da organização da sociedade civil – OSC], que:
 
Não há no quadro de dirigentes abaixo identificados: 
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membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública federal; ou 
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, das pessoas mencionadas na alínea “a”. Observação: a presente veda-
ção não se aplica às entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades ora referidas (o que deverá ser devidamente informado e justificado 
pela OSC), sendo vedado que a mesma pessoa figure no instrumento de parceria simultaneamente como dirigente e administrador público (art. 39, §5º, da Lei nº 
13.019, de 2014); 
 

RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 

Nome do dirigente e 
cargo que ocupa na OSC 

Carteira de identidade, órgão expedidor e 
CPF 

Endereço residencial, 
telefone e e-mail 

Não contratará com recursos da parceria, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de 
confiança, de órgão ou entidade da administração pública municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até 
o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; 

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

(a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública federal; 
(b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública federal 
celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e 
na lei de diretrizes orçamentárias; e 
(c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine 
pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.  

Contagem, ____ de ______________ de 20___. 

........................................................................................... 
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS 
 
Declaro para os devidos fins, que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC] e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 
39 da Lei nº 13.019, de 2014. Nesse sentido, a citada entidade:
 
Está regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a funcionar no território nacional; 
Não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; 
Não tem como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental 
na qual será celebrado o termo de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o segundo grau. Observação: a presente vedação não se aplica às entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades ora re-
feridas (o que deverá ser devidamente informado e justificado pela OSC), sendo vedado que a mesma pessoa figure no instrumento de parceria simultaneamente como 
dirigente e administrador público (art. 39, §5º, da Lei nº 13.019, de 2014); 
Não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, observadas as exceções previstas no art. 39, caput, inciso IV, alíneas “a” a “c”, da Lei nº 
13.019, de 2014;  
Não se encontra submetida aos efeitos das sanções de suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, declaração de inido-
neidade para licitar ou contratar com a administração pública, suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou 
contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora e, por fim, declaração de inidoneidade para participar de chamamento 
público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo; 
Não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 
8 (oito) anos; e 
Não tem entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer 
esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou fun-
ção de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do 
art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.  

Contagem, ____ de ______________ de 20___. 
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........................................................................................... 
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 

ANEXO VIII

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

________________________________, (nome da organização da sociedade civil), com sede na________________________________(endereço da OSC), CNPJ 
______________________________, por seu representante legal infra-assinado, e em atenção a norma contida no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República, de-
clara de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos 
em qualquer trabalho (exceto aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos).

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

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

Nome e assinatura do responsável (representante legal)

Carimbo da organização da sociedade civil

ANEXO IX
MINUTA

PLANO DE TRABALHO PARA TERMO DE FOMENTO

1 - DADOS CADASTRAIS 

1.1 PMC

SECRETARIA GESTORA DA POLÍTICA PÚBLICA

ENDEREÇO
BAIRRO

CIDADE
U.F C.E.P DDD/FONE

1.1.1 GESTOR DA PARCERIA

NOME
LOTAÇÃO

CARGO
MATRÍCULA

E-MAIL GESTOR DA PARCERIA

1.2 OSC

NOME
CNPJ

ENDEREÇO
BAIRRO

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

BANCO
AG CC NOME DA AGÊNCIA
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E-MAIL

1.2 DIRIGENTE

NOME DO RESPONSAVEL
C.P.F

R.G./ORGÃO EXPEDIDOR
CARGO FUNÇÃO PERÍODO DE MANDATO

ENDEREÇO
CIDADE

CEP
U.F TELEFONE E-MAIL

ASSINATURA DO DIRIGENTE VALIDANDO O CONTEÚDO DO PLANO

2 - DESCRIÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO

2.1 PROGRAMA DE GOVERNO: 

2.2 Identificação do Objeto: 

2.3 Período de execução :

2.4 Justificativa da proposição: 

3 – METAS 

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

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

Qtd Meta Quantidade Prazo

01

02

03
3.1 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

META AÇÃO

INDICADOR

Inicio Término RESPONSAVELUnd. Qtd

01

02

3.2 – INDICADORES, DOCUMENTOS E OUTROS MEIOS A SEREM UTILIZADOS PARA A AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS
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Especificar com serão aferidos os indicadores

4 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Descrição da Despesa Quantidade Valor Valor Total da Despesa

Pessoal (folha e encargos) R$- R$- 

Material de Consumo R$- R$- 

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$- R$- 

TOTAL GERAL R$- R$- 
5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

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

META
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO

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

META
JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

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

VALOR GLOBAL
R$

6 – CONTRAPARTIDA

7 – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

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

Prazo para apresentação das Contas:

8 – PREVISÃO DE RECEITAS E A ESTIMATIVA DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES, INCLUINDO OS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS E A 
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO OBJETO;

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

Colocar documentos em anexo caso necessário.

9 – APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PELA PMC

11.1 – DECLARAMOS que foi analisado o conteúdo do PLANO DE TRABALHO, aprovamos e autorizamos a execução dos procedimentos operacionais detalhados no 
mesmo, que será vinculado ao PROCESSO Nº ...................... de ...... / ...... / ......, proposto pela (OSC) ..................................... 
Contagem., ....... de .................. de 2017.

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

ANEXO X
MINUTA DA PARCERIA
TERMO DE FOMENTO Nº /ANO
     
Processo Administrativo nº 000000/ANO 

Termo de Fomento nº xxxxxxxxxxxx que entre si celebram o MUNICÍPIO DE CONTAGEM e a Organização da Sociedade Civil XXXXXXXX mediante as cláusulas e condições 
seguintes:
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O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, com sede na Praça Presidente Tancredo Neves, nº 200, Bairro Camilo Alves, Contagem/MGF, CEP: 32.017-900, inscrito no CNPJ nº 
18.715.508/001-31, neste ato representado pelo Secretário Municipal_________________________ (NOME COMPLETO E QUALIFICAÇÃO), doravante denominado MU-
NICÍPIO, e a Organização da Sociedade Civil ______________________________, com sede na Rua _________________, nº ___, Cidade ____________, Estado ___________, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº _____________, neste ato, por seu [cargo do dirigente/procurador], [nome completo do dirigente/procurador], brasileiro, portador da cédula 
de identidade RG n.º _____________, inscrito no CPF sob o n.º ______________, doravante denominada OSC, com fundamento no que dispõem a Lei Federal n.º 13.019, 
de 31 de julho de 2014, e o Decreto Municipal nº 30, de 23 de fevereiro de 2017, resolvem firmar o presente Termo de Colaboração, que será regido pelas cláusulas e 
condições que seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO   
1.1. O presente Termo de Fomento, tem por objeto ________________________, consoante o plano de trabalho anexo, parte integrante indissociável deste ajuste (Anexo 
I).

1.2. O plano de trabalho poderá ser revisto para alteração, respeitada a legislação vigente e após proposta previamente justificada pela OSC e acolhida em parecer 
técnico favorável do órgão competente, ratificado pelo Titular da Secretaria Municipal ________________________, vedada alteração do objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES 
2.1. São responsabilidades e obrigações, além de outros compromissos assumidos por meio deste termo e respectivo plano de trabalho, os previstos na Lei Federal n.º 
13.019, de 31 de julho de 2014, no Decreto Municipal nº 30, de 23 de fevereiro de 2017, e legislação e regulamentação aplicáveis à espécie: 

2.1.1. COMUNS DOS PARTÍCIPES:
I- assegurar o regular funcionamento da ________________________; 
II- colaborar, acompanhar, supervisionar, avaliar e divulgar a implantação e o desenvolvimento das atividades decorrentes da presente parceria. 

2.1.2. DO MUNICÍPIO:
I- elaborar e conduzir a execução da política pública; 
II- emanar diretrizes sobre a política pública a ser executada por meio do presente termo, estabelecendo conceitos e critérios de qualidade a serem observados pela 
OSC; 
III- acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do objeto deste termo, devendo zelar pelo alcance dos resultados pactuados e pela correta aplicação dos recursos 
repassados; 
IV- prestar apoio necessário e indispensável à OSC para que seja alcançado o objeto da parceria em toda sua extensão e no tempo devido; 
V- repassar à OSC os recursos financeiros previstos para a execução do objeto da parceria, de acordo com o cronograma de desembolsos previsto, que guardará conso-
nância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto; 
VI- manter, em seu sítio eletrônico, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até 180 (cento e oitenta) dias após o encerramento da 
vigência; 
VII- conferir, a cada XX (XXXXXXX) dias, o relatório a ser enviado pela OSC ao MUNICÍPIO, por meio informatizado, com indicação da quantidade 
________________________; 
VIII- publicar, no Diário Oficial do Município, extrato deste termo, de seus aditivos e apostilamento. 
IX- instituir Comissão de Monitoramento e Avaliação – CMA, por ato da autoridade competente, a ser publicado no Diário Oficial do Município; 
X- emitir relatório técnico de monitoramento de avaliação da parceria; 
XI- analisar os relatórios gerenciais financeiros e de resultados; 
XII- analisar as prestações de contas encaminhadas pela OSC de acordo com a legislação e regulamentação aplicáveis; 
XIII- disponibilizar na íntegra, em seu site eletrônico, o teor deste termo e de seus aditivos, bem como de todos os relatórios gerenciais de resultados e da CMA, no 
prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de suas assinaturas; 
XIV- viabilizar o acompanhamento, pela internet, dos processos de liberação de recursos; XV- na hipótese de inexecução exclusiva por culpa da OSC, o MUNICÍPIO 
poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio independentemente de autorização judicial, a fim de realizar 
ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas, retomar os bens públicos em poder da OSC, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu 
direitos de uso de tais bens, e/ou assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a 
evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela OSC até o momento em que o MUNICÍPIO assumiu essa respon-
sabilidade; 
XVI- divulgar, pela internet, os meios para apresentação de denúncia sobre a aplicação irregular dos recursos transferidos; 
XVII- realizar pesquisas por amostragem, sem caráter restritivo, acerca do perfil dos usuários do ________________________. 

