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Atos do Executivo

DECRETO Nº 1.794, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020

Altera o Decreto nº 1.526, de 20 de março de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção, ao contágio pelo novo Coronavírus - COVID-19, no âmbito 
do Poder Executivo Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII, do art. 92 da Lei Orgânica do Município de 
Contagem,

DECRETA:

Art. 1º  O Decreto nº 1.526, de 20 de março de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2º  ...............
.............................
§6º  .....................
.............................
II – forem comprovadamente imunossuprimidos; e
III – estejam na condição de gestante.
§7º Os servidores de que tratam os incisos II e III, do §6ª deste artigo deverão comprovar sua condição clínica através de relatório médico atualizado, a ser apresentado 
no setor de recursos humanos da sua unidade de lotação.
..............................
§10.  Os servidores de que tratam os incisos do §6º deste artigo, que não apresentam adoecimentos e comorbidades e tenham interesse em permanecer em suas 
atividades presenciais, inclusive os novos contratados administrativamente, poderão preencher autodeclaração atestando seu estado de saúde e requerendo o retorno 
às atividades presenciais.” (NR)
...............................
“Art. 10.  ................
...............................
Parágrafo único. As visitas técnicas e os estágios em geral nos equipamentos de Saúde poderão ser retomados, mediante análise e aprovação dos dirigentes da Secreta-
ria Municipal de Saúde.” (NR)
Art. 2º Ficam revogados do Decreto nº 1.526, de 20 de março de 2020, os seguintes dispositivos:
I – as alíneas “a” à “g”, do §6º do art. 2º; e
II – inciso II, do art. 10.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de setembro de 2020.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
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DECRETO Nº 1.795, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020

Altera o Decreto nº 1.581, de 17 de abril de 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no exercício da atribuição legal que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município de Contagem e CONSIDE-
RANDO que houve uma estabilização das despesas com pessoal e uma retomada na percepção de receitas pelo Município; 

DECRETA:

Art. 1º  O Decreto nº 1.581, de 17 de abril de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2º ..................................
................................................
§2º  O pagamento de 1/3 de férias devido aos servidores, referente ao período antecipado das férias regulamentares, será realizado observado o seguinte escalonamen-
to:
I – para os servidores que tiveram férias antecipadas para o mês de maio e junho, o pagamento será realizado em outubro de 2020; e
II – para os servidores que tiveram férias antecipadas para o mês de julho e agosto, o pagamento será realizado em novembro de 2020.” (NR)
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
Palácio do Registro, em Contagem, 11 de setembro de 2020.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 1.796, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020

Altera o Decreto nº 8.911, de 18 de janeiro de 1994.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no exercício da atribuição legal que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:

Art. 1º  Fica retifi cado, para todos os efeitos legais, o nome da servidora disposto no art. 1º do Decreto nº 8.911, de 18 de janeiro de 1994, da seguinte forma:
Onde se lê: VILDA MARIA ARAÚJO COUTO
Leia-se: VILDA MARIA DE ARAÚJO COUTO
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 11 de setembro de 2020.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração
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DECRETO Nº 1.797, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020

Dispõe sobre a prorrogação de mandato dos membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico de Contagem (CODECON).

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o art. 92, da Lei Orgânica Municipal, e o disposto na Lei nº 
4.931, de 14 de maio de 2018, e
CONSIDERANDO a situação de pandemia provocada pelo Coronavírus-COVID-19 e, seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde, Organização Pan-ameri-
cana de Saúde e o Ministério da Saúde do Brasil que orientam sobre a redução do contato social;
CONSIDERANDO, ainda, as regras estabelecidas pelo inciso VI do art. 4º do Decreto nº 1.526, de 20 de março de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de pre-
venção, ao contágio pelo novo Coronavírus - COVID-19, no âmbito do Poder Executivo Municipal;

DECRETA:

Art. 1º  Fica prorrogado o mandato 2018-2020, dos membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico de Contagem (CODECON), até a data de 31 de 
dezembro de 2020.
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 06 de setembro de 2020.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de setembro de 2020.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

DECRETO Nº 1.798, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020

Altera o Decreto nº 1.762, de 07 de agosto de 2020, que dispõe sobre o funcionamento das Instituições de Longa Permanência de Idosos – ILPI, no Município de Conta-
gem, para prevenção ao contágio pelo Coronavírus - COVID-19.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no exercício da atribuição legal que lhe confere o inciso VII, do art. 92 da Lei Orgânica do Município, tendo em vista a Lei 
Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; e
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1.510, de 16 de março de 2020, que declara Situação de Emergência em Saúde Pública no Município de Contagem e dispõe 
sobre medidas de enfrentamento da pandemia provocada pelo novo Coronavírus - COVID-19;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1.537, de 24 de março de 2020, que declara o Estado de Calamidade Pública no Município de Contagem, decorrente da pan-
demia causada pelo agente Coronavírus - COVID-19;
CONSIDERANDO a necessidade de medidas efetivas à prevenção e controle da disseminação da doença causada pelo novo Coronavírus entre pessoas idosas acolhidas 
em Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPI);

