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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM –
CMDCAC 

Edital de Chamamento Público nº 02/2019 

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

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

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

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

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

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

Criança e do Adolescente de Contagem.

1. DO OBJETO

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

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

– CMDCAC.

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

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

Infância e Adolescência Municipal  – FIA, destinados a financiar atividade ou projeto em proposta apresentado por

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

CMDCAC.

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

Municipal – FIA e serão objeto de termo de fomento com a entidade captadora.

2. DIRETRIZES

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

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

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

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

com promoção da equidade e inclusão social:

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

famílias;

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

prevenção do uso e abuso de substâncias psicoativas;

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

focados nas famílias em situação de violência, com participação de profissionais de saúde, de assistência social e de
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educação e de órgãos de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente;

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

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

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

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

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

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

da prioridade absoluta à criança e ao adolescente.

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

comunitária, e fortalecimento de vínculos:

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

esporte, como prática ao desenvolvimento de crianças e adolescentes;

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

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

território.

 

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

adolescentes:

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

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

aos direitos humanos; 

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

situação de vulnerabilidade e risco social;

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

medidas socioeducativas com ênfase nos três eixos: saúde, racismo e violência institucional;

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

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

2.1.3. Promoção de  atenção socioassistencial e o acompanhamento aos adolescentes e jovens de ambos os sexos em

cumprimento de  medidas socioeducativas em meio aberto:

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

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

 

2.1.4. Implementação de acolhimento institucional:

a) Realização de ações voltadas ao acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os

sexos, inclusive com deficiência, sob medida de proteção e em situação de risco social, cujas famílias ou responsáveis

encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção.

2.1.5. Famílias acolhedoras:

a) Implementação de ações que visem ao atendimento psicossocial da criança e do adolescente e suas famílias.
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2.1.6. Divulgação de ações e programas de defesa do Direitos da Criança e do Adolescente.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo geral:

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

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

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

2. deste Edital.

3.2. Objetivos específicos: 

3.2.1. Selecionar projetos de OSCs para fins de concessão de Certificado de Autorização para Captação – CAC para o

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem – FMDCAC.

3.2.2. Promover a captação de recursos para as OSCS em parceria com o FMDCAC.

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

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

Público, desde que cumpridos os requisitos previstos neste Edital.

4. DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1. 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 dos Direitos da Criança e do

Adolescente de Contagem – FMDCAC.

4.2. Uma vez captados pela OSC os recursos adequados à realização do projeto, o CMDCAC 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 vinculado, para

que essa proceda às práticas administrativas necessárias à celebração da parceria.

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

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

aprovado no chamamento público.

4.3.1.  O prazo de validade inicial do CAC descrito no item 4.3. é de um ano, não sendo considerado o tempo de

prorrogação do CAC, caso ocorra.

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

renovado por igual período, devendo a OSCs requerer formalmente a Comissão de Seleção do CMDCA, que poderá

conceder ou não a renovação. 

4.4. 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.
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4.5. As adequações descritas nos itens 4.3. e 4.4. poderão ocorrer até o limite de duas vezes.

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

CMDCAC.

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

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

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

FMDCAC e terão sua destinação vinculada à execução do projeto aprovado.

4.9. 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.

4.10. 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.

4.11. Observado o disposto no item 4.9.  deste  Edital,  80% (oitenta por cento)  do recurso  captado  pela OSC será

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

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

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

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

5. PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO

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

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

critérios:

a) Entrega do projeto, em conformidade com os subitens 5.2. e 5.3.;

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

c)  Declarar,  conforme  modelo  constante  no  Anexo I  –  Declaração  de  Ciência  e  Concordância,  que  está  ciente  e

concorda com as disposições previstas no Edital e seus anexos, bem como que se responsabilizam pela veracidade e

legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de seleção.

d)  Capacidade técnico-operacional  da instituição proponente,  por meio de experiência comprovada no portfólio de

realizações na gestão de atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante. 

5.2. A proposta a ser apresentada para a emissão do CAC deverá conter:

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

atividades ou projetos e metas a serem atingidas; 
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b) A descrição da forma de execução das ações a serem executadas; 

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

d) A definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados para a aferição do cumprimento das

metas;

e) A previsão 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. 

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

5.3. A previsão  de  receitas  e  despesas  de  que trata  o  subitem 5.2. letras  “e”  e  “f”  deverão  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

CMDCAC a apresentação de 3 orçamentos de fornecedores diferentes 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).   

5.4. O Certificado de Autorização para Captação, conforme o Anexo III (Minuta do Certificado de Autorização para

Captação  nº  02/2019  –  CMDCAC) será  concedido  pelo  CMDCAC às  OSCs  que  tiverem  proposta  aprovada  em

processo prévio de Chamamento Público, visando à captação de recursos para o FIA.

6. COMISSÃO DE SELEÇÃO 

6.1.  A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o presente chamamento público,  será

composta por, pelo menos, quatro membros indicados dentre os conselheiros do CMDCAC, 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.

6.2. 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.

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

não seja membro desse colegiado.

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

informações  e  documentos  apresentados  pelas  entidades  concorrentes  ou  para  esclarecer  dúvidas  e  omissões.  Em

qualquer situação, devem ser observados os princípios da isonomia, da impessoalidade e da transparência.

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

6.6. O conselheiro impedido deverá ser imediatamente substituído, pelo membro suplente da Comissão a fim de viabili -

zar a realização ou continuidade do processo de seleção.

7. DA FASE DE SELEÇÃO 

7.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas:

Tabela 1

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA Datas 
1 Publicação do Edital de Chamamento 

Público. 

27/05/2019

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

publicação do edital.

3 Envio das propostas pelas OSCs. Do dia 27/05/2019 a 25/06/2019

4 Etapa de avaliação das propostas pela 

Comissão de Seleção.

Até 45 dias corridos da entrega

5 Divulgação do resultado. Até 48 horas após a aprovação 

em Plenária

6 Interposição de recursos contra o 

resultado. 

5 (cinco) dias uteis contados da 

divulgação do resultado 

7 Análise dos recursos pela Comissão de 

Seleção. 

5 (cinco) dias uteis após prazo 

final de apresentação das 

contrarrazões aos recursos

8 Homologação e publicação do resultado

definitivo da fase de seleção, com 

divulgação das decisões recursais 

proferidas (se houver).

Até 5 dias uteis após a aprovação 

em Plenária

9 Entrega do Certificado de Autorização 

para Captação

A partir do primeiro dia útil após

a data de publicação do resultado

final no DOC
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7.2. Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público.

7.2.1.  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 trinta dias para a apresentação das propostas, contado da data

de publicação do Edital.

7.3. Etapa 2: Impugnação do Edital. Haverá fase de impugnação do Edital 5 (cinco) dias após a publicação do mesmo

no Diário Oficial do Município de Contagem – DOC.

7.4. Etapa 3: Envio das propostas pelas OSCs

7.4.1.  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 via postal (SEDEX ou carta registrada

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

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

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

7.4.2. Na hipótese do subitem anterior, a proposta será entregue em 2 (duas) vias impressas (deverão ter todas as folhas

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

enviado um dispositivo de armazenamento (pen drive), arquivo em PDF.

7.4.3. Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será recebida, assim como não serão aceitos

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

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

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

7.4.5. A apresentação da proposta não é garantia de Certificação de Autorização para Captação, pois requer avaliação da

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

7.5. Etapa 4: Etapa de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção. 

7.5.1. Nesta etapa, de caráter eliminatório, a Comissão de Seleção analisará as documentações descritas no subitem 5.1

e 5.2.

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

qualquer dos documentos exigidos no subitem 5.1 e 5.2.

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

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

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

serão automaticamente eliminados.
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7.5.5. A análise e julgamento de cada proposta será realizada pela Comissão de Seleção, que terá total independência

técnica para exercer o seu julgamento.

7.5.6. A Comissão de Seleção cumprirá os prazos estabelecidos na Tabela 1, subitem 7.1 para conclusão do julgamento

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

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

 

7.5.7. Vencida a primeira etapa da fase eliminatória as  OSCs que estejam documentalmente habilitadas terão seus

projetos analisados pela Comissão de Seleção atendendo os critérios estabelecidos na tabela a seguir:

Tabela 2

Critério de 
Julgamento

Item Nota Pontuação 
Máxima

I. Adequação

Proposta em consonância
com pelo menos 01 (uma)

das diretrizes e ações
prioritárias constante no

item 2 deste edital

Grau de atendimento
satisfatório
(05 pontos)

05 pontos

Grau de atendimento
parcialmente satisfatório

(2,5 pontos)

Grau de atendimento
insatisfatório
(1,0 ponto)

Não atendimento
(0 ponto)

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

Grau de atendimento
satisfatório
(05 pontos)

05 pontos

Grau de atendimento
parcialmente satisfatório

(2,5 pontos)

Grau de atendimento
insatisfatório
(1,0 ponto)

Não atendimento
(0 ponto)

Adequação da proposta aos
objetivos desse edital

Grau de atendimento
satisfatório
(05 pontos)

05 pontos

Grau de atendimento
parcialmente satisfatório

(2,5 pontos)

Grau de atendimento
insatisfatório

(01ponto)

Não atendimento
(0 ponto)

Grau de atendimento muito
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II – Consistências e
coerência

Descrição da realidade do
território e o eixo entre esta
realidade e a ação proposta

pelo projeto

satisfatório
(10 pontos)

10 pontos

Grau de atendimento 
 satisfatório
(7,5 pontos)

Grau de atendimento
parcialmente satisfatório

(05 pontos)

Grau de atendimento
insatisfatório
(2,5 pontos)

Proposta eliminada
(0 ponto)

Metas e serem alcançadas e
indicadores que aferirão

cumprimento das metas e
prazos para a execução das

ações

Grau de atendimento muito
satisfatório
(10 pontos)

10 pontos

Grau de atendimento 
 satisfatório
(7,5 pontos)

Grau de atendimento
parcialmente satisfatório

(05 pontos)

Grau de atendimento
insatisfatório
(2,5 pontos)

Proposta eliminada
(0 ponto)

A metodologia aponta, de
forma clara e bem definida,

como as ações serão
executadas, incluindo os

procedimentos,
instrumentos necessários e,
os detalhes técnicos para

sua execução

Grau de atendimento muito
satisfatório
(10 pontos)

10 pontos

Grau de atendimento 
 satisfatório
(7,5 pontos)

Grau de atendimento
parcialmente satisfatório

(05 pontos)

Grau de atendimento
insatisfatório
(2,5 pontos)

Proposta eliminada
(0 ponto)

Caracteriza o público-alvo
de forma quantitativa e

qualitativa

Grau de atendimento
satisfatório
(05 pontos)

05 pontos

Grau de atendimento
parcialmente satisfatório

(2,5 pontos)

Grau de atendimento
insatisfatório
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(01ponto)

Não atendimento
(0 ponto)

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

adolescentes 

Apresenta perspectiva de
atuação intersetorial,

articulando e integrando
ações com políticas setoriais

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

aprendizagem, saúde,
assistência social, entre

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

direitos. 

Grau de atendimento
satisfatório
(05 pontos)

05 pontos

Grau de atendimento
parcialmente satisfatório

(2,5 pontos)

Grau de atendimento
insatisfatório

(01ponto)

Não atendimento
(0 ponto)

IV - Exequibilidade

A proposta demonstra
capacidade técnica

operacional da proponente
com recursos humanos e

materiais compatíveis com a
execução do objeto e

alcance das metas
apresentadas

Grau de atendimento
satisfatório
(05 pontos)

5 pontos

Grau de atendimento
parcialmente satisfatório

(2,5 pontos)

Grau de atendimento
insatisfatório

(01ponto)

Não atendimento
(0 ponto)

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

apresentadas. Valor de
referência

Grau de atendimento muito
satisfatório
(10 pontos)

10 pontos

Grau de atendimento 
 satisfatório
(7,5 pontos)

Grau de atendimento
parcialmente satisfatório

(05 pontos)

Grau de atendimento
insatisfatório
(2,5 pontos)

Proposta eliminada
(0 ponto)

Benefícios gerados ao
publico diretamente ou

indiretamente envolvido, à
comunidade ou território de

atuação

Grau de atendimento muito
satisfatório
(10 pontos)

10 pontos

Grau de atendimento 
 satisfatório
(7,5 pontos)

Grau de atendimento
parcialmente satisfatório

(05 pontos)

Grau de atendimento
insatisfatório
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V- Relevância e Impacto
Social

(2,5 pontos)

Proposta eliminada
(0 ponto)

Potencial para
transformação e superação

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

descrição da apresentação

Grau de atendimento muito
satisfatório
(10 pontos)

10 pontos

Grau de atendimento 
 satisfatório
(7,5 pontos)

Grau de atendimento
parcialmente satisfatório

(05 pontos)

Grau de atendimento
insatisfatório
(2,5 pontos)

Proposta eliminada
(0 ponto)

VI – Avaliação geral da
proposta

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

Grau de atendimento
satisfatório
(05 pontos)

5 pontos

Grau de atendimento
parcialmente satisfatório

(2,5 pontos)

Grau de atendimento
insatisfatório

(01ponto)

Não atendimento
(0 ponto)

Capacidade  técnico-
operacional  da  instituição
proponente,  por  meio  de
experiência  comprovada  no
portfólio  de  realizações  na
gestão  de  atividades  ou
projetos  relacionados  ao
objeto  da  parceria  ou  de
natureza semelhante.

Grau de atendimento
satisfatório
(05 pontos)

5 pontos

Grau de atendimento
parcialmente satisfatório

(2,5 pontos)

Grau de atendimento
insatisfatório

(01ponto)

Não atendimento
(0 ponto)

                                                                                                                   Total de pontos               100 pontos

7.5.8. A falsidade de informações nas propostas, sobretudo com relação ao critério de julgamento (VI), deverá acarretar

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

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

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

(VI),  informando  as  atividades  ou  projetos  desenvolvidos,  sua  duração,  financiador(es),  local  ou  abrangência,

beneficiários, resultados alcançados, dentre outras informações que julgar relevantes. A comprovação documental de

tais experiências dar-se-á nas fases de seleção e celebração, sendo que qualquer falsidade ou fraude na descrição das

experiências ensejará as providências indicadas no subitem anterior.
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7.5.10. Serão eliminadas aquelas propostas:

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

b) que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento I a VI; 

c) que não contenham os quesitos exigidos nos itens 5.1, 5.2. e 5.3. deste Edital; ou

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

7.6. Etapa 5: Divulgação do resultado. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem

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

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

7.7. Etapa 6: Interposição de recursos contra o resultado.  Haverá fase recursal após a divulgação do resultado

preliminar do processo de seleção.