2.1.3 - DA OSC:
I- apresentar relatórios de execução do objeto e de execução financeira, elaborados eletronicamente por meio de formulários próprios constantes do sítio eletrônico do 
MUNICÍPIO e contendo, entre outros dados: 
a) comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados, acompanhado de justificativas para todos os resultados não alcançados e propostas de ação para 
superação dos problemas enfrentados; 
b) demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução, em regime de caixa e em regime de competência; e 
c) comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária.
II- prestar contas, eletronicamente, por meio de formulários próprios constantes do sítio eletrônico do MUNICÍPIO, da totalidade das operações patrimoniais e resulta-
dos da parceria, de acordo com a legislação e regulamentação aplicáveis; 
III- executar o plano de trabalho - isoladamente ou por meio de atuação em rede, na forma do artigo 35-A, da Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014, bem 
como aplicar os recursos 
públicos e gerir os bens públicos com observância aos princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, 
da eficiência e da eficácia; 
IV- zelar pela boa qualidade das ações e serviços prestados, buscando alcançar os resultados pactuados de forma otimizada; 
V- observar, no transcorrer da execução de suas atividades, todas as orientações emanadas do MUNICÍPIO; 
VI- responsabilizar-se, integral e exclusivamente, pela contratação e pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução 
do objeto, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária do MUNICÍPIO a inadimplência da OSC em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre 
o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução; 
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VII- divulgar, no seu sítio eletrônico e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações, na forma e prazos definidos pelo MU-
NICÍPIO, todas as parcerias celebradas com esse último, observando-se as informações mínimas exigidas e eventuais restrições de segurança que impeçam a sua divul-
gação, na forma da lei; VIII- indicar pelo menos um representante para acompanhar os trabalhos da CMA, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de assinatura 
deste instrumento; 
IX- manter e movimentar os recursos financeiros repassados para a execução do objeto da parceria em uma única e exclusiva conta bancária da parceria, aberta junto 
ao Banco _________, observado o disposto no artigo 51 da Lei federal n. 13.019, de 2014; 
X- manter registros, arquivos e controles contábeis específicos para os dispêndios relativos ao objeto da parceria; 
XI- assegurar que toda divulgação das ações objeto da parceria seja realizada com o consentimento prévio e formal do MUNICÍPIO; 
XII- utilizar os bens, materiais e serviços custeados com recursos públicos vinculados à parceria em conformidade com o objeto pactuado; 
XIII- permitir e facilitar o acesso de agentes do MUNICÍPIO, membros dos conselhos gestores da política pública, quando houver, da CMA e demais órgãos de fiscaliza-
ção interna e externa a todos os documentos relativos à execução do objeto da parceria, prestando-lhes todas e quaisquer informações solicitadas, bem como aos locais 
de execução do objeto; 
XIV- responsabilizar-se pela legalidade e regularidade das despesas realizadas para a execução do objeto da parceria, pelo que responderá diretamente perante o MUNI-
CÍPIO e demais órgãos incumbidos da fiscalização nos casos de descumprimento; 
XV- responsabilizar-se, exclusivamente, pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de 
investimento e de pessoa. 
XVI- _________________________________ (ACRESCENTAR OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DA PARCERIA) CLÁUSULA TERCEIRA - DO GESTOR DA PARCERIA 

3.1. O gestor da parceria fará a interlocução técnica com a OSC, bem como o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto da parceria, devendo zelar pelo 
seu adequado cumprimento e manter o MUNICÍPIO informado sobre o andamento das atividades, competindo-lhe em especial:
I- acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da parceria; 
II- informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregulari-
dades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;
III- emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração o teor do relatório técnico de monitoramento e avaliação; IV- 
disponibilizar ou assegurar a disponibilização de materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação; 
V- comunicar ao administrador público a inexecução por culpa exclusiva da OSC; 
VI- acompanhar as atividades desenvolvidas pela OSC e monitorar a execução do objeto da parceria nos aspectos administrativo, técnico e financeiro, propondo as 
medidas de ajuste e melhoria segundo as metas pactuadas e os resultados observados, com o assessoramento que lhe for necessário; 
VII- realizar atividades de monitoramento, devendo estabelecer práticas de acompanhamento e verificação no local das atividades desenvolvidas, mediante agenda de 
reuniões e encontros com os dirigentes da OSC, para assegurar a adoção das diretrizes constantes deste termo e do plano de trabalho; 
VIII- realizar a conferência e a checagem do cumprimento das metas e suas respectivas fontes comprobatórias, bem como acompanhar e avaliar a adequada implemen-
tação da política pública, verificando a coerência e veracidade das informações apresentadas nos relatórios gerenciais; 

3.2. Fica designado como gestor [nome e qualificação geral e funcional do servidor].

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

3.4. Em caso de ausência temporária do gestor, o Secretário Municipal de ____________________ assumirá a gestão até o retorno daquele.

3.5. Em caso de vacância da função de gestor, o Secretário Municipal de ____________________ assumirá interinamente a gestão da parceria, por meio de simples 
apostilamento, até a indicação de novo gestor.

CLÁUSULA QUARTA - DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 4.1. Os resultados alcançados com a execução do objeto da parceria devem ser moni-
torados e avaliados sistematicamente por meio de relatórios técnicos emitidos por responsável designado pelo Prefeito em ato próprio, na forma do artigo 59, da Lei 
Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014. 

4.2 A periodicidade e a quantidade dos relatórios técnicos previstos no caput desta cláusula serão estipuladas pela CMA.

CLÁUSULA QUINTA - DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
5.1. Compete à CMA:
I- homologar, independentemente da obrigatoriedade de apresentação de prestação de contas pela OSC, o relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata 
o artigo 59, da Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014; 
II- avaliar os resultados alcançados na execução do objeto da parceria, de acordo com informações constantes do relatório técnico de monitoramento e avaliação, e 
fazer recomendações para o atingimento dos objetivos perseguidos; 
III- analisar a vinculação dos gastos da OSC ao objeto da parceria celebrada, bem como a razoabilidade desses gastos; 
IV- solicitar, quando necessário, reuniões extraordinárias e realizar visitas técnicas na OSC e no local de realização do objeto da parceria com a finalidade de obter infor-
mações adicionais que auxiliem no desenvolvimento dos trabalhos; 
V- solicitar aos demais órgãos do MUNICÍPIO ou à OSC esclarecimentos que se fizerem necessários para subsidiar sua avaliação; 
VI- emitir relatório conclusivo sobre os resultados alcançados no período, contendo a nota da parceria, avaliação das justificativas apresentadas no relatório técnico de 
monitoramento e avaliação, recomendações, críticas e sugestões; 

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
6.1. O valor total da presente parceria é de R$ XXX.XXX,XX (valor da parceria por extenso).

6.2. As despesas para implementação e execução do Plano de Trabalho, estabelecido neste Termo, correram à conta do orçamento vigente, na dotação orçamentária: 
_____________

6.3. Os recursos financeiros de que trata esta cláusula serão transferidos à OSC na forma do cronograma de desembolso constante do plano de trabalho, sendo que as 
parcelas subsequentes à primeira apenas serão liberadas após aprovação da prestação de contas das parcelas precedentes.

6.4. Havendo saldo remanescente do repasse de recursos anteriores, o valor do repasse subsequente corresponderá ao valor previsto no cronograma de desembolso 
subtraído do referido saldo remanescente, garantindo-se que, ao final de cada período de avaliação, seja disponibilizado o montante de recursos necessários à execu-
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ção do objeto da parceria.

6.5. Não serão computados como saldo remanescente os valores referentes a compromissos já assumidos pela OSC para alcançar os objetivos da parceria, bem como os 
recursos referentes às provisões para liquidação de encargos.

6.6. É vedada a realização de despesas, à conta dos recursos destinados à parceria, para finalidades diversas ao objeto pactuado, mesmo que em caráter de urgência.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CESSÃO E DA ADMINISTRAÇÃO DOS BENS PÚBLICOS 7.1. Durante o período de vigência desta parceria, poderão ser destinados à OSC bens 
públicos necessários ao seu cumprimento, os quais poderão ser disponibilizados por meio de disposição constante do plano de trabalho, de permissão de uso ou de 
instrumento equivalente em que se transfira a responsabilidade pelo seu uso e guarda, na forma da lei. 