DECRETA:

Art. 1º  O Decreto nº 1.762, de 07 de agosto de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º ..................
..............................
IV – a realização de eventos e festividades; 
.............................” (NR)
“Art.2º  ..................
I – febre maior ou igual a 37,5ºC;
..............................
VI – prostração e inapetência.” (NR)
..............................
“Art. 5º  ..................
I – ..........................
...............................
b) utilizar máscara cirúrgica descartável, devendo fazer a troca de acordo com as orientações da Secretaria Municipal de Saúde, sendo expressamente proibido o uso de 
máscara caseira na ILPI;
c) trocar as roupas e calçados ao chegar a ILPI e antes de iniciar suas atividades laborais;
..............................
III – .......................
a) descartar os EPI’s utilizados, em lixeira indicada conforme técnicas emitidas pelo Ministério da Saúde, inclusive trocar a roupa e o calçado utilizado durante a jornada 
de trabalho;
............................” (NR)
Art. 2º  Fica revogado o inciso III, do art. 4º, do Decreto nº 1.762, de 07 de agosto de 2020.
Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 11 de setembro de 2020.
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ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

Controladoria Geral 
do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Portaria COR/CGM – Nº 030, de 02 de setembro de 2020.

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO no uso de suas atribuições legais; nos termos do artigo 138 e seguintes da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 
1990; e artigo 20 da Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013:

CONSIDERANDO:

I – A instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 02/003/2018, através da Portaria Nº 014 de 16 de fevereiro de 2018, para apuração de irregularidades supos-
tamente cometidas pela servidora SILVANA MARIA DE MELO NOVAES, Matrícula n°. 1279021, Professor de Educação Básica;

II – O Relatório Final da Comissão Disciplinar;

RESOLVE:

Art. 1º – Determinar a ABSOLVIÇÃO da servidora SILVANA MARIA DE MELO NOVAES, Matrícula n°. 1279021, Professor de Educação Básica, e o consequente ARQUIVA-
MENTO  do PAD 02/003/2018, com fulcro no art.386, VI do CPP c/c parágrafo único do art. 139 da Lei Municipal nº 2.160/90.

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 02 de setembro de 2020.

WEBER DIAS OLIVEIRA 
Controlador Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Extrato da Portaria Nº 032, de 09 de setembro de 2020, da Corregedoria Geral.

Instauração de Processo Administrativo Disciplinar.
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Processado(a) J. F. DE O., MATRÍCULA Nº. 202714, ENFERMEIRO OBSTETRICO – 24 HORAS, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Comissão Processante: Presidente e Relatora Bel: Patrícia Pereira Diniz
                                         Membros: Samuel Miranda Júnior;
                                   Rosiane Costa Ferone

Controladoria Geral do Município, Contagem, aos 09 de setembro de 2020.

Portaria Nº 031, de 25 de agosto de 2020.

Altera Comissões Processantes e Sindicantes da Corregedoria Geral de Contagem. O Controlador Geral do Município, no uso de suas atribuições legais; nos termos dos 
artigos 138 e seguintes da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro de 1990; art. 20 da Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013, e ainda, da Súmula 473 
do STF.

Considerando: As mudanças ocorridas no quadro de servidores lotados na Corregedoria Geral de Contagem.
Resolve:
I – Alterar os membros das Comissões Disciplinares outrora constituídas para a apuração dos ilícitos funcionais relacionados ao seguinte Procedimento Disciplinare: PAD 
01/075/2013 fi cando a referida Comissão integrada pelos seguintes membros: 
a – Gregorio Ribeiro Abjaud;
b – Samuel Miranda Junior;
 c – Mayta Ferreira Machado;
II – Fica designado para a função de Presidente e Relator dos Procedimentos Disciplinares referenciados o servidor Gregorio Ribeiro Abjaud.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Palácio do Registro, em Contagem, aos 25 de agosto de 2020.
WEBER DIAS OLIVEIRA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