7.7.1.  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 uteis contados da publicação da decisão

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

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

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

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

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

arcando somente com os devidos custos.

7.8. Etapa 7: Análise dos recursos pela Comissão de Seleção.

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

publicação da decisão, à comissão de seleção.

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

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

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

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

7.8.3.  Na contagem dos prazos,  exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento; não será considerado para

contagem dos prazos sábados, domingos e feriados.

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

7.9. Etapa 8: Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção. 
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7.9.1 O CMDCAC 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). 

7.9.2. 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).    

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

participantes.

7.10. Etapa 9: Entrega do Certificado de Autorização para Captação – CAC

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

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

Contagem – DOC.

8. DOS PRAZOS 

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

 

8.2. O prazo de validade do CAC para o FMDCA de Contagem será de 01 (um) ano, contados da data de publicação do

resultado final do Chamamento Público no DOC, podendo ser renovado por igual período, vide item 4.3.2.

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

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

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

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

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

8.5. As  OSCs  que  arrecadarem  o  valor  integral  ou  superior  ao  projeto  e  formalizar  a  parceria,  não  farão  jus  a

prorrogação do CAC, vide item 4.3.2. 

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

9.1. 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
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igual natureza que preencha os requisitos da Lei nº 13.019/2014, e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo

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

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

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

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

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

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

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

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

30/2017);

e)  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  contratação  ou  aquisição  com recursos  da  parceria,  a  ser  atestado  mediante

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

capacidade técnica e operacional da OSC independe da capacidade já instalada, admitida a contratação de profissionais,

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

objeto da parceria (art. 33, V, alínea “c” e §5º, da Lei nº 13.019/2014, e art. 28, XII e §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
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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 dos Direitos da Criança e do Adolescente de

Contagem – CMDCAC, em plena vigência.

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

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

I, da Lei nº 13.019/2014);

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

 

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

administração  pública,  estendendo-se  a  vedação  aos  respectivos  cônjuges,  companheiros  e  parentes  em linha  reta,

colateral ou por afinidade, até o segundo grau, exceto em relação às entidades que, por sua própria natureza, sejam

constituídas  pelas  autoridades  referidas.  Não são  considerados  membros  de  Poder  os  integrantes  de  conselhos  de

direitos e de políticas públicas (art. 39, III e §§ 5º e 6º, da Lei nº 13.019/2014, e 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 declaração  de  inidoneidade para  licitar  ou  contratar  com a  administração

pública; com a sanção prevista no inciso II do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014; ou com a sanção prevista no inciso III

do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014 (art. 39, V, da Lei nº 13.019/2014);

f) tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera

da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos (art. 39, VI, da Lei nº 13.019/2014); 

g) tenha entre seus dirigentes pessoas cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas

por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;

que tenha sido julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de

confiança, enquanto durar a inabilitação; ou que tenha sido considerada responsável por ato de improbidade, enquanto

durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (art. 39, VII, da

Lei nº 13.019/2014);
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9.2.1. A OSC  deverá  declarar  o  não  impedimento,  conforme  o  Anexo  VII  –  Declaração  da  não  ocorrência  de

impedimentos.

 

9.3. 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;

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

social pela organização. 

10. DA FASE DE CELEBRAÇÃO 

10.1. As  OSCs  selecionadas  serão  convidadas  para  celebrar  instrumento  de  parceria,  devendo  apresentar  a

documentação prevista no item 8 deste Edital.

10.2. 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.

10.3. 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.

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

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

prejuízo das demais disposições da Lei nº 13.019/2014 e do Decreto nº 30/2017.

11. CONTRAPARTIDA

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

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

ou de fomento (art. 35 da Lei nº 13.019/2014, lei 4910/ 2017 e art. 12 do Decreto nº 30/2017).

12. DISPOSIÇÕES FINAIS  

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

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

administração pública. 

 

12.2. O  proponente  é  responsável  pela  fidelidade  e  legitimidade  das  informações  prestadas  e  dos  documentos
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apresentados em qualquer fase do Chamamento Público. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade

das  informações  nele  contidas  poderá  acarretar  a  eliminação  da  proposta  apresentada,  a  aplicação  das  sanções

administrativas cabíveis e a comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento

de eventual crime. Além disso, caso a descoberta da falsidade ou inverdade ocorra após a celebração da parceria, o fato

poderá dar ensejo à rescisão do instrumento, rejeição das contas e/ou aplicação das sanções de que trata o art. 73 da Lei

nº 13.019, de 2014.  

 

12.3. A Administração Pública não cobrará das entidades concorrentes taxa para participar deste Chamamento Público.

12.4. Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras despesas correlatas à participação no

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

indenização por parte da Administração Pública. 

 

12.5. 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 do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal;

Anexo IX – Minuta do Plano de Trabalho;

Anexo X – Minuta do Termo de Fomento;

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

Contagem, 22 de maio de 2019.

Wellington Soares Martins

Presidente do CMDCAC
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ANEXO I

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 

 

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

disposições  previstas  no  Edital  de  Chamamento  Público  nº  .........../20.......  e  em  seus  anexos,  bem como  que  se

responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante

o processo de seleção. 

 

Contagem, ____ de ______________ de 20___. 

 

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

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

MINUTA DA CAPA DO ENVELOPE

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

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2019

COMISSÃO DE SELEÇÃO DO CMDCAC

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): ____________________________________

CNPJ:__________________________

PROPOSTA:____________________________________________________________________

TIPO DE ATENDIMENTO:

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

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

diversidade com promoção da equidade e inclusão social;

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

familiar e comunitária, e fortalecimento de vínculos;

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

adolescentes;

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

em cumprimento de  medidas socioeducativas em meio aberto;

(  ) Implementação de acolhimento institucional;

(  ) Famílias acolhedoras;

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

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

Minuta do Certificado de Autorização para Captação nº 02/2019 – CMDCAC

       

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

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO PARA CAPTAÇÃO - CAC

Registro nº

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

PARA VIABILIZAR O PROJETO: ________________________________________________

NA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: _____________________________________           

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚLICO Nº _____

FICA AUTORIZADA A CAPITAR O VALOR DE R$: _________________

NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO _______________

WELLINGTON SOARES MARTINS 

PRESIDENTE DO CMDCAC
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ANEXO IV

ATESTADO DE FUNCIONAMENTO

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

Presidente: 

Endereço: 

CI:                                                                                    CPF: 
                                 

Vice-Presidente: 
Endereço: 

CI:                                                                                   CPF: 

 Secretário: 

Endereço: 
CI:                                                                                       CPF: 
  

Tesoureira: 
Endereço: 
CI:                                                                                       CPF: 

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

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

forma, destinado a totalidade das rendas apurados ao atendimento beneficente de suas finalidades. Este atestado tem 
validade de dois (02) anos a partir da data de emissão do mesmo.

Contagem, xx dexxxxxxx de xxxx.

Wellington Soares Martins

Presidente do CMDCAC
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS 

 

 Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 13.019, de 2014, que a  [identificação da

organização da sociedade civil – OSC]: 

 dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos

na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. 

OU 

 pretende contratar ou adquirir com recursos da parceria as condições materiais para o desenvolvimento das

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

OU 

 dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos

na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, bem como pretende, ainda, contratar ou adquirir com

recursos da parceria outros bens para tanto. 

 

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

observação deverá ser suprimida da versão final da declaração.  

Contagem, ____ de ______________ de 20___. 

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

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

DECLARAÇÃO E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 

 

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

 

 Não há no quadro de dirigentes abaixo identificados: 

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

ou 

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

mencionadas na alínea “a”. Observação: a presente vedação não se aplica às entidades que, pela sua própria

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

justificado pela OSC), sendo vedado que a mesma pessoa figure no instrumento de parceria simultaneamente

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

RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 
Nome do dirigente e 

cargo que ocupa na OSC 

Carteira de identidade, órgão 

expedidor e CPF 

Endereço residencial, 

telefone e e-mail 

 Não contratará com recursos da parceria, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, inclusive

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

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___. 
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 ......................................................................................... 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS 

 

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

incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014. Nesse sentido, a citada entidade:

 

 Está regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a funcionar no território nacional; 

 Não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; 

 Não tem como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da

administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o termo de fomento, estendendo-

se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por

afinidade, até o segundo grau.  Observação: a presente vedação não se aplica às entidades que, pela sua

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

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

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

 Não teve  as  contas  rejeitadas  pela administração pública nos últimos cinco  anos,  observadas  as  exceções

previstas no art. 39, caput, inciso IV, alíneas “a” a “c”, da Lei nº 13.019, de 2014;  

 Não se encontra submetida aos efeitos das sanções de suspensão de participação em licitação e impedimento

de contratar com a administração, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração

pública, suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou

contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora e,  por  fim,

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

e entidades de todas as esferas de governo; 

 Não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer

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

 Não tem entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou

rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos

últimos 8 (oito) anos; julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão

ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou considerada responsável por ato de improbidade,

enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de

1992.  

Contagem, ____ de ______________ de 20___. 
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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.

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

na________________________________(endereço  da  OSC),  CNPJ  ______________________________,  por

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

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

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

14 (quatorze) anos.

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

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

Nome e assinatura do responsável (representante legal)

Carimbo da organização da sociedade civil

ANEXO IX

MINUTA

PLANO DE TRABALHO PARA TERMO DE FOMENTO
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MINUTA PLANO DE TRABALHO 

1. DADOS CADASTRAIS

1.1 SECRETARIA GESTORA DA POLÍTICA PÚBLICA

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação

Endereço Bairro

Av. Portugal, nº 20 Eldorado

Cidade U.F. CEP DDD/Fone

Contagem MG 32340-010 (031) 3352-6884

1.1.1 GESTOR(A) DA PARCERIA

Wellington Soares Martins, matrícula 01445827

1.2 OSC – ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Nome CNPJ

Endereço Bairro

Cidade U.F. CEP DDD/Fone

Banco AG C.C E-mail

1.2.1 DIRIGENTE

Nome do Responsável C.P.F

Cargo Período de Mandato

Presidente

Endereço Bairro

Cidade U.F. CEP Telefone E-mail

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO

2.1 PROGRAMA DE GOVERNO 2.2 PERÍODO DE EXECUÇÃO

Promoção e Proteção de Políticas para Crianças e Adolescentes
Inicio Fim MESES

12

2.4 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

R.G./Orgão Expedidor

____________________________________________________________________________________
ASSINATURA DO DIRIGENTE VALIDANDO O CONTEÚDO DO PLANO
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3. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

4. ABRANGÊNCIA

5. PÚBLICO ALVO

6. PERÍODO DE EXECUÇÃO

7. RESULTADO / PRODUTO ESPERADO / IMPACTOS PREVISTOS

8. METAS E ETAPAS

8.1 METAS

N.º META UNIDADE DE EXECUÇÃO MODALIDADE QUANTIDADE

1

Oficina de Violino 20 Vagas 16 ALUNOS

Oficina de Viola Clássica 20 Vagas 16 ALUNOS

Oficina de Violoncelo 05 Vagas 4 ALUNOS

Oficina de Contrabaixo Acústico 05 Vagas 4 ALUNOS

2 Oficina de flauta doce

25 Vagas 20 ALUNOS

25 Vagas 20 ALUNOS

25 Vagas 20 ALUNOS

25 Vagas 20 ALUNOS

TOTAL META 1 E 2 150 VAGAS 120 ALUNOS

XX meses contados a partir da publicação do extrato do termo no diário oficial, podendo ser prorrogado de acordo com o permissivo legal.

Nº MÍNIMO DE
BENEFICIÁRIOS COM FREQUÊNCIA 

DE 70% DAS AULAS

Realizar oficinas musicais para 
50 crianças e adolescentes, 

para compor a Orquestra 
Jovem das Gerais

Realizar oficinas musicais para  
100 crianças e adolescentes 

para apredizado de musica em 
escolas da rede municipal

E. M. Prof. Hilton Rocha

E. M. Ver. Benedito 
Valadares

E. M. Ver. José Ferreira 
Aguiar

E. M. Prof. Geraldo Basílio 
Ramos
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3 3 concertos

TOTAL META 3 03 CONCERTOS 03 CONCERTOS

8.1 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

META AÇÃO UNIDADE QTDE

1

Número de alunos selecionados 50 alunos

50 alunos

50 alunos

2

Número de alunos selecionados 100 alunos

100 alunos

3

ver anexo correspondente aos serviços de terceiros

Realização de Concertos da Orquestra Jovem das Gerais em escolas públicas e/ou outras entidades 3 concertos

8.2 PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADA DOS RECURSOS POR RUBRICA

DESCRIÇÃO DA DESPESA QTDE VALOR TOTAL DA DESPESA

 R$                                                            -   

 R$                                                            -   

Oficineiros  R$                                                            -   

Quadro Técnico (Coordenador e Assessoria para Eventos)  R$                                                            -   

Serviço de confecção de uniformes  R$                                                            -   

Serviço de manutenção dos instrumentos  R$                                                            -   

Serviços gráficos  R$                                                            -   

Materiais para oficinas conforme detalhados no anexo  R$                                                            -   

 R$                                                            -   

 R$                                                            -   

VALOR GLOBAL  R$                                                            -   

8.3 INDICADORES, DOCUMENTOS E OUTROS MEIOS A SEREM UTILIZADOS PARA A AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

Realização de Concertos da 
Orquestra Jovem das Gerais

Escolas públicas e/ou em 
outras entidades

Concertos com participação de 80% dos 
alunos da meta 1

03 concertos ao 
longo da  parceria

Realizar inscrição e seleção dos 50 alunos que serão contemplados pelo projeto, para as 4 
modalidades de oficinas oferecidas na sede da Orquestra Jovem das Gerais

Realizar a aquisição dos materias de consumo e equipamentos necessários para desenvolvimento do 
projeto

ver anexo correspondente aos materiasi de consumo e 
equipamento

Realizar  oficinas de Violino, Viola Clássica, Violoncelo, Contrabaixo acustico e Percepção Musical com 
50 alunos, com duração de 10 meses, com carga horária total de 80 (oitenta) horas cada oficina, com  

aulas que aconteceram na sede da entidade de segunda a quinta-feira das 14h as 18h.

Número de alunos bendeficiários 
participantes das oficinas 

Realizar ensaios semanais da orquestra, com todos os instrumentos, durantes 10 meses, na seda da 
entidade, às sextas-feiras das 14h as 18h.