7.2. Os bens adquiridos, produzidos ou transformados pela OSC com recursos da parceria não compõem o patrimônio desta e deverão ser utilizados em estrita confor-
midade com o objeto pactuado.

7.3. Extinto o ajuste por realização integral de seu objeto, os bens adquiridos, produzidos ou transformados com recursos da parceria serão entregues ao MUNICÍPIO, 
para assegurar a continuidade do objeto pactuado, seja por meio da celebração de nova parceria, seja pela execução direta do objeto pela administração pública muni-
cipal.

7.4. A OSC deverá, a partir da data da apresentação da prestação de contas, disponibilizar os bens para o MUNICÍPIO, que deverá retirá-los, no prazo de até XX 
(XXXXXXX) dias, após o qual a organização da sociedade civil não mais será responsável pelos bens.

7.5. Na hipótese de dissolução da organização da sociedade civil durante a vigência da parceria, os bens remanescentes deverão ser retirados pela administração públi-
ca municipal, no prazo de até XX (XXXXXXX) dias, contado da data de notificação da dissolução.

7.6. Esta cláusula formaliza a promessa de transferência da propriedade dos equipamentos e materiais permanentes adquiridos com recursos provenientes da celebra-
ção da parceria, para fins do disposto no art. 35, § 5º, da Lei nº 13.019/2014.

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
8.1. A OSC elaborará e apresentará ao MUNICÍPIO prestação de contas na forma discriminada no Decreto Municipal nº 30, de 23 de fevereiro de 2017, observando-se o 
Capítulo IV, da Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014 e demais legislação e regulamentação aplicáveis.

8.2. Os originais das faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas deverão ser emitidos em nome da OSC, devidamente 
identificados com o número do Processo _________/2017, e mantidos em sua sede, em arquivo e em boa ordem, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, 
pelo prazo de 10 (dez) anos, contados a partir da aprovação da prestação de contas ou da tomada de contas especial pelo Tribunal de Contas do Estado, relativa ao 
exercício da gestão, separando-se os de origem pública daqueles da própria OSC.

8.3. A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão em plataforma eletrônica a ser disponibilizada no portal do MUNICÍPIO, permitindo a visualiza-
ção por qualquer interessado.

8.4. Até que se institua a plataforma eletrônica de que trata o item anterior, referida prestação de contas e atos subsequentes serão realizados na forma indicada pela 
Controladoria Geral do Município, sendo utilizados, para tanto, os instrumentais disponíveis no sítio eletrônico da Prefeitura de Contagem.

8.5. Para fins de comprovação dos gastos, não serão aceitas despesas efetuadas em data anterior ou posterior ao período de vigência da parceria.

8.6. Não poderão ser pagas com recursos da parceria, despesas em desacordo com o plano de trabalho, bem como aquelas decorrentes de multas, juros, taxas ou 
mora, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo e a título de taxa de administração.

8.7. A falta de prestação de contas nas condições estabelecidas nesta cláusula e na legislação aplicável, ou a sua desaprovação pelos órgãos competentes do MUNICÍ-
PIO, implicará a suspensão das liberações subsequentes, até a correção das impropriedades ocorridas.

8.8. A responsabilidade da OSC pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da instituição e à execução 
do objeto da parceria é exclusiva, não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária do MUNICÍPIO pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do 
objeto da parceria ou restrição à sua execução.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 
9.1. O prazo de vigência desta parceria é de _____ (___________), contados a partir da data de sua assinatura.

9.2. No mínimo trinta dias antes de seu término, havendo possibilidade legal e interesse dos partícipes, a parceria poderá ter seu prazo de execução prorrogado para 
cumprir o plano de trabalho, mediante termo aditivo e prévia autorização do MUNICÍPIO, respeitada a legislação vigente, após proposta previamente justificada pela 
OSC e autorização do Prefeito, baseada em parecer técnico favorável do órgão competente.

9.3. O MUNICÍPIO prorrogará de ofício a vigência da parceria quando der causa ao atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso 
verificado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA AÇÃO PROMOCIONAL 
10.1. Em qualquer ação promocional relacionada à parceria serão, obrigatoriamente, seguidas as orientações do MUNICÍPIO.

10.2. É vedada à OSC a realização de qualquer ação promocional relativa ao objeto da parceria sem o consentimento prévio e formal do MUNICÍPIO.

10.3. Caso a OSC realize ação promocional sem a aprovação do MUNICÍPIO e com recursos da parceria, o valor gasto deverá ser restituído à conta dos recursos disponi-
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bilizados e o material produzido deverá ser imediatamente recolhido.

10.4. A divulgação de resultados técnicos, bem como todo e qualquer ato promocional relacionado ao desenvolvimento ou inovação tecnológica e/ou metodológica, 
decorrentes de trabalhos realizados no âmbito da presente parceria, deverá apresentar o brasão oficial de Contagem, sendo vedada a sua divulgação total ou parcial 
sem o consentimento prévio e formal do MUNICÍPIO.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO 
11.1. A presente parceria poderá, a qualquer tempo, ser denunciada por qualquer dos partícipes, mediante notificação escrita com antecedência de ____ (_________) 
dias e será rescindido por infração legal ou descumprimento das obrigações assumidas, ou pela superveniência de norma legal ou fato que o torne jurídica, material ou 
formalmente inexequível. 

11.2. Ocorrendo a rescisão ou a denúncia do presente ajuste, MUNICÍPIO e OSC responderão pelas obrigações assumidas até a data de assinatura do respectivo termo 
de encerramento, devendo a OSC apresentar ao MUNICÍPIO, no prazo de até 30 (trinta) dias, a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações assumi-
das até aquela data.

11.3. Havendo indícios fundados de malversação do recurso público, o MUNICÍPIO deverá instaurar Tomada de Contas Especial, para apurar irregularidades que tenham 
motivado a rescisão da parceria.

11.4. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do presente ajuste, não tendo ocorrido a utilização total dos recursos financeiros recebidos do MUNICÍPIO, 
fica a OSC obrigada a restituir, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias contados da data do evento, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes 
das receitas obtidas das aplicações financeiras, acrescidos de correção monetária e de juros de mora, devendo encaminhar o respectivo comprovante de depósito ban-
cário ao MUNICÍPIO.

11.5. A inobservância do disposto no item anterior ensejará a imediata instauração da tomada de contas especial, sem prejuízo da inscrição de demais sanções e medi-
das cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES 
12.1. Este termo poderá ser alterado, mediante termo aditivo, em qualquer de suas cláusulas e condições, exceto no que tange ao seu objeto, de comum acordo, desde 
que tal interesse seja manifestado por qualquer dos partícipes, previamente e por escrito, observado o disposto neste termo e na legislação aplicável.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES 13.1. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da 
Lei federal n. 13.019, de 2014 e da legislação específica, o MUNICÍPIO poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à OSC as sanções previstas no artigo 73 da Lei federal 
n. 13.019, de 2014. 

13.1.1. Aplicadas as sanções previstas nesta cláusula, deverão ser as mesmas registradas no sítio eletrônico do MUNICÍPIO.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
14.1. Acordam as partes, ainda, em estabelecer as condições seguintes.

14.1.1. Os trabalhadores contratados pela OSC não guardam qualquer vínculo empregatício com o MUNICÍPIO, inexistindo, também, qualquer responsabilidade desse 
último em relação às obrigações trabalhistas e demais encargos assumidos pela OSC.

14.1.2. O MUNICÍPIO não responde, subsidiária ou solidariamente, pela ausência de cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e comerciais assu-
midas pela OSC, não se responsabilizando, ainda, por eventuais demandas judiciais.

14.1.3. Todas as comunicações relativas a esta parceria serão consideradas como regularmente efetuadas quando realizadas por meio eletrônico. 14.1.4. As exigências 
que não puderem ser cumpridas por meio eletrônico deverão ser supridas através da regular instrução processual, em meio físico.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
15.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Contagem para dirimir quaisquer questões resultantes da execução ou da interpretação deste instrumento e que não puderem 
ser resolvidas administrativamente.

E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições ajustadas, firmam o presente termo, em 2 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assina-
das, para que produza os efeitos legais. 

Contagem, … de ... de 2017. 

Secretário Municipal de ________________________ 

(NOME DO DIRIGENTE ) 
(cargo do dirigente da OSC) 

Testemunhas: 
_________________________________          ______________________________ 
Nome:                                                                 Nome: 
RG                                                                      RG: 
CPF:                                                                   CPF:
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ANEXO XI

FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DO CHAMAMENTO PÚBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CONTAGEM/MG.

1-SOBRE A INSTITUIÇÃO:                                                                                                                                           

1.1 – DADOS:

RASÃO SOCIAL:

SIGLA:

NOME FANTASIA:

CNPJ:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

ESTADO:

TELEFONE:

DATA:       /       /   

1.2 HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO:
 
2- SOBRE O PROJETO:

2.1- DADOS:

NOME DO PROJETO:

LINHA DO PROJETO DE ATUAÇÃO DO PROJETO:

Descrever o que vai ser realizado no projeto

ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROJETO:
Locais de execução e endereço:

COORDENADOR:
Nome do profissional que coordena o projeto
ELABORADOR DO PROJETO:

2.2- RESUMO DO PROJETO:
Falar sobre o projeto quando e como começou ( aproximadamente)

3- JUSTIFICATIVA DO PROJETO:
Falar sobre a Importância do projeto no local onde será desenvolvido e o porque (aproximadamente 30 linhas)

3.1- PÚBLICO ALVO:
Deve constar: Descrição, idade, quantidade, situação econômica e social, critérios de seleção.

3.2-OBJETIVOS:
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3.2.1 - OBJETIVO GERAL:
Descrever a solução do problema detectado. O Verbo deverá vir sempre no infinitivo. Exemplo: fazer, realizar, cumprir.

3.2.2 - OBJETIVO ESPECÍFICOS:
Distribuir o objetivo geral em no mínimo 06 específicos para alcançar o objetivo geral.

3.3 - METODOLOGIA:

3.3.1 - DESENVOLVIMENTO:

A – COMO SERÃO DESENVOLVIDAS.
Descrever.

3.3.2 - QUADRO DE HORÁRIO DAS ATIVIDADES:

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO

3.3.3 - EQUIPE TÉCNICA

NOME PROFISSÃO FUNÇÃO REGIME CARGA HORÁRIA

OBS.: O item equipe técnica só deverá ser preenchido quando o objeto do projeto prever o custeio de profissionais responsáveis pelo seu desenvolvimento.

4 - SUSTENTABILIDADE DO PROJETO:

4.1 - INTERAÇÃO COM AS POLITICAS PÚBLICAS:
Como este projeto vai interagir com as politicas públicas.

4.2- PLANO DE COMUNICAÇÃO:

DESCRIÇÃO QUANTIDADE PÚBLICO

 
4.3 - PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE:
Descrever como a comunidade vai participar do projeto?

4.4 -  PARCEIROS DO PROJETO:

NOME DO PARCEIRO TIPO DE PASCERIA (FINANCEIRO, TÉCNICA OU RECURSOS)

5- METAS/RESULTADOS ESPERADOS:  
         

OBJETIVOS ESPECÍFICOS METAS RESULTADOS ESPERADOS
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6- AVALIAÇÕES E MONITORAMENTO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES MEIO DE VERIFICAÇÃO PERÍODO RESPONSÁVEL

7 – CRONOGRAMA DO PROJETO

MESES

OBJETIVO ESPECÍFICO AÇÕES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8 – RECURSOS NECESSÁRIOS:

8.1 - PLANILHA DE RECURSOS

DESCRIÇÃO QUANTIDADE CLASSIFICAÇÃO

8.2 - PLANILHA FINANCEIRA

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTI.
VALOR
 UNIT.

VALOR 
TOTAL

1.RH

1.1

1.2

TOTAL DE RH

2.DESPESAS

2.1

2.2

TOTAL DE DESPESAS

3.MATERIAIS

3.1

3.2

3.3

TOTAL DAS DESPESAS

TOTAL GERAL 1+2+3

FIA

TOTAL DO CAC

ANEXO
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9 – EXECUÇÃO FINANCEIRA
9.1 – PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00 )

ESPECIFICAÇÃO CONCEDENTE PROPONENTE TOTAL

CUSTEIO

ENVESTIMENTO

FUNDO DO IDOSO 20%

TOTAL GERAL

9.2 – DESCRIÇÃO MDA CONTRAPARTIDA
Descrever a contrapartida

9.3 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ( R$ 1,00)
9.3.1 – CONCEDENTE.

MÊS 1°MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS 5° MÊS 6°MÊS

VALOR / PARCELA
 

MÊS 7°MÊS 8° MÊS 9° MÊS 10° MÊS 11° MÊS 12°MÊS

VALOR/ PARCELA

9.3.2 – PROPONENTE CONTRA PARTIDA

MÊS 1°MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS 5° MÊS 6°MÊS

VALOR/PARCELA

MÊS 7°MÊS 8° MÊS 9° MÊS 10° MÊS 11° MÊS 12°MÊS

VALOR / PARCELA

10 – ANEXOS INFORMAÇÕES ADICIONAL
1. Ofício.
2. Plano de trabalho

Contagem,____/_____/______ 

____________________________________
Nome e assinatura do representante legal

__________________________________________
Nome e assinatura do responsável técnico do projeto

Secretaria Municipal 
de Cultura, Esporte e 
Juventude

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

O Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, Adriano Henrique Fontoura de Faria, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
retifica o extrato publicado no Diário Oficial Eletrônico de Contagem – DOC do dia 14 de junho de 2017, Edição nº 4127, página 18:

ONDE SE LÊ:

EXTRATO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2017
DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO FUNDAC Nº 01/2017
FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM.
NÚCLEO DE INCENTIVO À CIDADANIA – NIC
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OFICINEIROS/PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS, BEM COMO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DAS OFICINAS 
GRATUITAS A SEREM OFERTADAS AOS MUNÍCIPES NO ESPAÇO DAS ARTES E EM ESPAÇOS CULTURAIS, CONFORME PLANO DE TRABALHO. REALIZAR CONTRATAÇÕES 
DE INTERESSE DA FUNDAC PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS RELACIONADOS A PROJETOS A SEREM DESENVOLVIDOS PELA FUNDAC, NAS ÁREAS DE MÚSICA, 
DANÇA, TEATRO, ARTESANATO, GASTRONOMIA, PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL.
VALOR GLOBAL: R$ 480.000,00 (QUATROCENTOS E OITENTA MIL REAIS)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 54.13-392-0064-2324-33903900-010000.
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ASSINADO/VIGÊNCIA: 05/06/2016 ATÉ 05/12/2016.

LEIA-SE:

EXTRATO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2017
DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO FUNDAC Nº 01/2017
FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM.
NÚCLEO DE INCENTIVO À CIDADANIA – NIC
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OFICINEIROS/PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS, BEM COMO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DAS OFICINAS 
GRATUITAS A SEREM OFERTADAS AOS MUNÍCIPES NO ESPAÇO DAS ARTES E EM ESPAÇOS CULTURAIS, CONFORME PLANO DE TRABALHO. REALIZAR CONTRATAÇÕES 
DE INTERESSE DA FUNDAC PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS RELACIONADOS A PROJETOS A SEREM DESENVOLVIDOS PELA FUNDAC, NAS ÁREAS DE MÚSICA, 
DANÇA, TEATRO, ARTESANATO, GASTRONOMIA, PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL.
VALOR GLOBAL: R$ 480.000,00 (QUATROCENTOS E OITENTA MIL REAIS)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 54.13-392-0064-2324-33903900-010000.
ASSINADO/VIGÊNCIA: 15/06/2017 ATÉ 15/12/2017.

Contagem, 11 de junho de 2018.

Câmara Municipal

PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A SITUAÇÃO E O TRÂMITE DE MATÉRIAS ORA SUBMETIDAS AO LEGISLATIVO.

PROPOSIÇÕES EM PODER DAS COMISSÕES PERMANENTES E COMISSÃO ESPECIAL:

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 008/2018
AUTORIA: Poder Executivo.
EMENTA: “Altera a Lei Municipal n.º 1.611, de 30 de dezembro de 1983 – “Código Tributário do Município de Contagem, e dá outras providências”.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 010/2018
AUTORIA: Poder Executivo.
EMENTA: “Altera a Lei Complementar n.º 247 de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a Organização da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo 
Municipal”.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 011/2018
AUTORIA: Poder Executivo.
EMENTA: “Altera a Lei n.º 1.611, de 30 de dezembro de 1983, que institui o Código Tributário do Município de Contagem”.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 012/2018
AUTORIA: Poder Executivo.
EMENTA: “Altera a Lei n.º 1.611, de 30 de dezembro de 1983, que institui o Código Tributário do Município de Contagem”.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N.º 001/2018
AUTORIA: Poder Executivo.
EMENTA: “Altera a Lei n.º 4.622, de 15 de outubro de 2013 que “Institui o Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial e dá outras providências.” * Com 
acréscimo de  01 (uma) Emenda de Autoria do Vereador Daniel do Irineu.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N.º 005/2018
AUTORIA: Poder Executivo.
EMENTA: “Altera a Lei n.º 4.622, de 15 de outubro de 2013 que “Institui o Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial e dá outras providências.” 

PROJETO DE LEI N.º 011/2018
AUTORIA: Poder Executivo.
EMENTA: “Altera a Lei n.º 4.422, de 5 de janeiro de 2011, que institui o “Programa Contagem Pró-ISO e dá outras providências”.

PROJETO DE LEI N.º 020/2017
AUTORIA: Poder Executivo.
EMENTA: “Altera a Lei n.º 2.631, de 1º de agosto de 1994, que “Estabelece normas para o licenciamento e cadastramento de elementos de comunicação visual e sonora 
urbana” e dá outras providências”.