Número de alunos bendeficiários 
participantes das oficinas 

Realizar inscrição e seleção dos 100 alunos que serão contemplados pelo projeto, para apredizado de 
musica, com oficinas de flauta doce oferecidas em 04 escolas da rede pública municipal.

Realizar oficinas musicais para  100 crianças e adolescentes para apredizado de musica, com aulas 
realizadas em 04 escolas da rede municipais

Número de alunos bendeficiários 
participantes das oficinas 

Realizar a preparação dos cromograma de concertos, confecção das programação dos concertos,  
banners, materiais de divulgação e uniformes.

Número de concertos ao  longo da 
parceria

PESSOAL E ENCARGOS 
(ANEXO I)

Pagamento de Remunerações (13º Salário, Adicional de Férias, Férias, 
Aviso Prévio Indenizado)

Pagamento de Encargos Sociais, Tributos e Benefícios (INSS, FGTS, 
PIS/PASEP, Ausência Remunerada, Licenças, Vale Transporte e Outros 

Benefícios)

SERVIÇOS DE TERCEIROS
 PESSOA JURÍDICA

 (ANEXO II)

MATERIAL DE CONSUMO 
(ANEXO III)

CUSTOS INDIRETOS 
(ANEXO IV)

Custos indiretos necessários a execução doobjeto, conforme Art. 41 
do Decreto Municipal nº 30 de 23/02/2017, detalhados no anexo

INVESTIMENTO
 (ANEXO V)

Aquisição de equipamentos e materiais permanentes conforme 
detalhado no anexo

9. PREVISÃO DE RECEITAS E A ESTIMATIVA DE DESPESA A SEREM REALIZADAS NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES, INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS E A DISCRIMINAÇÃO 
DOS CUSTOS INDIRETOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO PROJETO

Previsão de receita: Emenda Parlamentar Municipal

Estimativa de despesas: 
1) ANEXO I - DETALHAMENTO DA FORMAÇÃO DO CUSTO DE PESSOAL;
2) ANEXO II - DETALHAMENTO DA FORMAÇÃO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS;
3) ANEXO III - DETALHAMENTO DA FORMAÇÃO DOS CUSTOS DOS MATERIAIS DE CONSUMO;
4) ANEXO IV - DETALHAMENTO DA FORMAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS.
5) ANEXO V - DETALHAMENTO DA FORMAÇÃO DOS CUSTOS DE INVESTIMENTO
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10. PLANO DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

ENTE

CONCEDENTE PROPONENTE

NATUREZA VALOR DA PARCELA QTDE PARCELAS NATUREZA

MUNICIPAL

- - - -

- - - -

- - - -

TOTAL  R$                                     -   TOTAL  R$                        -   

Identificação da Despesa Classificação Orçamentária

MUNICIPAL

Os valores serão repassados de acordo com o cronograma de desembolso compatível com os gastos das etapas vinculadas às metas do cronograma físico.

11. CRONOGRAMA DE CONTRAPARTIDA

12. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

13. APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PELA PMC

Contagem, 08 de outubro de 2018.

Wellington Soares Martins - matrícula 01445827 Luzia Maria Ferreira

Gestor da Parceria Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

QTDE 
PARCELAS

PREVISÃO DE 
REPASSE

PREVISÃO DE 
REPASSE

VALOR DA 
PARCELA

1103.08.243.0070.2131 -  Natureza de Despesa 33504300 - Fonte 2100 - R$ 
1103.08.243.0070.2131 - Natureza de Despesa 44504200 - Fonte 2100 - R$ 

Conforme Art 35 da Lei 13019/2014, § 1o  não será exigida 
contrapartida financeira como requisito para celebração de parceria.

As prestações de contas deverão ser apresentadas mensalmente conforme estabelecido pelo Manual de prestação de contas da CGM e as regras estabelecidas no 
Termo de Parceria.
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO META FÍSICA: encaminhamento de compravações de cumprimento de metas. 
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DA META FINANCEIRA: de acordo com o cronograma de desembolso e em conformidade com o Manual de Prestação de 
Contas da Controladoria Geral do Município. 
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL: em conformidade com o Manual de Prestação de Contas da Controladoria Geral do Município

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 ________/___________ - SMDS.
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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

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 TELEFON
E

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: 
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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 pretende realizar ou obter, bem como quais serão os meios utilizados para tanto.

Qtd Meta Quantidade Prazo
01

02

03

04

3.1 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

META AÇÃO
INDICADOR

Inicio Término RESPONSAVEL
Und. Qtd

01

02

03

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

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 FEVEREIR
O

MARÇO ABRIL MAIO JUNHO

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

META JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBR
O

DEZEMBRO
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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 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.

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 2019.

-------------------------------------------------     ----------------------------------------------      
GESTOR DA PARCERIA                         SECRETÁRIO DA PASTA
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ANEXO X

MINUTA DA PARCERIA
TERMO DE FOMENTO Nº /ANO

Processo Administrativo nº 000000/ANO

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

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

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

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

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

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

2.1.2. DO MUNICÍPIO:
I- elaborar e conduzir a execução da política pública; 
II-  emanar  diretrizes  sobre  a  política  pública  a  ser  executada  por  meio  do  presente  termo,  estabelecendo
conceitos e critérios de qualidade a serem observados pela OSC; 
III- acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do objeto deste termo, devendo zelar pelo alcance dos
resultados pactuados e pela correta aplicação dos recursos repassados; 
IV- prestar apoio necessário e indispensável à OSC para que seja alcançado o objeto da parceria em toda sua

extensão e no tempo devido; 

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

cronograma de desembolsos previsto, que guardará consonância com as metas, fases ou etapas de execução do

objeto; 

VI- manter, em seu sítio eletrônico, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até

180 (cento e oitenta) dias após o encerramento da vigência; 

VII- conferir, a cada XX (XXXXXXX) dias, o relatório a ser enviado pela OSC ao MUNICÍPIO, por meio

informatizado, com indicação da quantidade ________________________; 

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

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

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

transferidos; 

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

________________________. 

2.1.3 - DA OSC:

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

formulários próprios constantes do sítio eletrônico do MUNICÍPIO e contendo, entre outros dados: 

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

resultados não alcançados e propostas de ação para superação dos problemas enfrentados; 

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

competência; e 

c) comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária.

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

MUNICÍPIO, da totalidade das operações patrimoniais e resultados da parceria, de acordo com a legislação e

regulamentação aplicáveis; 

III- executar o plano de trabalho - isoladamente ou por meio de atuação em rede, na forma do artigo 35-A, da

Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014, bem como aplicar os recursos 

públicos  e  gerir  os  bens  públicos  com  observância  aos  princípios  da  legalidade,  da  legitimidade,  da

impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia; 

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

otimizada; 

V- observar, no transcorrer da execução de suas atividades, todas as orientações emanadas do MUNICÍPIO; 

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

previdenciários,  fiscais  e  comerciais  relacionados  à  execução  do  objeto,  não  implicando  responsabilidade

solidária ou subsidiária do MUNICÍPIO a inadimplência da OSC em relação ao referido pagamento, os ônus

incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução; 

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

exerça suas  ações,  na forma e prazos definidos pelo MUNICÍPIO,  todas  as  parcerias  celebradas com esse

último, observando-se as informações mínimas exigidas e eventuais restrições de segurança que impeçam a sua

divulgação, na forma da lei; VIII- indicar pelo menos um representante para acompanhar os trabalhos da CMA,

no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de assinatura deste instrumento; 

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

única e exclusiva conta bancária da parceria, aberta junto ao Banco _________, observado o disposto no artigo

51 da Lei federal n. 13.019, de 2014; 
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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 fiscalização interna e externa a todos os documentos

relativos à execução do objeto da parceria, prestando-lhes todas e quaisquer informações solicitadas, bem como

aos locais de execução do objeto; 

XIV- responsabilizar-se pela legalidade e regularidade das despesas realizadas para a execução do objeto da

parceria, pelo que responderá diretamente perante o MUNICÍPIO e demais órgãos incumbidos da fiscalização

nos casos de descumprimento; 

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

inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoa. 

XVI-  _________________________________  (ACRESCENTAR  OBRIGAÇÕES  ESPECÍFICAS  DA

PARCERIA) CLÁUSULA TERCEIRA - DO GESTOR DA PARCERIA 

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

da execução do objeto da parceria, devendo zelar pelo seu adequado cumprimento e manter o MUNICÍPIO

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

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

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

atividades  ou  metas  da  parceria  e  de  indícios  de  irregularidades  na  gestão  dos  recursos,  bem  como  as

providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;

III- emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração o teor do

relatório técnico de monitoramento e avaliação; IV- disponibilizar ou assegurar a disponibilização de materiais e

equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação; 

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

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

aspectos  administrativo,  técnico e  financeiro,  propondo as  medidas  de  ajuste  e  melhoria  segundo as  metas

pactuadas e os resultados observados, com o assessoramento que lhe for necessário; 

VII- realizar atividades de monitoramento, devendo estabelecer práticas de acompanhamento e verificação no

local das atividades desenvolvidas, mediante agenda de reuniões e encontros com os dirigentes da OSC, para

assegurar a adoção das diretrizes constantes deste termo e do plano de trabalho; 

VIII- realizar a conferência e a checagem do cumprimento das metas e suas respectivas fontes comprobatórias,

bem como acompanhar e avaliar  a  adequada implementação da política  pública,  verificando a coerência  e

veracidade das informações apresentadas nos relatórios gerenciais; 

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

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

apostilamento.

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

gestão até o retorno daquele.

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

interinamente a gestão da parceria, por meio de simples apostilamento, até a indicação de novo gestor.

CLÁUSULA QUARTA - DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 4.1. Os resultados

alcançados com a execução do objeto da parceria devem ser monitorados e avaliados sistematicamente por meio
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de relatórios técnicos emitidos por responsável designado pelo Prefeito em ato próprio, na forma do artigo 59,

da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014. 

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

pela CMA.

CLÁUSULA QUINTA - DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

5.1. Compete à CMA:

I-  homologar,  independentemente  da  obrigatoriedade  de  apresentação  de  prestação  de  contas  pela  OSC,  o

relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o artigo 59, da Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho

de 2014; 

II- avaliar os resultados alcançados na execução do objeto da parceria, de acordo com informações constantes do

relatório  técnico  de  monitoramento  e  avaliação,  e  fazer  recomendações  para  o  atingimento  dos  objetivos

perseguidos; 

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

gastos; 

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

realização  do  objeto  da  parceria  com  a  finalidade  de  obter  informações  adicionais  que  auxiliem  no

desenvolvimento dos trabalhos; 

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

subsidiar sua avaliação; 

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

das justificativas apresentadas no relatório técnico de monitoramento e avaliação, recomendações,  críticas e

sugestões; 

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

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

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

conta do orçamento vigente, na dotação orçamentária: _____________

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

desembolso  constante  do  plano  de  trabalho,  sendo  que  as  parcelas  subsequentes  à  primeira  apenas  serão

liberadas após aprovação da prestação de contas das parcelas precedentes.

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

corresponderá  ao  valor  previsto  no  cronograma  de  desembolso  subtraído  do  referido  saldo  remanescente,

garantindo-se  que,  ao  final  de  cada  período  de  avaliação,  seja  disponibilizado  o  montante  de  recursos

necessários à execução do objeto da parceria.

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

OSC para alcançar os objetivos da parceria, bem como os recursos referentes às provisões para liquidação de

encargos.

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

objeto pactuado, mesmo que em caráter de urgência.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CESSÃO E DA ADMINISTRAÇÃO DOS BENS PÚBLICOS 7.1.  Durante o

período  de  vigência  desta  parceria,  poderão  ser  destinados  à  OSC  bens  públicos  necessários  ao  seu

cumprimento, os quais poderão ser disponibilizados por meio de disposição constante do plano de trabalho, de

permissão de uso ou de instrumento equivalente em que se transfira a responsabilidade pelo seu uso e guarda, na
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forma da lei. 

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

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

7.3. Extinto o ajuste por realização integral de seu objeto, os bens adquiridos, produzidos ou transformados com

recursos da parceria serão entregues ao MUNICÍPIO, para assegurar a continuidade do objeto pactuado, seja por

meio da celebração de nova parceria, seja pela execução direta do objeto pela administração pública municipal.

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

MUNICÍPIO, que deverá retirá-los,  no prazo de até XX (XXXXXXX) dias,  após o qual a organização da

sociedade civil não mais será responsável pelos bens.

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

remanescentes deverão ser retirados pela administração pública municipal, no prazo de até XX (XXXXXXX)

dias, contado da data de notificação da dissolução.

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

permanentes adquiridos com recursos provenientes da celebração da parceria, para fins do disposto no art. 35, §

5º, da Lei nº 13.019/2014.

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

8.1. A OSC elaborará e apresentará ao MUNICÍPIO prestação de contas na forma discriminada no Decreto

Municipal nº 30, de 23 de fevereiro de 2017, observando-se o Capítulo IV, da Lei Federal n.º 13.019, de 31 de

julho de 2014 e demais legislação e regulamentação aplicáveis.

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

deverão ser emitidos em nome da OSC, devidamente identificados com o número do Processo _________/2017,

e mantidos em sua sede, em arquivo e em boa ordem, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo

prazo de 10 (dez) anos, contados a partir da aprovação da prestação de contas ou da tomada de contas especial

pelo Tribunal de Contas do Estado, relativa ao exercício da gestão, separando-se os de origem pública daqueles

da própria OSC.

8.3.  A prestação  de  contas  e  todos  os  atos  que  dela  decorram  dar-se-ão  em  plataforma  eletrônica  a  ser

disponibilizada no portal do MUNICÍPIO, permitindo a visualização por qualquer interessado.

8.4. Até que se institua a plataforma eletrônica de que trata o item anterior, referida prestação de contas e atos

subsequentes serão realizados na forma indicada pela Controladoria Geral do Município, sendo utilizados, para

tanto, os instrumentais disponíveis no sítio eletrônico da Prefeitura de Contagem.

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

período de vigência da parceria.

8.6. Não poderão ser pagas com recursos da parceria, despesas em desacordo com o plano de trabalho, bem

como aquelas decorrentes de multas, juros, taxas ou mora, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora do

prazo e a título de taxa de administração.

8.7. A falta de prestação de contas nas condições estabelecidas nesta cláusula e na legislação aplicável, ou a sua

desaprovação pelos órgãos competentes do MUNICÍPIO, implicará a suspensão das liberações subsequentes, até

a correção das impropriedades ocorridas.
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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  disponibilizados  e  o  material  produzido  deverá  ser

imediatamente recolhido.