PROJETO DE LEI N.º002/2018
AUTORIA: Vereador Daniel Carvalho.
EMENTA: “Dispõe sobre a obrigatoriedade de CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO em PRIMEIROS SOCORROS e MANOBRAS DE DESENGASGO dos profissionais de educação 



"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, 11 de junho de 2018 Página 50 de 59 Diário Oficial de Contagem - Edição 4360

nas escolas públicas e particulares de ensino infantil do município, capacitando-os para em caso de emergência fazer os procedimentos protocolar e dá outras provi-
dências”. * (Com acréscimo de 01 (uma) Emenda)”.

PROJETO DE LEI N.º003/2018
AUTORIA: Vereador Alexandre – “Xexeu”.
EMENTA: “Fica criado no Município de Contagem o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS – Itinerante”.
PROJETO DE LEI N.º014/2018
AUTORIA: Vereador Arnaldo de Oliveira.
EMENTA: “Declara de Utilidade Pública a “Organização Não Governamental i.9”.

PROJETO DE LEI N.º017/2018
AUTORIA: Vereador Zé Antônio/ Hospital Santa Helena.
EMENTA: “Obriga os estabelecimentos comerciais do Município, que fixem cartazes alertando aos consumidores sobre os riscos do consumo da fruta carambola, princi-
palmente por pessoas com problemas renais”.

PROJETO DE LEI N.º001/2017
AUTORIA: Vereador Daniel do Irineu.
EMENTA: “Cria Parque Linear na Avenida Francisco Firmo de Matos, no Bairro Jardim Califórnia, e dá outras providências”.

PROJETO DE LEI N.º007/2017
AUTORIA: Vereador Léo Motta.
EMENTA: “Altera a Lei n.º 1.809, de 2 de junho de 1987, modificada pela Lei n.º 4.496, de 21 de novembro de 2011, que estabelece gratuidade nos transportes coleti-
vos e dá outras providências”.

PROJETO DE LEI N.º014/2017
AUTORIA: Vereador Capitão Fontes.
EMENTA: “Torna obrigatória a colocação de placas em hospitais, unidades de saúde, laboratórios e postos de saúde com o nome dos médicos em exercício, chefe de 
enfermagem e seus horários de atendimento”.

PROJETO DE LEI N.º023/2017
AUTORIA: Vereador Ivayr Soalheiro.
EMENTA: “Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de lâmpadas de led na rede de iluminação pública em novos loteamentos e empreendimentos imobiliários no municí-
pio de Contagem”.

PROJETO DE LEI N.º029/2017
AUTORIA: Vereador Alexandre Xexeu.
EMENTA: “Altera o artigo 36 da Lei Complementar n.º 203, de 4 de abril de 2016”.

PROJETO DE LEI N.º032/2017
AUTORIA: Daniel Carvalho.
EMENTA: “Dispõe sobre a instalação de mini-ETE nas edificações do Município e dá outras providências."

PROJETO DE LEI N.º033/2017
AUTORIA: Daniel Carvalho.
EMENTA: “Estabelece, no âmbito do Município de Contagem, sanções e penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus-tratos aos animais e dá outras 
providências."

PROJETO DE LEI N.º036/2017
AUTORIA: Vereador Alexandre Xexeu.
EMENTA: “Fica criado no Município no âmbito das escolas municipais o projeto de lei que institui o profissional de psicopedagogia para atendimento aos alunos”.

PROJETO DE LEI N.º055/2017
AUTORIA: Vereador Daniel Carvalho.
EMENTA: “Estabelece, no âmbito do Município de Contagem, a “Parada Segura” para mulheres, idosos e deficientes físicos em horário noturno no itinerário de ônibus 
de transporte coletivo do Município e dá outras providências”.

PROJETO DE LEI N.º057/2017
AUTORIA: Vereador Daniel do Irineu.
EMENTA: “Autoriza o Poder Executivo a criar o PROGRAMA CONTAGEM TRANSPORTE PÚBLICO NA HORA CERTA”.

PROJETO DE LEI N.º061/2017
AUTORIA: Vereador Daniel Carvalho.
EMENTA: “Dispõe sobre a proibição de prática de assédio pessoal a transeuntes que induza a contratação de empréstimos financeiros, aquisição de cartão de crédito ou 
vendas nas vias (logradouros) públicos do Município de Contagem, e dá outras providências”.

PROJETO DE LEI N.º062/2017
AUTORIA: Vereador Ivayr Soalheiro.
EMENTA: “Institui o programa municipal de oportunidade e inclusão para jovem aprendiz, pessoa com deficiência ou reabilitados aprendiz no Município de Contagem”.
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PROJETO DE LEI N.º064/2017
AUTORIA: Vereador Daniel do Irineu e outros Edis.
EMENTA: “Dispõe sobre a cassação do alvará de funcionamento de empresas e postos estabelecidos no Município que revenderem combustíveis adulterados e dá 
outras providências”.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N.º065/2017
AUTORIA: Vereador Daniel do Irineu.
EMENTA: “Torna obrigatória a disponibilização de oportunidade para a apresentação de grupos, bandas, cantores ou instrumentistas locais na abertura de eventos 
musicais que contem com financiamento público municipal”.

PROJETO DE LEI N.º066/2017
AUTORIA: Vereador Alexandre Xexeu.
EMENTA: “Fica criado, no Município, o “Projeto Música na Praça”.

PROJETO DE LEI N.º073/2017
AUTORIA: Vereador Daniel Carvalho.
EMENTA: “Dispõe sobre o Programa de Incentivo à Implantação de Instrumentos de Sustentabilidade Ambiental no Município de Contagem”.

PROJETO DE LEI N.º074/2017
AUTORIA: Vereador Daniel do Irineu.
EMENTA: “Dispõe sobre a obrigatoriedade de filmar, gravar e transmitir ao vivo, via internet, as sessões públicas das licitações presenciais, no âmbito do Município de 
Contagem e dá outras providências”.

PROJETO DE LEI N.º089/2017
AUTORIA: Vereador Arnaldo de Oliveira.
EMENTA: “Cria o Dia Municipal da Música e institui no Calendário Oficial do Município de Contagem”.

PROJETO DE LEI N.º090/2017
AUTORIA: Vereador Léo Motta.
EMENTA: “Proíbe o ingresso em exposição de obras de arte e espetáculos que disponham de conteúdo impróprio para crianças e adolescentes no âmbito do Município 
de Contagem e dá outras providências”.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 006/2017
AUTORIA: Vereador Dr. Wellington Ortopedista.
EMENTA: “Cria o Diploma de Mérito do Servidor Público Contagense e dá outras providências”.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 027/2017
AUTORIA: Vereador Pastor Itamar.
EMENTA: “Cria o Diploma de Mérito do Líder Comunitário em Contagem e dá outras providências”.

PROPOSIÇÕES EM PODER DA PROCURADORIA:

PROJETO DE LEI N.º010/2018
AUTORIA: Vereador João Bosco New Texas.
EMENTA: “Dispõe sobre a notificação, em casos de violência contra o idoso, aos órgãos que menciona e dá outras providências.” 

PROPOSIÇÕES AGUARDANDO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA:

PROJETO DE LEI N.º 003/2017  
AUTORIA: Vereador Bruno Barreiro.
EMENTA: “Cria a premiação “ALUNO NOTA DEZ”, para estudantes do ensino fundamental e médio nas redes de ensino estadual, municipal e particular do Município de 
Contagem, e dá outras providências”. EM CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESDE 06/03/2017.

PROJETO DE LEI N.º 009/2017  
AUTORIA: Vereador Capitão Fontes.
EMENTA: “Institui a semana de orientação profissional para o primeiro emprego nas escolas públicas municipais de Contagem e dá outras providências”. EM CUMPRI-
MENTO DE DILIGÊNCIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESDE 24/03/2017.

PROJETO DE LEI N.º 026/2017  
AUTORIA: Vereador Capitão Fontes.
EMENTA: “Dispõe sobre a obrigatoriedade do conserto dos buracos e valas abertos das vias e passeios públicos e dá outras providências”. EM CUMPRIMENTO DE DILI-
GÊNCIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESDE 11/05/2017.

PROJETO DE LEI N.º 027/2017  
AUTORIA: Vereador Ivayr Soalheiro.
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EMENTA: “Institui a obrigatoriedade das empresas concessionárias de serviços públicos responsáveis por obras que impliquem em retirada total ou parcial do calça-
mento ou pavimento de via pública em sinalizar de imediato o local e restituir a sua condição original em até 48 horas após o término da obra”. EM CUMPRIMENTO DE 
DILIGÊNCIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESDE 11/05/2017.

PROJETO DE LEI N.º 045/2017  
AUTORIA: Vereador Jair Tropical.
EMENTA: “Dispõe sobre a publicação dos prazos de garantia nos editais de pavimentação e recapeamento no município de Contagem”. EM CUMPRIMENTO DE DILI-
GÊNCIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESDE 12/07/2017.

PROJETO DE LEI N.º 069/2017  
AUTORIA: Vereador Capitão Fontes.
EMENTA: “Dispõe sobre a obrigatoriedade do Ensino de Noções Básicas sobre a Lei Maria da Penha nas escolas Municipais de Contagem”. EM CUMPRIMENTO DE DILI-
GÊNCIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DESDE 26/09/2017.