10.4.  A divulgação  de  resultados  técnicos,  bem  como  todo  e  qualquer  ato  promocional  relacionado  ao

desenvolvimento ou inovação tecnológica e/ou metodológica, decorrentes de trabalhos realizados no âmbito da

presente parceria,  deverá apresentar o brasão oficial  de Contagem, sendo vedada a sua divulgação total  ou

parcial sem o consentimento prévio e formal do MUNICÍPIO.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO 

11.1.  A presente  parceria  poderá,  a  qualquer  tempo,  ser  denunciada  por  qualquer  dos  partícipes,  mediante

notificação  escrita  com  antecedência  de  ____  (_________)  dias  e  será  rescindido  por  infração  legal  ou

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

material ou formalmente inexequível. 

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

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

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

assumidas até aquela data.

11.3. Havendo indícios fundados de malversação do recurso público, o MUNICÍPIO deverá instaurar Tomada de

Contas Especial, para apurar irregularidades que tenham motivado a rescisão da parceria.

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

total  dos  recursos  financeiros  recebidos  do  MUNICÍPIO,  fica  a  OSC  obrigada  a  restituir,  no  prazo

improrrogável de 30 (trinta) dias contados da data do evento, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os

provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras, acrescidos de correção monetária e de juros de
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mora, devendo encaminhar o respectivo comprovante de depósito bancário ao MUNICÍPIO.

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

sem prejuízo da inscrição de demais sanções e medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES 

12.1. Este termo poderá ser alterado, mediante termo aditivo, em qualquer de suas cláusulas e condições, exceto

no que tange ao  seu objeto,  de comum acordo,  desde que tal  interesse seja  manifestado  por qualquer  dos

partícipes, previamente e por escrito, observado o disposto neste termo e na legislação aplicável.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES 13.1. Pela execução

da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei federal n. 13.019, de 2014 e da

legislação específica, o MUNICÍPIO poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à OSC as sanções previstas no

artigo 73 da Lei federal n. 13.019, de 2014. 

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

MUNICÍPIO.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1. Acordam as partes, ainda, em estabelecer as condições seguintes.

14.1.1. Os trabalhadores contratados pela OSC não guardam qualquer vínculo empregatício com o MUNICÍPIO,

inexistindo, também, qualquer responsabilidade desse último em relação às obrigações trabalhistas e demais

encargos assumidos pela OSC.

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

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

ainda, por eventuais demandas judiciais.

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

realizadas  por  meio  eletrônico.  14.1.4.  As exigências  que  não  puderem ser  cumpridas  por  meio  eletrônico

deverão ser supridas através da regular instrução processual, em meio físico.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

15.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Contagem para dirimir quaisquer questões resultantes da execução ou da

interpretação deste instrumento e que não puderem ser resolvidas administrativamente.

E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições ajustadas, firmam o presente termo, em 2 (duas) vias de

igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que produza os efeitos legais. 

Contagem, … de ... de 2017. 

Secretário Municipal de ________________________ 

(NOME DO DIRIGENTE ) 

(cargo do dirigente da OSC) 

Testemunhas: 

_________________________________          ______________________________ 

Nome:                                                                 Nome: 

RG                                                                      RG: 
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CPF:                                                                   CPF:

ANEXO XI

FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROJETOS

FUNDO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE CONTAGEM 

FIA

(   ) CAC                                                  

1-SOBRE A INSTITUIÇÃO 

1.1- Dados

RAZÃO SOCIAL DA INSTITUIÇÃO:

SIG LA:

CNPJ:

NOME FANTASIA:

ENDEREÇO: 

MUNICÍPIO: 

ESTADO: 

TELEFONE:

E-MAIL:

RESPONSÁVEL LEGAL:                                           CARGO:

EMAIL                                                                         TELEFONE:

DATA :    /     /     

1.2- Histórico da Instituição ( aproximadamente uma lauda)

2-  SOBRE O PROJETO

2.1 Dados

A- NOME DO PROJETO: 
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B- LINHA ATUAÇÃO DO PROJETO: 

OBS: Vai desenvolver ou realizar  o quê?

C- ÃREA DE ABRANGÊNCIA DO PROJETO

OBS:  locais de execução, endereços  

D- COORDENADOR:

OBS: nome do profissional que vai coordenar o projeto

E- ELABORADOR DO PROJETO:

2.2- Resumo do Projeto (aproximadamente uma lauda)

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

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

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

3.2- Objetivos:

3.2.1 - Objetivos Geral

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

Ex: fazer, realizar, cumprir

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

3.3- Metodologia  (passo a passo)

3.3.1 Desenvolvimento (descrever)

               a- como serão desenvolvidas

3.3.2 Quadro de Horários da Atividades

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

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

3.3.3 Equipe Técnica

Nome Profissão Função Regime Carga horária

João Teixeira Assist. Social Coordenador CLT 40 horas

Educador Reforço Escolar Contrato 40 horas

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

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

4.1 – Interações com as Políticas Públicas

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

4.2 – Plano de Comunicação 

Discriminação Qtde Público

Banner 02 Parceiro e comunidade 

Panfleto 1000 Comunidade
 

4.3 – Participação da Comunidade 

OBS: Como a comunidade vai participar do projeto?

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

Humanos ou outra)

5- METAS 

Objetivos Específicos Metas

Para cada objetivo 
específico uma meta

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

6-  RESULTADOS ESPERADOS  

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

  
7- AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO 

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

a- Indicadores

b- Meios de verificação

c- Período de verificação

d - Quem vai monitorar e avaliar

Objetivos Específicos Indicadores Meios de verificação Período Responsável

Algo  que  possa
ser mensurado
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8- CRONOGRAMA DO PROJETO 

Objetivos
específicos

Ações Mês
01

Mês
02

Mês
03

Mês
04

Mês
05

Mês
06

Mês
07

Mês
08

Mês
09

Mês
10

Mês
11

Mês 12

 

9-  RECURSOS NECESSÁRIOS

9.1 Planilha de Recursos

DESCRIÇÃO QUANTIDADE CLASSIFICAÇÃO

Humanos
04 01 Coordenador 

01 Assistentes Social
02 Educadores Sociais

 
Físicos

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

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

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

Etc...

9.2. Planilha Financeira

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

1. RH
1.1. Coordenador

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

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

                                                  ANEXOS
EXECUÇÃO FINANCEIRA:

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

12.000,00
  4.000,00

  16.000,00

FIA 20%    

Total Geral 19.200,00

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

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

10.3.1. Concedente:

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

Valor/parcela R$
16.000,00

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

Valor/parcela

10.3.2. Proponente (contrapartida):

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

Valor/parcela

Total

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

Valor/parcela

Total
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Controladoria Geral 
do Município

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

Em cumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, informamos que no dia 30 de maio de 2019 (quinta-feira), às 10 horas, no Plenário da Câmara Legislativa Mu-
nicipal, será realizada Audiência Pública para prestação de contas referente ao 1º quadrimestre de 2019, conforme determina a Lei Complementar nº 101/2000, em seu 
art. 9º, § 4º. Os dados serão apresentados pelo Poder Executivo, através da Controladoria Geral do Município.

Portaria CGM nº 004, de 27 de maio de 2019

Instaura Procedimento de Investigação Preliminar nos termos do inciso I, do artigo 4º do Decreto Municipal nº 1.060/2019.

O CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Complementar nº 247 de 29/12/2017 e considerando o quanto dispos-
to pela Lei Complementar nº 255, de 11/06/2018 e Decreto Municipal nº 1.060/2019, de 24/05/2019;
CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo 3º do Decreto Municipal nº 1.060/2019, “o procedimento de investigação, será destinado à averiguação de indícios de 
autoria e materialidade de todo e qualquer fato que possa acarretar a aplicação das sanções previstas na Lei Federal nº 12.846/2013”;
CONSIDERANDO que, pelo inciso I artigo 4º do Decreto Municipal nº 1.060/2019, tal procedimento é de competência exclusiva do órgão central do Sistema Municipal 
de Controle Interno;
CONSIDERANDO a Manifestação Técnica Preliminar nº 001/2019, de 03 de abril de 2019, a qual constatou que a empresa C3 Comercial de Alimentos Ltda. praticou atos 
que restringiram o caráter competitivo do procedimento licitatório, direcionou o certame em benefício próprio e fraudou orçamentos de outras participantes;
CONSIDERANDO que, em tese, a conduta da empresa envolvida se enquadra na confi guração de ato lesivo contra a administração pública previsto no artigo 5º da Lei 
Federal nº12.846/2013;
RESOLVE: 
Art. 1° Instaurar PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR para análise dos fatos;
Art. 2º Designar o servidor Marcelo Martins da Silva, matrícula 01452122, como responsável pela investigação preliminar, devendo os trabalhos serem concluídos no 
prazo de 90 (noventa) dias contados a partir da publicação desta portaria, podendo ser prorrogado por igual período pela autoridade instauradora.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Contagem, Palácio dos Registros, em 27 de maio de 2019.

    

ANEXOS/INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

OBS: Orçamentos, Plantas.

Contagem,  de  de 

_________________________________________
 Presidente

_____________________________________
        Assistente social 
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Weber Dias Oliveira
Controlador Geral do Município

Secretaria Municipal 
de Administração

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Contagem, 27 de maio de 2019.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 013/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 042/2019
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva e limpeza de piscina revestida em azulejo localizada na Secretaria 
Municipal de Defesa Social, conforme especifi cações e quantitativos estabelecidos no edital.

Dotação Orçamentária: 1171.06.122.0001.2022 – Fonte: 0100 - Natureza da despesa: 3390.3999.

A presente licitação foi processada e julgada com observância às exigências constantes da legislação aplicável, especialmente o disposto nas Leis número 10.520/2002, 
123/2006 e 8.666/1993 e suas alterações. 
Não houve recursos administrativos.
O Pregoeiro solicita a adjudicação do objeto à licitante vencedora, submetendo o presente procedimento à deliberação de V.Sa., solicitando a homologação do resul-
tado do julgamento que reconhece como vencedoras do certame as empresas licitantes abaixo:

LOTES LICITANTE VENCEDORA VALORES

01 AMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS DO BRASIL – EIRELI – CNPJ NÚMERO 19.876.529/0001-00 R$ 45.327,33

02 AMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS DO BRASIL – EIRELI – CNPJ NÚMERO 19.876.529/0001-00 R$ 47.208,00

TOTAL GERAL ==========================================================
=Đ R$ 92.535,33

O valor total e fi nal da presente licitação foi de R$ 92.535,33 (noventa e dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e três centavos), estando os valores unitários 
de todos os itens descritos na proposta fi nal ajustada apresentada pela LICITANTE VENCEDORA, nos autos.

Luiz Adolfo Belém
Pregoeiro

DESPACHO:

Declaradas vencedoras as LICITANTES acima, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 013/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 042/2019, homologo a 
presente licitação e adjudico o objeto da mesma à licitante vencedora para a respectiva contratação.

Contagem, 27 de maio de 2019.

Luis André Araújo Vasconcelos
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Educação

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO N.º 093/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR VIRGILIO DE MELO FRANCO – CNPJ: 20.227.740/0001-72 DA ESCOLA MU-
NICIPAL VIRGILIO DE MELO FRANCO E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSiCA.
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VALOR: R$ 62.651,01 (SESSENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E UM CENTAVO) 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.1.12.361.0029.2081  - NATUREZA:   33504100 E  NATUREZA:   44504100  –  FONTE: 0101
1.12.1.12.365.0029.2080  - NATUREZA:   33504100  E  NATUREZA:   44504100  –  FONTE: 0101
ASSINADO: 17/05/2019 - VIGÊNCIA ATÉ: 29/02/2020.

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO N.º 041/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR EDUARDA PEREIRA DE OLIVEIRA – CNPJ: 03.802.563/0001-91 ESCOLA 
MUNICIPAL EDUARDA PEREIRA DE OLIVEIRA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSiCA.
VALOR: R$ 38..134,00 (TRINTA E OITO MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS) 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.1.12.361.0029.2081  - NATUREZA:   33504100 E  NATUREZA:   44504100  –  FONTE: 0101
1.12.1.12.365.0029.2080  - NATUREZA:   33504100  E  NATUREZA:   44504100  –  FONTE: 0101
ASSINADO: 17/05/2019 - VIGÊNCIA ATÉ: 29/02/2020.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 057/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR MARGARIDA DE MELO DINIZ – CNPJ: 
00.149.192/0001-00  ESCOLA MUNICIPAL ESTUDANTE LEONARDO SADRA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA INSTALAÇÃO DE TELA PROTETORA NOS PARAPEITOS DOS CORREDORES FRENTE ÀS SALAS DE AULA.
VALOR: R$ 10.570,00 (DEZ MIL, QUINHENTOS E SETENTA REAIS) 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.1.12.361.0029.2081  - NATUREZA:   33504100–  FONTE: 0101
ASSINADO: 17/05/2019 - VIGÊNCIA ATÉ: 29/02/2020.

Secretaria Municipal 
de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM- MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
Secretaria Municipal Adjunta da Receita

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL

O Gestor do Departamento de Tributação e Fiscalização, no uso de suas atribuições e considerando o disposto no inciso III do artigo 269 e a menção constante do 
Termo de Início de Ação Fiscal - TIAF nº19490, de lavra do Auditor Fiscal Nilson Pinto de Morais,– matrícula- 33.443-0 , prevista na alínea “a”, inciso I do artigo 269.B, 
ambos da Lei 1.611/83  - Código Tributário do Município de Contagem – CTMC, dando conta de que o contribuinte em questão está se esquivando do recebimento 
do TIAF, ou encontra-se em local ignorado, incerto ou ausente do território do Município e esgotadas ainda, todas as formas de dação do Termo, inclusive com envio 
de Aviso de Recebimento (AR) pelos Correios,  faz publicar o presente edital para “INTIMAR/NOTIFICAR” o contribuinte: CENTRO DE ESTETICA VITALYS EIRELI , CNPJ nº 
17.026.714/0001-71, Inscrição Municipal nº 72.067/50-7  e  situado à Rua Jarbas Costa Camargos, 69  - Bairro:Vale das Orquídias  -Contagem – MG, da lavratura do 
Termo de Início de Ação Fiscal retro, fi xando o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste edital, para que o mesmo apresente a documentação constante do 
TIAF, restando cientifi cado que após este prazo serão adotadas as medidas cabíveis, inclusive aquelas previstas no art. 24 e inciso I do art. 91 do CTMC.

Contagem, 27 de Maio de 2019.

Mônica da Consolação Lelis Costa Campos
Superintendente de fi scalização
Matrícula 09835-3   

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

ACÓRDÃO Nº 299/2019

PROCESSO Nº: 12195/2017-02A 
RECORRENTE: ALVERINO DORNELES DA COSTA
ASSUNTO: IPTU – Isenção
RELATORA: Flávia de Aguiar Lage
DATA DO JULGAMENTO: 22 de maio de 2019

IPTU – ISENÇÃO – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMÓVEL UTILIZADO POR MEI – MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – DECISÃO 
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA REFORMADA. Por unanimidade de votos, acompanhando a Relatora, a Câmara conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento para re-
formar a decisão de primeira instância e reconhecer o direito à isenção do IPTU e da TCRS do exercício de 2017 para o imóvel de índice cadastral nº 08.0171.0040.001, 
eis que o imóvel estava sendo utilizado por Microempreendedor Individual – MEI na data do fato gerador do tributo, estando atendidos os requisitos previstos no nos 
parágrafos 1º e 5º do artigo 2º do Decreto 012 de 17 de janeiro de 2017, combinado com o inciso III do artigo 50.A. da Lei 1611/83 e alterações. Participaram do julga-
mento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. César Augusto de Barros e o Sr. Marco Túlio Marchesini.

ACÓRDÃO Nº 300/2019

PROCESSO Nº: 21353/2017-02A 
RECORRENTE: MARLI TEREZINHA DE OLIVEIRA
ASSUNTO: IPTU - Isenção
RELATORA: Flávia de Aguiar Lage
DATA DO JULGAMENTO: 22 de maio de 2019

IPTU – ISENÇÃO – RECURSO VOLUNTÁRIO – IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE APOSENTADO –– PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA 
PROPRIEDADE, TITULARIDADE OU POSSE DO IMÓVEL – DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando a Relatora, a Câmara 
conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento para manter a decisão de primeira instância que não reconheceu o direito à isenção do IPTU e da TCRS do 
exercício de 2017 para o imóvel de índice cadastral nº 02.170.0085.001, eis que não fi cou comprovada a propriedade, titularidade ou posse do imóvel, não estando 
atendidos os requisitos previstos no §2º do art. 2º do Decreto nº 54 de 23 de março de 2017. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o 
Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. César Augusto de Barros e o Sr. Marco Túlio Marchesini.

ACÓRDÃO Nº 301/2019

PROCESSO Nº 03315/2016-02A
RECORRENTE: COMUNIDADE GRAÇA E PAZ IGREJA EVANGÉLICA
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas Imobiliárias
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
DATA DO JULGAMENTO: 22 de maio de 2019

IPTU E TAXAS PREDIAIS – RECURSO VOLUNTÁRIO - PEDIDO DE ISENÇÃO – LEI MUNICIPAL Nº 3.496/2001 – USO DO IMÓVEL COMO TEMPLO RELIGIOSO - INDEFERIMEN-
TO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO REFORMADA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Segunda 
Câmara do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, não conheceu do recurso voluntário por ser intempestivo, mas, de ofício, e em respeito aos princípios da 
autotutela dos atos administrativos e da verdade real, ingressou no mérito para reformar a decisão de primeira instância e deferir o pedido de isenção do lançamento 
do IPTU e Taxas para o exercício de 2016, incidente sobre o imóvel de índice cadastral nº 04.353.0219.002, uma vez que restou comprovado o uso do imóvel como 
templo religioso e o preenchimento dos demais requisitos da Lei Municipal nº 3.496/2001 combinado com os artigos 2º, § 5º e 10º, § 2º, ambos do Decreto de IPTU nº 
630/2015. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flavia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Cesar Augusto de Barros e o Sr. Marco 
Túlio Marchesini.

ACÓRDÃO Nº 302/2019

PROCESSO Nº 17329/2017-02A
RECORRENTE: ALESSANDRA GOMES MAURILIO
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas – Aposentados e Pensionistas
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
DATA DO JULGAMENTO: 22 de maio de 2019
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IPTU E TAXAS PREDIAIS – RECURSO VOLUNTÁRIO - PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS – EXERCÍCIO DE 2017 – IMÓVEL RESIDENCIAL - ARTIGOS 
50.B E 50.C DO CTMC – DECRETO Nº 54, DE 23 DE MARÇO DE 2017 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO MAN-
TIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Segunda Câmara do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, conheceu do recurso voluntário e 
negou-lhe provimento para manter inalterada a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de isenção de IPTU e Taxas que com ele são lançadas, incidentes 
sobre o imóvel de índice cadastral nº 11.483.0170.001, para o exercício de 2017; uma vez que a recorrente não comprovou a titularidade do imóvel. Assim, não aten-
deu aos requisitos previstos no § 2º, do artigo 2º, do Decreto nº 54, de 23 de março de 2017, combinado com artigos 50.B e 50.C do CTMC. Participaram do julgamen-
to presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Marco Túlio Marchesini e o Sr. Cesar Augusto de Barros.

ACÓRDÃO Nº 303/2019

PROCESSO Nº 13038/2017-01A
RECORRENTE : JOSÉ MARTINS DA SILVA  
ASSUNTO : Isenção de IPTU e Taxas
RELATOR : César Augusto de Barros
DATA DO JULGAMENTO: 22 de maio de 2019

RECURSO VOLUNTÁRIO TEMPESTIVO , IMPROCEDÊNCIA. IPTU E TAXAS 2017 . Por unanimidade de votos , acompanhando o relator , o Conselho Tributário Administra-
tivo de Contagem - Contac , na sua Segunda Câmara, conheceu do recurso Voluntário , e o julgou IMPROCEDENTE , acompanhando a decisão de primeira instância , 
em cobrar o IPTU e as Taxas que com ele são cobradas para o ano de 2017, do imóvel de índice Cadastral 10.378.0110.002 ,uma vez que o recorrente não comprovou 
a propriedade , titularidade , ou posse do imóvel.  Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage  ,  o Dr. Leonardo Amorim Carlos de Souza , Dr. 
Marco Túlio Marchesini e o Sr. César Augusto de Barros.

ACÓRDÃO Nº 304/2019

PROCESSO Nº 07702/2017-05A
RECORRENTE : VALDÍVIO DA SILVA MIRANDA  
ASSUNTO : Isenção de IPTU e Taxas
RELATOR : César Augusto de Barros
DATA DO JULGAMENTO: 22 de maio de 2019

RECURSO VOLUNTÁRIO TEMPESTIVO , IMPROCEDÊNCIA. IPTU E TAXAS 2017 . Por unanimidade de votos , acompanhando o relator , o Conselho Tributário Administrati-
vo de Contagem - Contac , na sua Segunda Câmara, conheceu do recurso Voluntário , e o julgou IMPROCEDENTE , acompanhando a decisão de primeira instância , em 
cobrar o IPTU e as Taxas que com ele são cobradas para o ano de 2017, do imóvel de índice Cadastral 11.400.0075.001 ,uma vez que o recorrente é co-proprietário jun-
to com os demais adquirentes do imóvel.  Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage  ,  o Dr. Leonardo Amorim Carlos de Souza , Dr. Marco 
Túlio Marchesini e o Sr. César Augusto de Barros.

ACÓRDÃO Nº 305/2019

PROCESSO Nº:  25857/2018-02A
RECORRENTE: NG Pneus Comércio, Importação e Exportação Ltda.
RELATOR: Flávia de Aguiar Lage.
VOTO SEPARADO: Marco Túlio Marchesini
ASSUNTO: Cancelamento TFLF.
DATA DO JULGAMENTO: 22 de maio de 2019.

CANCELAMENTO TFLF- NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR- INCÊNDIO QUE DEVASTOU A SEDE DA EMPRESA, SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES. Por três votos a um os 
relatores do Conselho Tributário Administrativo de Contagem conheceram do recurso voluntário e deram provimento, reformando a decisão de primeira instância que 
negou o pedido de cancelamento da TFLF de 2018, para cancelar a referida taxa tendo em vista que não ocorreu o fato gerador. Participaram do julgamento presidido 
pelo Sra. Flávia Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Marco Túlio Marchesini e o Sr. César Augusto de Barros.   

VOTO VENCIDO DA RELATORA:Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO por ser o mesmo intempestivo, mantendo a decisão de primeira instância.

ACÓRDÃO Nº 306/2019

PROCESSO: 07535/2017-01A
RECORRENTE: BERNARDINO DE JESUS
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ASSUNTO: Isenção IPTU.
RELATOR: Marco Túlio Marchesini
DATA DO JULGAMENTO: 22 de maio de 2019.

ISENÇÃO IPTU- APOSENTADO- COMPROVADA A PROPRIEDADE/TITULARIDADE DE APENAS UM IMÓVEL NO MUNICÍPIO. Por unanimidade dos votos os relatores da Junta 
de Recursos Fiscais, conheceram do recurso voluntário e deram provimento, para julgar procedente o pedido e reformar a decisão de primeira instância. Participaram do 
julgamento presidido pela Sra. Flávia Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Marco Túlio Marchesini e o Sr. César Augusto de Barros.

Silma Lobato
Mat. 10028-5
CONTAC

PORTARIA SEFAZ Nº 09, de 27 de maio de 2019.

Altera a Portaria SEFAZ 04, de 16 de abril de 2019, que nomeia os membros do Conselho de Administração para gerir o Fundo Especial de Créditos Inadimplidos, inscri-
tos ou não em dívida ativa, da Prefeitura Municipal de Contagem (FECON)

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V do art. 3º do Decreto nº 433, de 20 de março de 2018; 

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 221, de 18 de julho de 2017, que autoriza a instituição do Fundo Especial de Créditos Inadimplidos, inscritos ou não em dívida 
ativa, da Prefeitura Municipal de Contagem (FECON); 

CONSIDERANDO que a referida Lei Complementar, em seu art. 8º, determina que o FECON deva ser gerido por um Conselho de Administração composto por um repre-
sentante titular e um suplente dos seguintes órgãos: I – Secretaria Municipal de Fazenda; II – Procuradoria Geral do Município; e III – Secretaria Municipal de Planeja-
mento, Orçamento e Gestão;

RESOLVE:

Art. 1º Alterar a composição do Conselho de Administração, que passa a ser composto pelos seguintes membros: 
I - Titulares: 
a) Secretaria Municipal de Fazenda: Camilo Cândido de Araújo Júnior, que presidirá os trabalhos; 
b) Procuradoria Geral do Município: Carlos Eduardo Araújo de Carvalho;
c) Secretaria Municipal Planejamento, Orçamento e Gestão: Cláudio de Paiva Ferreira.
II - Suplentes: 
a) Secretaria Municipal de Fazenda: Carlos Frederico Pinto e Netto;
b) Procuradoria Geral do Município: Afonso José de Andrade;
c) Secretaria Municipal Planejamento, Orçamento e Gestão: Marco Antônio Ribeiro.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de maio de 2019..

Contagem, 27 de maio de 2019.

Gilberto Silva Ramos
Secretário Municipal de Fazenda
Mat.: 01488151

PORTARIA SEFAZ Nº 10, de 27 de maio de 2019.

Defi ne regras para o tratamento de pedidos de isenção de IPTU para aposentados e pensionistas.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V do art. 3º do Decreto nº 433, de 20 de março de 2018; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 50-C do Código Tributário do Município de Contagem – Lei 1611/83, que institui isenção de impostos para aposentados e pensionis-
tas, de acordo com regras no dispositivo especifi cadas; 

CONSIDERANDO que o dispositivo acima citado sofreu modifi cações entre os anos de 2017 e 2018, relativas aos critérios para a concessão da isenção;

CONSIDERANDO que, pelo princípio da economia processual, as isenções concedidas têm caráter continuado, não necessitando de novo pedido para sua renovação; 

CONSIDERANDO que por motivos operacionais ou por falta da devida instrução, em alguns casos a análise/julgamento dos processos superou o prazo do exercício em 
que foi registrado;
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RESOLVE:

Art. 1º Ficam os agentes públicos responsáveis pela análise de processos de isenção de tributos, nos termos do art. 50-C do CTMC, autorizados a conceder o benefício 
para os exercícios subseqüentes àquele para o qual fora solicitado, caso atendidas as condições para sua concessão.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, valendo seus efeitos para processos em tramitação na Secretaria de Fazenda com ingresso a qualquer 
tempo.

Contagem, 27 de maio de 2019.

Gilberto Silva Ramos
Secretário Municipal de Fazenda
Mat.: 01488151

Superintendência de Tributação - 1ª Instância Administrativa

Em decorrência da não localização dos contribuintes via AR, a Superintendência de Tributação, faz publicar a relação dos contribuintes não localizados:

Nº do Processo Assunto Nome/Razão Social Decisão

08148/2018-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS MARIA DAS GRAÇAS SILVA IMPROCEDENTE

25498/2018-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS MARIA APARECIDA MAURICIO DE OLIVEIRA IMPROCEDENTE

14849/2018-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS GERALDA ISA DA SILVA IMPROCEDENTE

14152/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS BENJAMIM IZABEL CORREA IMPROCEDENTE

06693/2017-01A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS MARIA DAS GRAÇAS MENDES IMPROCEDENTE

15273/2018-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS DIJANRIA BONIFACIO DE ALMEIDA IMPROCEDENTE

25492/2018-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS ODELIA JESUS DE SOUZA IMPROCEDENTE

06552/2018-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS SILVIA SERVINO PADILHA IMPROCEDENTE

24947/2018-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS MILTON ANTONIO COSTA IMPROCEDENTE

05610/2018-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS ROSARIA MARIA VIEIRA IMPROCEDENTE

Ficam os Contribuintes cientifi cados do prazo de 30 (trinta) dias para interposição de Recurso Voluntário conforme parágrafo único do artigo 282 do CTMC.