PROJETO DE LEI N.º 070/2017  
AUTORIA: Vereador Capitão Fontes.
EMENTA: “Dispõe sobre a obrigatoriedade para emissão de comprovante de coleta para exame laboratorial da rede pública municipal de saúde no ato da coletagem e 
dá outras providências”. EM CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DESDE 19/10/2017.

PROJETO DE LEI N.º 072/2017  
AUTORIA: Vereadora Glória da Aposentadoria.
EMENTA: “Institui a gratuidade no Sistema de Transporte Público Coletivo do Município de Contagem e dá outras providências”. EM CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA NA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DESDE 19/10/2017.

PROJETO DE LEI N.º 083/2017  
AUTORIA: Vereador Jerson Braga Maia – “Caxicó”.
EMENTA: “Dispõe sobre a obrigatoriedade de estabelecimentos públicos e privados a inserir nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo e dá 
outras providências”. EM CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DESDE 16/11/2017.

PROJETO DE LEI N.º 085/2017  
AUTORIA: Vereador Daniel Carvalho.
EMENTA: “Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas que fazem remoção e transporte de resíduos provenientes de fossa a equiparem com rastreador os veículos 
utilizados na execução do serviço e dá outras providências”. EM CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DESDE 01/12/2017.

PROJETO DE LEI N.º 015/2018  
AUTORIA: Vereador Pastor Itamar.
EMENTA: “Assegura matrícula para o aluno portador de deficiência motora na escola municipal mais próxima de sua residência”. EM CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA NA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DESDE 26/04/2018.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 024/2018
AUTORIA: Vereador Doutor Wellington Ortopedista.
EMENTA: “Cria no âmbito municipal a Câmara Mirim e estabelece normas para seu funcionamento”. EM CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
GOVERNO DESDE 09/05/2018.

PROPOSIÇÕES RETIRADAS DE PAUTA EM CARÁTER TEMPORÁRIO:

PROJETO DE LEI N. 011/2017
AUTORIA: Vereador Daniel do Irineu.
EMENTA: “Institui o Programa Municipal de Zeladoria Simplificada.”

PROJETO DE LEI N. 034/2017
AUTORIA: Vereador Daniel do Irineu.
EMENTA: “Dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) aos portadores de doenças graves e incapacitantes e dá outras 
providências.”

PROJETO DE LEI N. 035/2017
AUTORIA: Vereador Jair Tropical.
EMENTA: “Dispõe sobre a instituição do programa de Castração Móvel, destinado ao controle da população animal no município de Contagem, e dá outras providên-
cias.”

PROJETO DE LEI N. 054/2017
AUTORIA: Vereador Jair Tropical.
EMENTA: “Dispõe sobre a criação do Programa de Arborização com espécies nativas na área de preservação da represa Várzea das Flores.”

PROPOSIÇÃO DE LEI EM PODER COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E TOMADA DE CONTAS, COMFORME O ARTIGO 251 DO REGIMENTO INTERNO EM VIGOR:
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PROJETO DE LEI N.º 012/2018
AUTORIA: Poder Executivo.
EMENTA: “Dispõe sobre as diretrizes da elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual – LOA de 2019 e dá outras providências.”

Na oportunidade, apresento-lhe minhas mais vivas expressões de apreço e consideração.

Atenciosamente,

Luiz Otávio Iannini de Freitas
- Diretor Legislativo-

ATOS DA MESA DIRETORA

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VI do artigo 45 do Regimento Interno, nos termos 
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), resolve CONCEDER O AFASTA-
MENTO PRELIMINAR, a servidora a seguir relacionada do respectivo cargo efetivo conforme a Portaria enumerada, datada de 02 de Abril de 2018.

Portaria nº 169 – SERVIÇOS GERAIS
GENILZA ARAÚJO SILVA

DANIEL FLÁVIO DE MOURA CARVALHO
- PRESIDENTE –
JOSÉ ANTÔNIO PROCÓPIO DE ALMEIDA
- 1º VICE-PRESIDENTE –
GLÓRIA DE FÁTIMA LOPES PENA
- 2º VICE-PRESIDENTE –
CLÁUDIO SANTOS FONTES
-1º SECRETÁRIO –
ELIEL MÁRCIO DO CARMO
- 2º SECRETÁRIO-

ATOS DA MESA DIRETORA

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 45 do Regimento Interno, nos termos 
do artigo 25 da Lei Complementar 200 de 18 de janeiro de 2016, resolve EXONERAR, os servidores a seguir relacionados do respectivo cargo comissionado conforme a 
Portaria enumerada, datada de 01 de Abril de 2018.
         
PORTARIA Nº 139
ASSESSOR DA ESCOLA LEGISLATIVO - NÍVEL CC01
WAGNER DANTE ELOHIM RODRIGUES

PORTARIA Nº 140
ASSESSOR DA ESCOLA LEGISLATIVO - NÍVEL CC02
FLÁVIA REIS DE OLIVEIRA

PORTARIA Nº 141
CHEFE DE RELAÇÕES PÚBLICAS - NÍVEL CC13
HELOIZA DARCILENE DA SILVA

DANIEL FLÁVIO DE MOURA CARVALHO
- PRESIDENTE –
JOSÉ ANTÔNIO PROCÓPIO DE ALMEIDA
- 1º VICE-PRESIDENTE –
GLÓRIA DE FÁTIMA LOPES PENA
- 2º VICE-PRESIDENTE –
CLÁUDIO SANTOS FONTES
-1º SECRETÁRIO –
ELIEL MÁRCIO DO CARMO
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- 2º SECRETÁRIO-

ATOS DA MESA DIRETORA

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 45 do Regimento Interno, nos termos 
do artigo 25 da Lei Complementar 200 de 18 de janeiro de 2016, resolve EXONERAR, o servidor a seguir relacionado dos respectivo cargo comissionado conforme a 
Portaria enumerada, datada de 07 de Abril de 2018.
         
PORTARIA Nº 172
ASSESSOR DAS COMISSÕES - NÍVEL CC06
JOSÉ ROBERTO RIBEIRO

DANIEL FLÁVIO DE MOURA CARVALHO
- PRESIDENTE –
JOSÉ ANTÔNIO PROCÓPIO DE ALMEIDA
- 1º VICE-PRESIDENTE –
GLÓRIA DE FÁTIMA LOPES PENA
- 2º VICE-PRESIDENTE –
CLÁUDIO SANTOS FONTES
-1º SECRETÁRIO –
ELIEL MÁRCIO DO CARMO
- 2º SECRETÁRIO-

ATOS DA MESA DIRETORA

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 45 do Regimento Interno, nos termos 
do artigo 25 da Lei Complementar 200 de 18 de janeiro de 2016, resolve EXONERAR, os servidores a seguir relacionados dos respectivos cargos comissionados con-
forme as Portarias enumeradas, datadas de 01 de Abril de 2018.