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e
Desenvolvimento 
Sustentável

O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Wagner Donato Rodrigues, torna público e faz saber que foram concedidas as seguintes 
Licenças Ambientais:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
285/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreen-
dimento SAPORE S/A, CNPJ: Nº 67.945.071/1158-90, localizado na avenida General David Sarnoff , nº 3335, quadra 0048, lote área, antigos LT 08, lote 09, P 11 a 14, 
área 8, bairro Cidade Industrial, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental 
simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de fornecimento de alimentos preparados preponderadamente para empresas, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 
11 de janeiro de 2010 sob o código nº 56.20-1-01/00, conforme Processo Administrativo Nº 04149/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.
Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 08/04/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
284/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendi-
mento SAPORE S/A, CNPJ: Nº 67.945.071/0729-88, localizado na avenida João César de Oliveira , nº 6261, galpão 2 parte, bairro Beatriz, Contagem, Minas Gerais, por 
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meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de fornecimento de ali-
mentos preparados preponderadamente para empresas, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 56.20-1-01/00, conforme 
Processo Administrativo Nº 00270/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 08/04/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
362/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreen-
dimento BRUNO SAYD OLIVEIRA-ME, CNPJ: Nº 32.650.076/0001-59, localizado na rua Cambará, nº 225, bairro Novo Eldorado, Contagem, Minas Gerais, por meio do 
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista de gás 
liquefeito de petróleo (GLP), enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 47.84-9-00/00, conforme Processo Administrativo Nº 
02131/2019-03A,em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 09/05/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
336/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreen-
dimento TRUFER COMÉRCIO DE SUCATAS LTDA, CNPJ: Nº 62.862.479/0007-18, localizado na rua Américo Santiago Piacenza, nº 750, bairro Cinco, Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio 
atacadista de resíduos e sucatas metálicos; transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, en-
quadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 46.87-7-03/00; 49.30-2-02/00 respectivamente, conforme Processo Administrativo 
Nº 20392/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 25/04/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
295/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreen-
dimento CASALAR COMÉRCIO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: Nº 28.789.372/0001-68, localizado na avenida Tropical, nº 2155, bairro Tropical, Contagem, 
Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de 
comércio varejista de materiais de construção em geral; comércio varejista de bebidas; comércio varejista de ferragens e ferramentas; comércio varejista de cal, areia, 
pedra britada, tijolos e telhas; comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especifi cados anteriormente, comércio varejista de animais vivos e 
de artigos e alimentos para animais de estimação; transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; transporte rodoviário de cargas, 
exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; serviços combinados de escritório e apoio administrativo, enquadradas na Lei 
Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 47.44-0-99/00; 47.23-7-00/00; 47.44-0-01/00; 47.44-0-04/00; 47.59-8-99/00; 47.89-0-04/00; 49.30-
2-01/01; 49.30-2-02/01; 82.11-3-00/00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 23493/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.
Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 10/04/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
368/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreen-
dimento ANDRÉ GUSTAVO RANGEL SOARES, CPF: Nº 012.221.606-76, localizado na rua José Luiz Cunha, nº 820, loja 1, bairro Alvorada, Contagem, Minas Gerais, por 
meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) odontológica com 
recursos para realização de procedimentos cirúrgicos,  enquadrada na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 47.22-9-01/00, conforme 
Processo Administrativo Nº 10369/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 12/05/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
329/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreen-
dimento THIAGO HELBERTE NORONHA PENEDO 06287083603-ME, CNPJ: Nº 18.059.660/0001-03, localizado na rua Monsenhor João Martins, nº 1021, bairro Novo 
Progresso, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer 
a(s) atividade(s) de serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 
enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 45.20-0-02/00; 45.30-7-03/00 respectivamente, conforme Processo Administra-
tivo Nº 05115/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 23/04/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
281/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendi-
mento DROGA ROGER EIRELE-ME, CNPJ: Nº 71.386.890/0001-60, localizado na rua José Lucas de Oliveira, nº 272, bairro Parque Maracanã, Contagem, Minas Gerais, por 
meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista 
de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes; comércio varejista de produtos alimentícios em 
geral ou especializado em produtos alimentícios não especifi cados anteriormente; comércio varejista de artigos de papelaria; comércio varejista de brinquedos e artigos 
recreativos; comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos; comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; comércio va-
rejista de artigos médicos e ortopédicos; comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação; outras atividades de telecomunicações 
não especifi cadas anteriormente, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 47.71-7-01/00; 47.21-1-04/00; 47.29-6-99/00; 
47.61-0-03/00; 47.63-6-01/00; 47.71-7-03/00; 47.72-5-00/00; 47.73-3-00/00; 47.89-0-04/00; 61.90-6-99/00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 
08856/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 07/04/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
478/18-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendi-
mento INDOLORE ODONTOLOGIA APLICADA EIRELI, CNPJ: Nº 18.292.493/0001-46, localizado na rua Bélgica, nº 527, sala 203, bairro Glória, Contagem, Minas Gerais, 
por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) odontológica, 
enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 86.30-5-04/00 , conforme Processo Administrativo Nº 06249/2018-03A, em con-
formidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 12/12/2028.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
290/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreen-
dimento SUPERMERCADO NOVA CONTAGEM LTDA, CNPJ: Nº 22.048.243/0001-32, localizado na rua VL– 6, nº 86, bairro Nova Contagem, Contagem, Minas Gerais, por 
meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista de 
mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios-supermercados; comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos 
alimentícios; padaria e confeitaria com predominância de revenda;  comércio varejista de hortifrutigranjeiros; lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, enquadra-
das na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 47.11-3-02/01; 46.91-5-00/00; 47.21-1-02/00; 47.24-5-00/00; 56.11-2-03/00 respectiva-
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mente, conforme Processo Administrativo Nº23130/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 
08/04/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
192/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendi-
mento NASA ENERGIA FABRICAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-EPP, CNPJ: Nº 27.567.489/0001-34, localizado na rua Orozimbo Moreira, nº 322, bairro Inconfi den-
tes, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) 
atividade(s) de fabricação de material elétrico para instalação em circuito de consumo; manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto 
válvulas; instalação de máquinas e equipamentos industriais, instalação e manutenção elétrica; comércio atacadista de material elétrico; reparação e manutenção de 
equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 27.32-5-00/00; 
33.14-7-02/00; 33.21-0-00/00; 43.21-5-00/00; 46.73-7-00/00; 95.21-5-00/00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 00384/2018-03A, em conformidade 
com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 27/02/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
148/19
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complementar N° 
082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento 
JPL FOODS INDÚSTRIA DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MIUDEZAS LTDA-EPP, CNPJ: Nº 05.807.394/0001-08, localizado na rua 
Onze, nº 157, galpão 167, bairro Kennedy, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença 
ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; comércio varejista de bebidas; comércio atacadista de 
bebidas não especifi cadas anteriormente; lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines; comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e 
de higiene pessoal; comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentí-
cios não especifi cados anteriormente; fabricação de outros produtos alimentícios não especifi cados anteriormente; comércio atacadista de embreagens; comércio 
atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes; comércio varejista 
de artigos de armarinho; comércio atacadista de cereais e leguminosas benefi ciados, farinhas, amidos e féculas com atividade de fracionamento e acondicionamento 
associada; comércio atacadista de alimentos para animais; comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação; comércio varejista de 
outros artigos de uso pessoal e doméstico não especifi cados anteriormente; comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e 
acondicionamento associada; depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns-gerais e guarda-móveis; comércio atacadista especializado em outros produtos 
alimentícios não especifi cados anteriormente, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 46.39-7-01/00; 47.23-7-00/00; 
46.35-4-99/00; 47.13-0-02/00; 47.72-5-00/00; 46.46-0-02/00; 47.29-6-99/00; 10.99-6-99/00; 46.86-9-02/00; 46.33-8-01/00; 10.33-3-01/00; 47.55-5-02/00; 46.32-0-
03/00; 46.23-1-09/00; 47.89-0-04/00; 47.59-8-99/00; 46.39-7-02/00; 52.11-7-99/00; 46.37-1-99/00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 16182/2018-
03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 01/04/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
315/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreen-
dimento CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS BELLA SALUD EIRELI-EPP, CNPJ: Nº 25.425.577/0001-76, localizado na avenida José Faria da Rocha, loja 11, nº 287, 
bairro Guanabara, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para 
exercer a(s) atividade(s)  médica ambulatorial restrita a consultas; atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares; serviços de 
diagnósticos por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografi a; serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância 
magnética; serviços de diagnósticos por registro gráfi co – ECG, EEG e outros exames análogos; atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica 
não especifi cadas anteriormente, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 86.30-5-03/00; 86.30-5-02/00;; 86.40-2-05/00; 
86.40-2-07/00; 86.40-2-08/00; 86.40-2-99/00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 13515/2017-03A, em conformidade com as normas ambientais 
vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 15/04/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
200/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreen-
dimento TRANSPORTES DELLA VOLPE S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA, CNPJ: Nº 61.139.432/0070-02, localizado na avenida General David Sarnoff, nº 2391, bairro Inconfi -
dentes, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) 
atividade(s) de escritório de empresa de transporte rodoviário de produtos perigosos, sem pátio de guarda e manutenção de veículos e sem armazenamento de carga ; 
transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional , enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 
de janeiro de 2010 sob os códigos nº 49.30-2-03/03; 49.30-2-02/01 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 16735/2018-03A, em conformidade com as 
normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 10/03/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
303/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendi-
mento BAR E LANCHONETE GUT LAIF LTDA-ME, CNPJ: Nº 86.673.902/0001-04, localizado na avenida José Faria da Rocha, nº 5492, bairro Eldorado, Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de bares e 
outros estabelecimentos especializados em servir bebidas; lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares; restaurantes e similares; discotecas, danceterias, salões de 
dança e similares, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 56.11-2-02/01; 56.11-2-03/00; 56.11-2-01/01; 93.29-8-01/00 
respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 10255/2017-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com 
vencimento em 14/04/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 322/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento SIMON MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ: Nº 07.159.430/0002-80, localizado na rua Santiago Ballesteros, nº 860, parte, bairro 
Cinco, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer 
a(s) atividade(s) de fabricação de material elétrico para instalações em circuito de consumo, enquadrada na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o 
código nº 27.32-5-00/00, conforme Processo Administrativo Nº 02916/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, 
com vencimento em 23/04/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
316/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreen-
dimento CESÁRIO'S PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPP, CNPJ: Nº 25.243.262/0001-08, localizado na avenida José Faria da Rocha, nº 818, bairro Eldorado, Contagem, Minas 
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Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio 
a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, enquadradas na Lei Comple-
mentar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 45.30-7-00/00; 45.20-0-01/00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 00708/2017-03A, em 
conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 15/04/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
347/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendi-
mento HIPER PLACAS CONTAGEM LTDA-ME, CNPJ: Nº 19.414.948/0001-11, localizado na rua Pequi, nº 367, bairro Jardim Laguna, Contagem, Minas Gerais, por meio do 
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista de outros 
produtos não especifi cados anteriormente, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 47.89-0-99/00, conforme Processo 
Administrativo Nº 19641/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 29/04/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
317/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Comple-
mentar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento CASA NUR EIRELI-EPP, CNPJ: Nº 09.598.694/0001-85, localizado na rua Tiradentes, nº 2058, bairro Industrial, Contagem, Minas Gerais, por meio do 
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista de materiais 
de construção em geral, enquadrada na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 47.44-0-99/00, conforme Processo Administrativo Nº 
00324/2019-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 15/04/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
235/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendi-
mento DEISEANE APARECIDA BALBI FIAU 09383917636-ME, CNPJ: Nº 23.924.223/0001-40, localizado na rua Rubi, nº 119, loja 2, andar 1, bairro São Joaquim, Conta-
gem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) 
de comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação; lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, enquadra-
das na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 47.89-0-04/00; 47.13-0-02/00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 
01039/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 17/03/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
355/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreen-
dimento  LABORATÓRIO QUALITY DIAGNÓSTICOS LTDA-EPP, CNPJ: Nº 29.016.258/0001-68, localizado na rua Casuarinas, nº 64, sala, bairro Eldorado, Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de labo-
ratórios clínicos, enquadrada na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 86.40-2-02/00, conforme Processo Administrativo Nº 01288/2019-
03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 07/05/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
– nº 202/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei 
Complementar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede 
ao empreendimento VALDINEI GERMANO DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE GÁS-ME, CNPJ: Nº 21.232.933/0001-84, localizado na avenida Brasileira, nº 188, bairro Jardim 
Alvorada, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer 
a(s) atividade(s) de comércio varejista de gás liquefeito de petróleo ( GLP ), enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 47.84-
9-00/00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 19358/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, 
com vencimento em 11/03/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
358/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendi-
mento AMÉRICA FUTEBOL CLUBE, CNPJ: Nº 17.297.516/0004-95, localizado na rua Tenente Castorino das Silva, nº 120, bairro Tijuca, Contagem, Minas Gerais, por meio 
do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de clubes sociais, esportivos e 
similares; outros alojamentos não especifi cados anteriormente, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 93.12-3-00/00; 
55.90-6-99/00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 04501/2019-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 
anos, com vencimento em 09/05/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
308/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreen-
dimento DAVIDSON LUIZ DOS SANTOS 07675708636-ME, CNPJ: Nº 23.963.967/0001-74, localizado na rua Padre Francisco Juarez, nº 50, bairro Três Barras, Contagem, 
Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de ma-
nutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especifi cados anteriormente; fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias; instalação e 
manutenção elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; instalações de sistema de prevenção contra incêndio; comércio varejista de material elétrico; comércio 
varejista de ferragens e ferramentas; comércio varejista de materiais hidráulicos; comércio varejista de outros produtos não especifi cados anteriormente, enquadradas 
na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 33.14-7-10/00; 25.42-0-00/00; 43.21-5-00/01; 43.22-3-01/01; 43.22-3-03/01; 47.42-3-00/00; 
47.44-0-01/00; 47.44-0-03/00; 47.89-0-99/00; respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 15747/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais 
vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 14/04/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
340/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendi-
mento TOQUE RESIDENCIAL MÓVEIS EIRELI-ME, CNPJ: Nº 10.198.058/0001-45, localizado na rua Rio Paranaguá, nº 487, bairro Novo Riacho, Contagem, Minas Gerais, 
por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de fabricação de 
móveis com predominância de madeira; comércio varejista de móveis, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 31.01-
2-00/00; 47.54-7-01/00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 01223/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da 
Licença: 10 anos, com vencimento em 29/04/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
371/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendi-
mento AUTO MECÂNICA BRASIL NOVO EIRELI-ME, CNPJ: Nº 38.584.462/0001-76, localizado na rua Rio Solimões, nº 580, bairro Novo Riacho, Contagem, Minas Gerais, 
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por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de serviços de 
manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; serviços de alinhamento e balancea-
mento de veículos automotores; comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos 
automotores, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 45.20-0-01/00; 45.20-0-03/00; 45.20-0-04/00; 45.30-7-03/00; 
45.30-7-04/00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 00873/2018-011A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 
anos, com vencimento em 13/05/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
296/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreen-
dimento TJS COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI-ME, CNPJ: Nº 26.984.462/0001-84, localizado na rua Águas Formosas, nº 1139, bairro Pedras Azul, Contagem, 
Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de 
comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; serviços de alin-
hamento e balanceamento de veículos automotores; comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores, enquadradas na Lei Complementar nº 
082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 45.30-7-03/00; 45.20-0-01/00; 45.20-0-04/00; 46.30-7-04/00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 
00696/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 10/04/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
307/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendi-
mento GOLD SERVICE CONTROLE INTEGRADO DE AMBIENTES LTDA-ME, CNPJ: Nº 20.654.477/0001-06, localizado na rua Japurá, nº 570, bairro Amazonas, Contagem, 
Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de 
imunização e controle de pragas urbanas; atividades de limpeza não especifi cadas anteriormente, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 
sob os códigos nº 81.22-2-00/00; 81.29-0-00/00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 06528/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais 
vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 14/04/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
209/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendi-
mento TÓPICO LOCAÇÕES DE GALPÕES E EQUIPAMENTOS PARA INDÚSTRIAS S/A, CNPJ: Nº 08.259.544/0005-08, localizado na rua Estrela Dione, nº 304, bairro Jardim 