Portaria nº 117 – ASSESSOR PARLAMENTAR III - NÍVEL GAB. 28
GABRIELLA LÚCIA DE MELO
ISLAY RAIENE ALVES PEREIRA
Portaria nº 118 - ASSESSOR PARLAMENTAR IV - NÍVEL GAB. 27
MICAELLY JENIFER ALVES CAMPOS
Portaria nº 119 - ASSESSOR PARLAMENTAR V - NÍVEL GAB. 26
JONATHAS ALVIM
LUCIANO PEDRO DA SILVA
RENATO JOSÉ DUARTE
Portaria nº 120 - ASSESSOR PARLAMENTAR VI - NÍVEL GAB. 25
CIRO CARPENTIERI NETO
SÉRGIO EMILIO NERES MENDES
Portaria nº 121 - ASSESSOR PARLAMENTAR VIII - NÍVEL GAB. 23
ALICE PEREIRA DE SOUSA
Portaria nº 122 - ASSESSOR PARLAMENTAR IX - NÍVEL GAB. 22
GUSTAVO FREITAS FERREIRA
JOÃO ANDRADE BENTO
JOELMA DE OLIVEIRA PRATES
LUDIMILA LEANDRO BRAGA
Portaria nº 123 - ASSESSOR PARLAMENTAR XI - NÍVEL GAB. 20
AMANDA MURIEL DUTRA NOVAIS
GERALDO AMARO CANDIDO DE ALVARENGA
Portaria nº 124 - ASSESSOR PARLAMENTAR XII - NÍVEL GAB. 19
LAERTE DE DEUS LOPES
PEDRO DA SILVA MAIA
ROGÉRIO SANTOS ANASTÁCIO
Portaria nº 125 - ASSESSOR PARLAMENTAR XIII - NÍVEL GAB. 18
CLAUDIA GERALDA DOS SANTOS
Portaria nº 126 - ASSESSOR PARLAMENTAR XIV - NÍVEL GAB. 17
VINICIUS FABIANO MAIA DE SOUZA
Portaria nº 127 - ASSESSOR PARLAMENTAR XV - NÍVEL GAB. 16
ALMERITA ANTÔNIA CARREIRO
ANÉSIO PEREIRA MARTINS
CARLOS EMÍLIO NUNES DA SILVA
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ELIZABETH PEREIRA DE MEDEIROS
ISALINO DIAS PASSOS
Portaria nº 128 - ASSESSOR PARLAMENTAR XVII - NÍVEL GAB. 14
ANDRÉ LUIZ D’AVILA
CRISTIANE DOS SANTOS DA ROCHA
DANILO DE SOUZA LIMA
RUBEN ISRAEL LANA
SEBASTIANA MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA
Portaria nº 129 - ASSESSOR PARLAMENTAR XVIII - NÍVEL GAB. 13
PAULA FIGUEIREDO CAMPOS LEONARDO
Portaria nº 130 - ASSESSOR PARLAMENTAR XXI - NÍVEL GAB. 10
MANOEL MESSIAS LEAL DE ALMEIDA
RAFAEL LEMOS DE SOUZA
ROBERTO MILTON SERAPIÃO
Portaria nº 131 - ASSESSOR PARLAMENTAR XXIII - NÍVEL GAB. 08
FELICIANO TEODORO DOS REIS
MICHELLE GOMES ALVES FERREIRA
LUIZ CARLOS BATISTA
Portaria nº 132 - ASSESSOR PARLAMENTAR XXIV - NÍVEL GAB. 07
AGATA VITORIA SANTANA AGUIAR
ALESSANDRO DA SILVEIRA
JACINTA PEREIRA DURSO DE OLIVEIRA
RENATO RODRIGUES MAGALHÃES
Portaria nº 133 - ASSESSOR PARLAMENTAR XXV - NÍVEL GAB. 06
DANIELA PEREIRA MARTINS DE SOUZA
IVAN VIEIRA GOMES
MARCELO LIMA MARTINS
PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA CARVALHO
ROBSON SAVINI
ROGÉRIO RODRIGUES DE ANDRADE
Portaria nº 134 - ASSESSOR PARLAMENTAR XXVI - NÍVEL GAB. 05
JANE PEREIRA DA SILVA
LINDAURA PEREIRA COIMBRA
RAPHAEL MOREIRA MAIA
Portaria nº 135 - ASSESSOR PARLAMENTAR XXVII - NÍVEL GAB. 04
CÉLIO GONÇALVES BOTELHO
GLEICIANE APARECIDA DA S MARTINS
MARIOZAN EVARISTO DE PAULA
Portaria nº 136 - ASSESSOR PARLAMENTAR XXVIII - NÍVEL GAB. 03
ELIANE FERREIRA DE SOUSA OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE MENEZES
MARGARETE APARECIDA MORATO
MARIA DO CARMO MOREIRA DA SILVA
Portaria nº 137 - ASSESSOR PARLAMENTAR XXIX - NÍVEL GAB. 02
RHUAN DOUGLAS MACHADO
WESLEY FERNANDES LOPES
Portaria nº 138 - ASSESSOR PARLAMENTAR XXX - NÍVEL GAB. 01
ROSA MARIA EUSTÁQUIO LOPES DE SOUZA

DANIEL FLÁVIO DE MOURA CARVALHO
- PRESIDENTE –
JOSÉ ANTÔNIO PROCÓPIO DE ALMEIDA
- 1º VICE-PRESIDENTE –
GLÓRIA DE FÁTIMA LOPES PENA
- 2º VICE-PRESIDENTE –
CLÁUDIO SANTOS FONTES
-1º SECRETÁRIO –
ELIEL MÁRCIO DO CARMO
- 2º SECRETÁRIO-

ATOS DA MESA DIRETORA

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 45 do Regimento Interno, nos termos 
do artigo 25 da Lei Complementar 200 de 18 de janeiro de 2016, resolve EXONERAR, o servidor a seguir relacionado do respectivo cargo comissionado conforme a 
Portaria enumerada, datada de 24 de Abril de 2018.

Portaria nº 174 – ASSESSOR PARLAMENTAR XXX - NÍVEL GAB. 01
JOSÉ CARLOS DE MENEZES
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DANIEL FLÁVIO DE MOURA CARVALHO
- PRESIDENTE –
JOSÉ ANTÔNIO PROCÓPIO DE ALMEIDA
- 1º VICE-PRESIDENTE –
GLÓRIA DE FÁTIMA LOPES PENA
- 2º VICE-PRESIDENTE –
CLÁUDIO SANTOS FONTES
-1º SECRETÁRIO –
ELIEL MÁRCIO DO CARMO
- 2º SECRETÁRIO-

ATOS DA MESA DIRETORA

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 45 do Regimento Interno, nos termos 
do artigo 25 da Lei Complementar 200 de 18 de janeiro de 2016, resolve NOMEAR a servidora a seguir relacionada do respectivo cargo comissionado conforme a Porta-
ria enumerada, datada de 04 de Abril de 2018.

PORTARIA N° 170

LUCIANA LAYDE DA ROCHA, para exercer o cargo em comissão de ASSESSOR PARLAMENTAR XXIX - NIVEL GAB. 02, nos termos do artigo 26, parágrafo 4º da Lei com-
plementar 200 de 18 de Janeiro de 2016 e nos termos do artigo 35, parágrafo único da Lei Municipal 2.160 de 20 de dezembro de 1990, no período de 04 de ABRIL de 
2018 a 01 de AGOSTO de 2018, em que a titular CAROLINA SILVA DE OLIVEIRA estará afastada em virtude de LICENÇA MATERNIDADE.

DANIEL FLÁVIO DE MOURA CARVALHO
- PRESIDENTE –
JOSÉ ANTÔNIO PROCÓPIO DE ALMEIDA
- 1º VICE-PRESIDENTE –
GLÓRIA DE FÁTIMA LOPES PENA
- 2º VICE-PRESIDENTE –
CLÁUDIO SANTOS FONTES
-1º SECRETÁRIO –
ELIEL MÁRCIO DO CARMO
- 2º SECRETÁRIO-

ATOS DA MESA DIRETORA

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 45 do Regimento Interno, nos termos 
do artigo 25 da Lei Complementar 200 de 18 de janeiro de 2016, resolve NOMEAR a servidora a seguir relacionada do respectivo cargo comissionado conforme a Porta-
ria enumerada, datada de 06 de Abril de 2018.

PORTARIA N° 171

EDNEIA DOS SANTOS, para exercer o cargo em comissão de ASSESSOR PARLAMENTAR XXX - NIVEL GAB. 01, nos termos do artigo 26, parágrafo 4º da Lei complementar 
200 de 18 de Janeiro de 2016 e nos termos do artigo 35, parágrafo único da Lei Municipal 2.160 de 20 de dezembro de 1990, no período de 06 de ABRIL de 2018 a 03 
de AGOSTO de 2018, em que a titular EVELYN KARINA DA SILVA estará afastada em virtude de LICENÇA MATERNIDADE.

DANIEL FLÁVIO DE MOURA CARVALHO
- PRESIDENTE –
JOSÉ ANTÔNIO PROCÓPIO DE ALMEIDA
- 1º VICE-PRESIDENTE –
GLÓRIA DE FÁTIMA LOPES PENA
- 2º VICE-PRESIDENTE –
CLÁUDIO SANTOS FONTES
-1º SECRETÁRIO –
ELIEL MÁRCIO DO CARMO
- 2º SECRETÁRIO-

ATOS DA MESA DIRETORA

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 45 do Regimento Interno, nos termos 
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do artigo 25 da Lei Complementar 200 de 18 de janeiro de 2016, resolve NOMEAR, os servidores a seguir relacionados dos respectivos cargos comissionados conforme 
as Portarias enumeradas, datadas de 01 de Abril de 2018.

PORTARIA Nº 165  
ASSESSOR DA ESCOLA LEGISLATIVO I – NIVEL CC01
ADNILDES DE SOUZA LIMA

PORTARIA Nº 166 
ASSESSOR DA ESCOLA LEGISLATIVO II – NIVEL CC02
RAMON BISPO DA SILVA

PORTARIA Nº 167
ASSESSOR DAS COMISSÕES – NIVEL CC06
CIRO CARPENTIERI NETO

PORTARIA Nº 168 
CHEFE DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS – NIVEL CC08
FELICIANO TEODORO DOS REIS

DANIEL FLÁVIO DE MOURA CARVALHO
- PRESIDENTE –
JOSÉ ANTÔNIO PROCÓPIO DE ALMEIDA
- 1º VICE-PRESIDENTE –
GLÓRIA DE FÁTIMA LOPES PENA
- 2º VICE-PRESIDENTE –
CLÁUDIO SANTOS FONTES
-1º SECRETÁRIO –
ELIEL MÁRCIO DO CARMO
- 2º SECRETÁRIO-

ATOS DA MESA DIRETORA

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 45 do Regimento Interno, nos termos 
do artigo 25 da Lei Complementar 200 de 18 de janeiro de 2016, resolve NOMEAR, o servidor a seguir relacionado do respectivo cargo comissionado conforme a Porta-
ria enumerada, datada de 09 de Abril de 2018.

PORTARIA Nº 173  
ASSESSOR DAS COMISSÕES – NIVEL CC06
GILVAN VINICIUS GOMES DE SOUZA

DANIEL FLÁVIO DE MOURA CARVALHO
- PRESIDENTE –
JOSÉ ANTÔNIO PROCÓPIO DE ALMEIDA
- 1º VICE-PRESIDENTE –
GLÓRIA DE FÁTIMA LOPES PENA
- 2º VICE-PRESIDENTE –
CLÁUDIO SANTOS FONTES
-1º SECRETÁRIO –
ELIEL MÁRCIO DO CARMO
- 2º SECRETÁRIO-

ATOS DA MESA DIRETORA

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 45 do Regimento Interno,nos termos do 
artigo 25 da Lei Complementar 200 de 18 de janeiro de 2016, resolve NOMEAR, os servidores a seguir relacionados dos respectivos cargos comissionados conforme as 
Portarias enumeradas, datadas de 01 de Abril de 2018.

Portaria nº 142- ASSESSOR PARLAMENTAR II – NIVEL GAB.29
GERALDO AMARO CANDIDO DE ALVARENGA
LUDMILA LARISSA FERREIRA SANTOS
SAMUEL MÁRIO DE CARVALHO
SÉRGIO MARCIO CARVALHO DA SILVA
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Portaria nº 143- ASSESSOR PARLAMENTAR III – NIVEL GAB.28
ISALINO DIAS PASSOS
RAQUEL FERREIRA
Portaria nº 144 - ASSESSOR PARLAMENTAR IV – NIVEL GAB.27
ALTAIR DE ARAUJO ALVES
DANIEL SILVA CHIODI
ISLAY RAIENE ALVES PEREIRA
LUCIANO PEDRO DA SILVA
Portaria nº 145 - ASSESSOR PARLAMENTAR V – NIVEL GAB.26
MICAELLY JENIFER ALVES CAMPOS
Portaria nº 146 - ASSESSOR PARLAMENTAR VI – NIVEL GAB.25
JONATHAS ALVIM
RENATO JOSÉ DUARTE
Portaria nº 147- ASSESSOR PARLAMENTAR VIII – NIVEL GAB.23
WELLINGTON DE OLIVEIRA CAMPOS
Portaria nº 148 - ASSESSOR PARLAMENTAR IX – NIVEL GAB.22
GABRIELLA LÚCIA DE MELO
Portaria nº 149 - ASSESSOR PARLAMENTAR X – NIVEL GAB.21
GUSTAVO FREITAS FERREIRA
LUDIMILA LEANDRO BRAGA
Portaria nº 150 - ASSESSOR PARLAMENTAR XII – NIVEL GAB.19
AMANDA MURIEL DUTRA NOVAIS
ZALMIR SOARES MACHADO JÚNIOR
Portaria nº 151 - ASSESSOR PARLAMENTAR XIII – NIVEL GAB.18
ELIZABETH RODRIGUES DE SOUZA FERREIRA DA SILVA
VINICIUS FABIANO MAIA DE SOUZA
Portaria nº 152 - ASSESSOR PARLAMENTAR XV – NIVEL GAB.16
FABIOLA RAMOS SANTANA ESPAGNON
FERNANDA GABRIELA MARTINS BARBOSA DE SOUZA
IGOR DE MORAES CORREA
JOSIANE MARIA DA SILVA
Portaria nº 153 - ASSESSOR PARLAMENTAR XVI – NIVEL GAB.15
ALICE PEREIRA DE SOUSA
Portaria nº 154 - ASSESSOR PARLAMENTAR XVII – NIVEL GAB.14
DELMI TARCISO RODRIGUES
FAGNER NUNES LAGES
JOSÉ DA CRUZ REIS
MARIA LUIZA DOS SANTOS SILVA
Portaria nº 155 - ASSESSOR PARLAMENTAR XX – NIVEL GAB.11
HELOIZA DARCILANE DA SILVA
SEBASTIANA MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA
Portaria nº 156 - ASSESSOR PARLAMENTAR XXI – NIVEL GAB.10
LUIZ CARLOS MASCARENHAS
PAULA FIGUEIREDO CAMPOS LEONARDO
PEDRO DA SILVA MAIA
Portaria nº 157 - ASSESSOR PARLAMENTAR XXII – NIVEL GAB.09
ANDRÉ LUIZ D’AVILA
FRANCISCO DE CARVALHO GONZAGA
JOELMA DE OLIVEIRA PRATES
MANOEL MESSIAS LEAL DE ALMEIDA
MICHAEL FELIPE MAGALHÃES SILVA
ROGÉRIO DOS SANTOS ANASTÁCIO
Portaria nº 158- ASSESSOR PARLAMENTAR XXIII – NIVEL GAB.08
JOÃO ANDRADE BENTO
LUIZ JOSÉ MENDES DE SOUZA
SÉRGIO EMILIO NERES MENDES
Portaria nº 159- ASSESSOR PARLAMENTAR XXV – NIVEL GAB.06
ALESSANDRO DA SILVEIRA
Portaria nº 160- ASSESSOR PARLAMENTAR XXVI – NIVEL GAB.05
AGATA VITORIA SANTANA AGUIAR
CLAUDIA GERALDA DOS SANTOS
JACINTA PEREIRA DURSO DE OLIVEIRA
MARCELO LIMA MARTINS
Portaria nº 161- ASSESSOR PARLAMENTAR XXVII – NIVEL GAB.04
CRISTIANE DOS SANTOS DA ROCHA
DANIELA PEREIRA MARTINS DE SOUZA
GUILHERME CATUNDA DALTRO
LINDAURA PEREIRA COIMBRA
ROGÉRIO RODRIGUES DE ANDRADE
Portaria nº 162- ASSESSOR PARLAMENTAR XXVIII – NIVEL GAB.03
IVAN VIEIRA GOMES
MARIOZAN EVARISTO DE PAULA
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PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA CARVALHO
ROBSON SAVINI
Portaria nº 163- ASSESSOR PARLAMENTAR XXIX – NIVEL GAB.02
RAFAEL LEMOS DE SOUZA
ROSA MARIA EUSTAQUIO LOPES DE SOUZA
RUBEN ISRAEL LANA
Portaria nº 164- ASSESSOR PARLAMENTAR XXX – NIVEL GAB.01
CÉLIO GONÇALVES BOTELHO
CLEUSA JULIANA SILVÉRIO
ELIANE FERREIRA DE SOUSA OLIVEIRA
GILSON BELCHIOR
GLEICIANE APARECIDA DA S. MARTINS
JANE PEREIRA DA SILVA
JOSÉ CARLOS DE MENEZES
MARGARETE APARECIDA MORATO
MARIA DO CARMO MOREIRA DA SILVA
RAPHAEL MOREIRA MAIA
RHUAN DOUGLAS MACHADO
WESLEY FERNANDES LOPES

DANIEL FLÁVIO DE MOURA CARVALHO
- PRESIDENTE –
JOSÉ ANTÔNIO PROCÓPIO DE ALMEIDA
- 1º VICE-PRESIDENTE –
GLÓRIA DE FÁTIMA LOPES PENA
- 2º VICE-PRESIDENTE –
CLÁUDIO SANTOS FONTES
-1º SECRETÁRIO –
ELIEL MÁRCIO DO CARMO
- 2º SECRETÁRIO-

ATOS DA MESA DIRETORA

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Contagem, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 45 do Regimento Interno, nos termos 
do artigo 22 da Lei Complementar 164 de 27 de dezembro de 2013.

RESOLVE:

RETIFICAR, a Portaria de Nº 078 de 04 de Fevereiro de 2018. 
Onde se lê: 

NOMEAR: ANA PAULA SANTOS DINIZ, para exercer o cargo em comissão de ASSESSOR PARLAMENTAR XVIII - NIVEL GAB. 13, nos termos do artigo 26, parágrafo 4º da 
Lei complementar 200 de 18 de Janeiro de 2016 e nos termos do artigo 35, parágrafo único da Lei Municipal 2.160 de 20 de dezembro de 1990, no período de 04 de 
FEVEREIRO de 2018 a 03 de JUNHO de 2018, em que a titular NOELLE GOMES DA SILVA estará afastada em virtude de LICENÇA MATERNIDADE.

Leia-se:

NOMEAR: ANA PAULA SANTOS DINIZ, para exercer o cargo em comissão de ASSESSOR PARLAMENTAR XVIII - NIVEL GAB. 13, nos termos do artigo 26, parágrafo 4º da 
Lei complementar 200 de 18 de Janeiro de 2016 e nos termos do artigo 35, parágrafo único da Lei Municipal 2.160 de 20 de dezembro de 1990, no período de 04 de 
FEVEREIRO de 2018 a 03 de JUNHO de 2018, em que a titular NOELLE CARVALHO DEL GIUDICE estará afastada em virtude de LICENÇA MATERNIDADE.

DANIEL FLÁVIO DE MOURA CARVALHO
- PRESIDENTE –
JOSÉ ANTÔNIO PROCÓPIO DE ALMEIDA
- 1º VICE-PRESIDENTE –
GLÓRIA DE FÁTIMA LOPES PENA
- 2º VICE-PRESIDENTE –
CLÁUDIO SANTOS FONTES
-1º SECRETÁRIO –
ELIEL MÁRCIO DO CARMO
- 2º SECRETÁRIO-
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