Riacho das Pedras, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para 
exercer a(s) atividade(s) de aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto montagem de estruturas metálicas; montagem e desmontagem 
de andaimes e outras estruturas temporárias; comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especifi cados anteriormente; comércio varejista 
de outros produtos não especifi cados anteriormente, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 77.39-0-03/00; 42.92-
8-01/00; 43.99-1-02/00; 46.89-3-99/00; 47.89-0-99/00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 17343/2018-03A, em conformidade com as normas 
ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 11/03/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
350/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendi-
mento PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, CNPJ: Nº 18.715.508/0001-31, localizado na Praça Presidente Tancredo Neves, nº 200, bairro Camilo Alves, Contagem, 
Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de ob-
ras complementares de revitalização, recapeamento e pavimentação nas ruas Renato Azeredo e rua Mato Grosso , no bairro Petrolândia, em Contagem/MG, enquadra-
das na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 42.13-8-00/00, conforme Processo Administrativo Nº 02877/2019-03A, em conformidade 
com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 07/05/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
351/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendi-
mento PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, CNPJ: Nº 18.715.508/0001-31, localizado na Praça Presidente Tancredo Neves, nº 200, bairro Camilo Alves, Contagem, 
Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de 
obras complementares de recapeamento e drenagem na avenida Dois, bairro Colorado, com intervenção na rua Dez, acesso 1 e acesso 2, enquadradas na Lei Comple-
mentar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 42-13-8-00/00 , conforme Processo Administrativo Nº 02444/2019-03A, em conformidade com as normas 
ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 07/05/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
282/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreen-
dimento PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, CNPJ: Nº 18.715.508/0001-31, localizado na praça Tancredo Neves, nº 200, bairro Camilo Alves, Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de obras 
de requalifi cação de vias efetuadas nas ruas João de Barro, Pintassilgos, Tucanos, Juritis, Sanhaços, Melros e Bem Te Vi, no bairro Solar do Madeira, Contagem/MG, 
enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 4213-8/00, conforme Processo Administrativo Nº 14447/2016-03A, em conformi-
dade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 09/04/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
260/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendi-
mento CLÁUDIO SOARES SILVA - BAR E RESTAURANTE – EIRELI - ME, CNPJ: Nº 27.816.827/0001-24, localizado na avenida Juscelino Kubitschek, nº 622, bairro Industrial, 
Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) 
atividade(s) de bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas; restaurantes e similares, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro 
de 2010 sob os códigos nº 56.11-2-02/01; 56.11-2-01/01 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 10804/2017-03A, em conformidade com as normas 
ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 21/03/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
361/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreen-
dimento ANDRÉ LOPES DE FARIA 01325260690-ME, CNPJ: Nº 31.647.851/0001-54, localizado na rua Pinheiro Chagas, nº 105, bairro Industrial, Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de serviços 
de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 45.20-0-02/00, 
conforme Processo Administrativo Nº 02260/2019-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 
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09/05/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
256/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendi-
mento RAFAELLA SANTIAGO DE CARVALHO, CPF: Nº 109.493.036-90, localizado na avenida das Tulipas, nº 882, bairro Sapucaias I, Contagem, Minas Gerais, por meio 
do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de condicionamento físico, 
enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 93.13-1-00/00, conforme Processo Administrativo Nº13744/2018-03A, em confor-
midade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 21/03/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
142/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendi-
mento EDSON ROCHA FERREIRA 80187706620-ME, CNPJ: Nº 28.202.381/0001-00, localizado na rua Piratininga, nº 454, loja 01, bairro Bandeirantes, Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio 
varejista de hortifrutigranjeiros, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 47.24-5-00/00, conforme Processo Administrativo 
Nº 13910/2017-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 28/03/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
274/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendi-
mento BIG MERCEARIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA, CNPJ: Nº 19.258.684/0003-16, localizado na rodovia BR-040, pavilhão 288, pavilhão 06, loja 12, 13, 14, 26,27 
e 28, Nº km 688, bairro Guanabara, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental 
simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista de bebidas; comércio atacadista de água mineral; comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante; 
comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios supermercados, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro 
de 2010 sob os códigos nº 47.23-7-00/00; 46.35-4-01/00; 46.35-4-02/00; 47.11-3-02/01 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 00172/2019-11A, em 
conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 24/03/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
332/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendi-
mento CM COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: Nº 27.275.613/0001-98, localizado na rodovia BR 040, KM 688, pavilhão N, s/nº, box 07, módulos 13 
e 14, bairro Kennedy, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, 
para exercer a(s) atividade(s) de comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; comércio varejista de hortifrutigranjeiros, en-
quadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 46.33-8-01/00; 47.24-5-00/00 respectivamente, conforme Processo Administrativo 
Nº 00489/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 25/04/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
292/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreen-
dimento PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, CNPJ: Nº 18.715.508/0001-31, localizado na praça Tancredo Neves, nº 200, bairro Camilo Alves, Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de obras de 
requalifi cação de vias, na rua Trinta e oito, bairro Tropical  Contagem/MG, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 4213-
8/00, conforme Processo Administrativo Nº 14456/2016-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 
09/04/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
338/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreen-
dimento TRAVESSIA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI-EPP, CNPJ: Nº 86.558.269/0003-75, localizado na via Gastão Camargos, nº 850, galpão, bairro Perobas, Contagem, 
Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de 
fornecimento de alimentos preparados preponderadamente para empresas, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 
56.20-1-01/00, conforme Processo Administrativo Nº 13597/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com venci-
mento em 25/04/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
342/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendi-
mento ALFA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME, CNPJ: Nº 06.813.592/0001-47, localizado na rua Marajó, nº 110, bairro Amazonas, Contagem, Minas Gerais, por meio 
do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de serviços de manutenção e 
reparação mecânica de veículos automotores, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 45.20-0-01/00, conforme Processo 
Administrativo Nº18868/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 29/04/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
144/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Comple-
mentar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento REGIANE LORRAYNE DUARTE 12311253654-ME, CNPJ: Nº 25.356.712/0001-79, localizado na rua Padre Viegas, nº 145, galpão IND, bairro Jardim 
Industrial, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer 
a(s) atividade(s) de recuperação de sucatas de alumínio; recuperação de materiais plásticos; recuperação de materiais não especifi cados anteriormente; recuperação de 
materiais metálicos, exceto alumínio, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 38.31-9-01-00/00; 38.32-7-00/00; 38.39-
4-99/00; 38.31-9-99/00 conforme Processo Administrativo Nº 1428/01-18; FCE: 09455/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da 
Licença: 10 anos, com vencimento em 28/03/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
341/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendi-
mento SUPER PLACAS CONTAGEM EIRELI-ME, CNPJ: Nº 27.592.945/0001-04, localizado na rua Pequi, nº 367, loja,  bairro Jardim Laguna, Contagem, Minas Gerais, por 
meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio varejista 
de outros produtos não especifi cados anteriormente ,enquadrada na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 47.89-0-99/00, conforme 
Processo Administrativo Nº 19642/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 29/04/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
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334/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreen-
dimento CARTONAGEM LIDER EIRELI-EPP, CNPJ: Nº 02.080.865/0001-30, localizado na rua Baependi, nº 117, bairro Vila Paris, Contagem, Minas Gerais, por meio do 
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de fabricação de produtos de 
papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo, enquadrada na Lei Complementar nº 082, de 11 de 
janeiro de 2010 sob o código nº 17.41-9-02/00, conforme Processo Administrativo Nº 11665/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade 
da Licença: 10 anos, com vencimento em 25/04/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
328/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreen-
dimento FISH BOX LTDA-ME, CNPJ: Nº 01.602.680/0001-86, localizado na rua Amélia Teixeira, nº 497, bairro Inconfi dentes, Contagem, Minas Gerais, por meio do 
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de armazéns-gerais – emissão de 
warrant; transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; transporte rodoviário de carga, exceto 
produtos perigosos e mudanças, municipal; locação de outros meios de transporte não especifi cados anteriormente, sem condutor, enquadradas na Lei Complementar 
nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 52.11-7-01/00; 49.30-2-02/00; 49.30-2-01/00; 77.19-5-99/00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 
15887/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 23/04/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
247/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreen-
dimento DISTRIBUIDORA MORANGOS PEREIRA LTDA-EPP, CNPJ: Nº 07.260.035/0001-09, localizado na rodovia BR-040, KM 688, s/n, pavimento: E; box: 08,09,10,11, 
bairro Guanabara, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para 
exercer a(s) atividade(s) de comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de 
janeiro de 2010 sob o código nº 46.33-8-01/00, conforme Processo Administrativo Nº 22920/2017-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.-Validade 
da Licença: 10 anos, com vencimento em 19/03/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
324/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendi-
mento DHF PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ: Nº 25.161.928/0023-94, localizado na rodovia BR 040, KM 688,  s/ nº, pavilhão 04, lojas 21,23/26, bairro Guanabara, 
Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) 
atividade(s) de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios-supermercados, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 
11 de janeiro de 2010 sob o código nº 47.11-3-02/00, conforme Processo Administrativo Nº 02327/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.
Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 23/04/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
304/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendi-
mento LEONARDO HENRIQUE ARAÚJO-ME, CNPJ: Nº 28.412.131/0001-03, localizado na rua Miguel de Souza Arruda, nº 74, bairro Alvorada, Contagem, Minas Gerais, 
por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de clínicas e residên-
cias geriátricas, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 87.11-5-01/00, conforme Processo Administrativo Nº20159/2018-
03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 14/04/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
373/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendi-
mento BELAS – RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS E DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA LTDA-ME, CNPJ: Nº 19.806.406/0001-94, localizado na rua Araguaia, andar 2, sala 
14 e 15, nº 135, bairro Petrolândia, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental 
simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografi a, enquadrada na Lei Complementar 
nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 86.40-2-05/00, conforme Processo Administrativo Nº 00221/2019-03A, em conformidade com as normas ambientais 
vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 13/05/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
345/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Comple-
mentar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento EMBALAPEL-EMBALAGENS DE PAPELÃO EIRELI-EPP, CNPJ: Nº 05.650.892/0001-90, localizado na rua Beta, nº 71, bairro Vila Paris, Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de fabricação 
de embalagens de papel enquadrada na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 17.31-1-00/00, conforme Processo Administrativo Nº 
11670/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 29/04/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
289/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreen-
dimento DENISE BESSA DE MELO SANTANA, CNPJ: Nº 23.063.689/0002/80, localizado na rua Felisberta Francisca de Carvalho, nº 416, bairro Glória, Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de serviços 
de diagnósticos por registro gráfi co – ECG, EEG e outros exames análogos enquadrada na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 86.40-2-
08/00, conforme Processo Administrativo Nº 20208/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 
08/04/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
326/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendi-
mento W & T COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ: Nº 31.840.428/0001-76, localizado na rua Passos, nº 535, bairro Santa Helena, Contagem, Minas Gerais, por meio 
do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de atividades de condiciona-
mento físico; comércio varejista de artigos esportivos; lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 
2010 sob os códigos nº 93.13-1-00/00; 47.63-6-02/00; 56.11-2-03/00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 01081/2018-110A, em conformidade com 
as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 23/04/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
273/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Comple-
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mentar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao 
empreendimento LIESSE RIBEIRO DA SILVA, CPF: Nº 255.060.646-91, localizado na rua Rio Paraopeba, nº 1277, bairro parque Riacho das Pedras, 2ª seção, Contagem, 
Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s)  
odontológica com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 86.30-5-
04/00, conforme Processo Administrativo Nº 23145/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 
24/03/2029. 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
291/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Comple-
mentar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao em-
preendimento MADEIREIRA CALAZANS LTDA-ME, CNPJ: Nº 64.222.334/0001-92, localizado na rua Opala, nº 292, bairro São Joaquim, 1ª e 2ª seção, Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio 
varejista de madeira e artefatos, enquadrada na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 47.44-0-02/00, conforme Processo Administrativo 
Nº 16216/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 09/04/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
311/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreen-
dimento LORENA LEÃO CLÍNICA ODONTOLÓGICA EIRELI-ME, CNPJ: Nº 29.620.100/0001-00, localizado na praça Paulo Pinheiro Chagas, sala 109, nº 85, bairro Novo 
Eldorado, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer 
a(s) atividade(s) odontológica, enquadrada na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 86.30-5-04/00, conforme Processo Administrativo 
Nº 06364/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 15/04/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
323/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreen-
dimento SE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: Nº 00.758.344/0001-64, localizado na rua Walter Alvarenga, nº 171, galpão, bairro Canadá, Contagem, Minas 
Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de comércio 
varejista de materiais de construção não especifi cados anteriormente, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 47.44-0-
05/00, conforme Processo Administrativo Nº17713/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 
23/04/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
283/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreen-
dimento DROGARIA WANESSA LTDA-ME, CNPJ: Nº 14.169.897/0011-68, localizado na avenida Ápio Cardoso, nº 577, galpão 3, armazém 01, bairro Cincão, Contagem, 
Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de 
comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; comércio atacadista de próteses e artigos de 
ortopedia; comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; comércio atacadista de equipamentos de 
informática; comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro 
de 2010 sob os códigos nº 46.44-3-01/00; 46.39-7-01/00; 46.45-1-02/00; 46.46-0-01/00; 46.46-0-02/00; 46.51-6-01/00; 46.52-4-00/00 respectivamente, conforme 
Processo Administrativo Nº 21912/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 08/04/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
320/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendi-
mento PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, CNPJ: Nº 18.715.508/0001-31, localizado na Praça Presidente Tancredo Neves, nº 200, bairro Camilo Alves, Contagem, 
Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de 
reforma e ampliação da Instituição de Acolhimento Aquarela, situada na rua Nair Camargos de Aguiar, nº 40, bairro Chácaras Califórnia, Contagem/MG, enquadradas 
na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº43.99-1/99.00, conforme Processo Administrativo Nº 22657/2018-03A, em conformidade com 
as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 21/04/2029. 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
284/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendi-
mento SAPORE S/A, CNPJ: Nº 67.945.071/0729-88, localizado na avenida João César de Oliveira , nº 6261, galpão 2 parte, bairro Beatriz, Contagem, Minas Gerais, por 
meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de fornecimento de ali-
mentos preparados preponderadamente para empresas, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob o código nº 56.20-1-01/00, conforme 
Processo Administrativo Nº 00270/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 08/04/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
285/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreen-
dimento SAPORE S/A, CNPJ: Nº 67.945.071/1158-90, localizado na avenida General David Sarnoff , nº 3335, quadra 0048, lote área, antigos LT 08, lote 09, P 11 a 14, 
área 8, bairro Cidade Industrial, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental 
simplifi cada, para exercer a(s) atividade(s) de fornecimento de alimentos preparados preponderadamente para empresas, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 
11 de janeiro de 2010 sob o código nº 56.20-1-01/00, conforme Processo Administrativo Nº 04149/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.
Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 08/04/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
318/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreen-
dimento R EMBREAGENS PEÇAS E REPRESENTAÇÕES EIRELI-EPP, CNPJ: Nº 13.551.740/0001-68, localizado na avenida Carmelita Drumond Diniz, nº 406, bairro Parque 
Maracanã, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para exercer 
a(s) atividade(s) de comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 
serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; representantes co-
merciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para  veículos automotores, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 
sob os códigos nº 45.30-7-03/00; 45.20-0-01/00; 45.20-0-03/00; 45.30-7-01/00; 45.30-7-06/00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 18065/2018-03A, 
em conformidade com as normas ambientais vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 15/04/2029.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-Secretaria Municipal de Meio Ambiente E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – nº 
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360/19-A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38°, §1° da Lei Complemen-
tar N° 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreen-
dimento TOOLTECH COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA-EPP, CNPJ: Nº 06.555.039/0001-51, localizado na avenida Coronel Jove Soares Nogueira, nº 535, loja 01, bairro 
Inconfi dentes, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a licença ambiental simplifi cada, para 
exercer a(s) atividade(s) de comércio atacadista de ferragens e ferramentas; manutenção e reparação de máquinas-ferramenta; aluguel de outras máquinas e equipa-
mentos comerciais e indústrias não especifi cados anteriormente, sem operador, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 
46.72-9-00/00; 33.14-7-13/00; 77.39-0-99/00 respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 05648/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais 
vigentes.Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 09/05/2029.

Secretaria Municipal 
de Saúde

Aviso de Sessão – O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa data para a realização do Chamamento Publico 001/2019 – PAC 
003/2018 - cujo objeto o Constitui objeto deste Termo de Referência Chamamento Público para Organizações da Sociedade Civil e/ ou Sociedades Cooperativas interes-
sadas em fi rmar com a Secretaria Municipal de Saúde TERMO DE COLABORAÇÃO, conforme lei 13.019 de 31 de julho de 2014, para desenvolvimento e manutenção das 
ações necessárias aos Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs) de Contagem .– Data: 14 de junho de 2019 às 14h00min – LOCAL: Secretaria Municipal de Saúde de Con-
tagem na Av. Gal. David Sarnoff, n.º 3.113 – 1º andar – Bairro Cidade Industrial - Contagem/MG.  RETIRADA DE EDITAL: http://www.contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes. 
Informações através do e-mail: saude.licitacao@contagem.mg.gov.br - Cleber de Faria Silva, Secretário Municipal de Saúde. Em 24 de maio de 2019.

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria Municipal de Saúde

RESULTADO DA ANALISE DE TÍTULOS PARA FINS DE PERCEPÇÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA

A Comissão de Avaliação de Títulos da Secretaria Municipal de Saúde, instituída através da Portaria 190, de 09 de janeiro de 2019, e suas alterações, conforme disposto 
no Edital de Processo de Análise de Títulos para fi ns de Percepção do Adicional de Residência Médica, informa abaixo o resultado fi nal dos candidatos inscritos após 
julgamento realizado pela comissão conforme critérios defi nidos no item 3 do referido Edital:

VINCULO MATRICULA NOME ESPECIALIDADE RESULTADO

SMS 204701 LARISSA WELLEN MARTINS DE OLIVEIRA MEDICO DA FAMILIA DEFERIDO

SMS 204707 VIVIANE FERREIRA MORAIS MEDICO CLINICO GERAL DEFERIDO

SMS 204741 TAINA JANA SCALABRINI MEDICO INFECTOLOGISTA DEFERIDO

SMS 204577 TOBIAS MACEDO BARROS PEREIRA MEDICO PSIQUIATRA DEFERIDO

SMS 204658 AUSTEN VENANCIO DRUMMOND MEDICO PSIQUIATRA DEFERIDO

SMS 203036 RENAN PETERSON LIMA DE ANDRADE MEDICO DA FAMILIA DEFERIDO

SMS 204614 CHRYSTIAN JUNIO RODRIGUES MEDICO CLINICO GERAL DEFERIDO

Comissão de Avaliação de Títulos:
Cynthia Andrea Antão Pires
Jose Carlos Matos 
Juscelio Pereira da Silva
Wilton Batista de Santana Junior

Contagem, 15 de maio de 2019. 

Cleber de Faria Silva
Secretario Municipal de Saúde de Contagem
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Secretaria Municipal 
de Cultura, Esporte e 
Juventude

RESULTADO FINAL APÓS RECURSOS
EDITAL PSS Nº 04/2019 – NÚCLEOS ESPORTIVOS 

A Comissão Permanente de Licitações, Seleção de Propostas de Parcerias e de Processos Seletivos Simplifi cados, nomeada pela Portaria SECEJ Nº 013/2018 de 20 de 
Julho de 2018, publicada no Diário Ofi cial do Município de Contagem – DOC no dia 23 de julho de 2018, Edição 4389, página 109, informa que não foram apresenta-
dos recursos, assim fi ca mantido o resultado fi nal publicado no DOC no dia 22 de maio de 2019, Edição 4584, páginas 64 a 67:

RESULTADO FINAL
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS PMC N° 04/2019 – PSS SECEJ N°04/2019 PROGRAMA NÚCLEOS ESPORTIVOS

Professor de Futsal 

Classifi cação Nome do Candidato
Nota
Curricular

Nota
Entrevista Total

1°
TIAGO JOSÉ DA SILVA (candidato optou em abrir mão do cargo de profes-
sor de Futsal) por ter se classifi cado no cargo de coordenador. 6,0 72 78

2° ELISÂNGELA RIBEIRO DA SILVA 5,0 64 69

3° ELY RICARDO ALVES OLIVEIRA 5,1 62 67,1

4º TIAGO AUGUSTO LANA 5,1 61 66,1

5° CRISTIANO HENRIQUE DOS SANTOS 5,0 60 65

6° HERICA MIRANDA PEREIRA DA FONSECA SOUSA 6.1 58 64,1

7° LEVI DOS SANTOS 4,6 55 59,6

8° JÚLIO AUGUSTO MADUREIRA MALTA 3,6 51 54,6

9° LEONARDO JOSÉ HERMENEGILDO 5,5 47 52,5

10° LOUIS CHARLES DE OLIVERIA BRIOUD 5,1 - 5,1

OBS: O CANDITDADO LOUIS CHARLES DE OLIVEIRA BRIOUD COMPARECEU A ENTREVISTA MAS NÃO TEVE INTERESSE EM REALIZÁ-LA.

Professor de Voleibol 

Classifi cação Nome do Candidato
Nota
Curricular

Nota
Entrevista Total

1° VINICIUS TIAGO DA SILVA BHERING 8,6 79 87,6

2° DAVIDSON GERALDO SANTOS MIRANDA 5,2 80 85,2

3° RENATO SANTOS FELIZARDO 4,0 75 79

4º ANA CRISTINA DE ABREU MAZZONI 5,5 73 78,5

5º GRAZIELA CRISTINA DE PAIVA 6,1 72 78,1

6° HERICA MIRANDA PEREIRA DA FONSECA SOUSA 6,1 71 77,1

7° MARIA EDUARDA CARDENAS 3,7 72 75,7

8° WILTON DE ALMEIDA PIRES 7.1 68 75.1

9° LEVI DOS SANTOS 4,6 61 65,6

10° SANDRA LÚCIA MARINHO 3,9 56 59,9

Professor de Handebol

Classifi cação Nome do Candidato
Nota
Curricular

Nota
Entrevista TOTAL

1° LUCAS CASTRO RIBEIRO 7,8 79 86,9

2° MATHEUS DINIZ SIQUEIRA BRANDÃO 4,1 74 78,1

3° DOUGLAS AUGUSTO CAMPOS PORTO 6,2 71 77,2

4º ANA FLAVIA ABRANTES SILVA COSTA 5,2 67 72,2

5º JOAO VICTOR ARAUJO DOS SANTOS 5,3 64 69,3

6° JORDANIA GRACIANO GOMES 4,9 60 64,9

7° HERICA MIRANDA PEREIRA DA FONSECA SOUSA 6,1 - 6,1
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8° MARIA LUIZA ANTUNES FONSECA 2,5 - 2,5

9° GILMAR SILVA RAULINO FILHO 2,5 - 2,5
OBS: A CANDIDATA JORDANIA GRACIANO GOMES COMPARECEU A ENTREVISTA.

Professor de Basquetebol

Classifi cação Nome do Candidato
Nota
Curricular

Nota
Entrevista TOTAL

1° JOSE MARIO VALERIO 8,1 85 93,1

2° EDILENE NUNES 6,8 84 90,8

3° MATHEUS MARQUES DA SILVA 3,6 79 82,6

4º DANIEL DA SILVA ROSA 3,5 78 81,5

5º ANGELA MARIA GOMES DELFINO 5,5 67 72,5

6° JORDANIA GRACIANO GOMES 4,9 -- 4,9

7° FABIO DE CASSIO MILITÃO 3,0 -- 3,0

Coordenador Pedagógico

Classifi cação Nome do Candidato
Nota
Curricular

Nota
Entrevista TOTAL

1° TIAGO JOSÉ DA SILVA 7,7 77 84,7

2° ALESSANDRO JÚNIOR MENDES FIDÉLIS 10,1 74 84,1

3° VINÍCIUS TIAGO DA SILVA 7,6 73 80,6

4º PALOMA ALVES DA CRUZ 5,2 73 78,2

5º BRUNO BRAGA DA SILVA 3,8 74 77,8

6° EDILENE SILVA 6,2 69 75,2

7º ELITON TELES 5,0 70 75

8º MARIA EDUARDA CARDENAS 4,1 70 74,1

9° LEVI DOS SANTOS 5,3 62 67,3

10° GRASIELA CRISTINA DE PAIVA 5,3 61 66,3

11° KARINNE DE ARAÚJO FERNANDES 4,1 62 66,1

12°° ANA CRISTINA DE ABREU MAZZONI 5,5 -- 5,5

13° SANDRA LÚCIA MARINHO 3,1 -- 3,1

14° JÚLIO AUGUSTO MADUREIRA MALTA 3,0 -- 3,0

15° RENATO SANTOS FELIZARDO 3,0 -- 3,0

16° GIULIA NOLASCO DE OLIVEIRA VILELA 2,0 -- 2,0

OBS: O CANDIDATO ELTON TELES COMPARECEU A ENTREVISTA, AO CONTRÁRIO DA CANDIDATA ANA CRISTINA DE ABREU MAZZONI QUE DESISTIU VI TELEFONE DA 
ENTREVISTA POIS NÃO TERIA TEMPO PARA ASSUMIR O CARGO CASO FOSSE APROVADA.

Funec

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 059, de 22 de maio de 2019.

Dispensa membro  do Comitê Gestor do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC e designa novo membro, no âmbito da Fundação de 
Ensino de Contagem – FUNEC.

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 453, de 26 de março de 2018 e Lei 
Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2017, RESOLVE:

Artigo 1º - DISPENSAR o Apoio Administrativo do Comitê Gestor do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, na pessoa de SIBELE  
DUPIN RIBEIRO, sem vínculo com o Município, a partir de 16 de maio de 2019 .

Artigo 2º - DESIGNAR o Apoio Administrativo  do Comitê Gestor do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, na pessoa de FABIANE DA 
SILVA FERRÃO, sem vínculo com o Município, a qual exercerá suas atribuições junto ao programa em caráter de exclusividade, respeitando o limite de  40 ( quarenta ) 
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horas semanais conforme necessidade do programa e comprovado em relatório o exercício da função;

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e permanecendo inalteradas as demais disposições constantes 
da Portaria Funec nº 019 de 11 de fevereiro de 2019.

Artigo 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

SUELI MARIA BALIZA DIAS
PRESIDENTE DA FUNEC

Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

1º QUADRIMESTRE DE 2019
MAIO DE 2018 a ABRIL DE 2019

LRF.  Art. 55,  inciso I,  alínea “a”.

DESPESA COM PESSOAL DESPESA
LIQUIDADA

   Pessoal ativo – Inclusive Agentes Políticos
   Inativos
   SOMA:
   Despesas não computadas (art.19, § 1º da LRF) :
(-) Indenização por demissão
(-) Sentenças Judiciárias Anteriores
(-) Inativos

38.155.189,81
0,00
38.155.189,81

911.360,56
0,00
0,00

Total Despesa Líquida com Pessoal 37.243.829,25

Receita Corrente Líquida - RCL * 1.594.988.251,87

% da Despesa Total Líquida com Pessoal sobre RCL 2,34%

Limite 90% (§ 1º, inciso II, art.59) 5,40% 86.129.365,60

Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art.22) 5,70% 90.914.330,36

Limite Permitido (art. 20) 6% 95.699.295,11

* RCL fornecida pela Prefeitura Municipal

Câmara Municipal em Contagem, aos 24 de maio de 2019.

Presidente               :  DANIEL FLÁVIO DE MOURA CARVALHO
Contadora              : SÔNIA MARIA DE FREITAS SOUZA-CRC/MG:57849
Controle Interno     : WELLINGTON DA SILVA MORAES
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