Secretaria Municipal 
de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM – CONCORRÊNCIA NÚMERO 004/2019 – NOVA DATA
Concorrência número 004/2019 – Processo Administrativo número 050/2019 – tipo menor preço – OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimen-
to, preparo e distribuição, de natureza contínua, da merenda escolar e alimentação aos comensais da Rede de Ensino, da Fundação de Ensino de Contagem e aos 
Portadores de Necessidades Especiais do Centro de Referência Antônio Carlos Lemos, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme solicitações da Secretaria Municipal de 
Educação, Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, conforme termo de referência, especifi cações técnicas e 
demais anexos constantes no edital.
ENTREGA DOS ENVELOPES: Até as 08h30min do dia 26 de outubro de 2020.
ABERTURA: Dia 26 de outubro de 2020 – 09 horas.
Edital já disponível no site: www.contagem@contagem.mg.gov.br/licitacao 
Informações: 31 3352.5138
Luiz Adolfo Belém – Comissão Permanente de Licitações
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.001
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; 
Art.1º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-3, código SEDECON.DAM3.01, THOMAZ HENRIQUE ALVES PIO, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria do 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 432, de 20 de março de 2018 e suas 
alterações.
Art.2º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-5, código SMDHC.DAM5.06, ELAINE JANAINA DA CONCEIÇAO, lotada na Secretaria Municipal de Direitos Humanos 
e Cidadania, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria do 
Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 436, de 20 de março de 2018 e suas 
alterações.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de setembro de 2020.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.002
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; RESOLVE:
Art.1º TORNAR SEM EFEITO no Artigo 1º do Ato Administrativo nº 25.901, datado de 18 de agosto de 2020, a nomeação de CRISTIANO DROSGHIC, para cargo em 
comissão DAM-7, código SEMOBS.DAM7.12, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
Art.2º NOMEAR, para cargo em comissão DAM-7, código SEMOBS.DAM7.12, RAUL CARLOS SOUZA CORREIA, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Ur-
banos, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria do Secretário 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 452, de 26 de março de 2018 e suas alterações.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de setembro de 2020.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.003
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo;  RESOLVE:
Art.1º EXONERAR, dos respectivos cargos em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem - 
TransCon, a partir de 14 de setembro de 2020, conforme abaixo descrito:
RAVY MARTINS RESENDE, cargo em comissão DAM-1, código TransCon.DAM1.01;
WILSON RIBEIRO DA SILVA JUNIOR, cargo em comissão DAM-7, designado para responder pela Gerência de Operações e Transportes;
HUGO BRANDAO CARVALHO, cargo em comissão DAM-6, designado para responder pela Divisão de Fiscalização e Transportes.
Art.2º NOMEAR, para os respectivos cargos em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem - 
TransCon, a partir de 14 de setembro de 2020, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 438 de 20 de março de 2018, e suas alterações.
GRACIELLE CRISTINA DA SILVA, cargo em comissão DAM-1, código TransCon.DAM1.01, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por 
Portaria do Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem – TransCon;
VANDERSON FRANCISCO NOLASCO, cargo em comissão DAM-7, código TransCon.DAM7.01, designado para responder pela Gerência de Operações e Transportes;
RAFAEL AUGUSTO DOS REIS AMARAL, cargo em comissão DAM-6, código TransCon.DAM6.06, designado para responder pela Divisão de Fiscalização e Transportes.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de setembro de 2020.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.004
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; 
Art.1º EXONERAR, dos respectivos cargos em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados no Gabinete do Prefeito, a partir da data de publicação deste Ato 
Administrativo; devendo os servidores apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, 
da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declaração.
ARNALDO VASCONCELOS COELHO, cargo em comissão DAM-5;
WILSON DE OLIVEIRA, cargo em comissão DAM-3;
HONORATO JOSE DE MELO NETO, cargo em comissão DAM-4, código GP.DAM4.35.
Art.2º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-15, código GP.DAM15.09, ARNALDO VASCONCELOS COELHO, lotado no Gabinete do Prefeito, designado para re-
sponder pela Superintendência Regional Vargem das Flores, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, de acordo com a estrutura organizacional estabele-
cida pelo Decreto nº 442, de 22 de março de 2018 e suas alterações.
Art.3º NOMEAR, para os respectivos cargos em comissão os servidores abaixo relacionados, lotados no Gabinete do Prefeito, a partir da data de publicação deste Ato 
Administrativo, para exercerem suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria do Gabinete do Prefeito, de acordo com a estrutura organi-
zacional estabelecida pelo Decreto nº 442, de 22 de março de 2018 e suas alterações.
WILSON DE OLIVEIRA, para cargo em comissão DAM-4, código GP.DAM4.35;
HONORATO JOSE DE MELO NETO, cargo em comissão DAM-5, código GP.DAM5.07;
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MATEUS ELIAS CARVALHO, cargo em comissão DAM-3, código GP.DAM3.02.
Art.3º EXONERAR, do cargo em comissão DAM-11, a servidora ROSANGELA DA SILVA, lotada na Secretaria Municipal de Educação,a partir da data de publicação deste 
Ato Administrativo; devendo a servidora apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 
217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declaração.
Art.4º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-11, código SEDUC.DAM11.01, ROSANGELA DA SILVA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, designada para 
responder pela Diretoria de Formação Para Educação Inclusiva, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, de acordo com a estrutura organizacional esta-
belecida pelo Decreto nº 434, de 20 de março de 2018 e suas alterações.
Art.5º EXONERAR, do cargo em comissão DAM-5, código SECEJ.DAM5.04, a servidora HELLEN RODRIGUES DUARTE, lotada na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte 
e Juventude ,a partir da data de publicação deste Ato Administrativo; devendo a servidora apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com 
data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a 
referida declaração.
Art.6º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-5, código SECEJ.DAM5.04, ANTONIO ADALBERTO MARTINS BASTOS, lotado na Secretaria Municipal de Cultura, 
Esporte e Juventude, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria 
do Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 445, de 22 de março de 2018 e suas 
alterações.
Art.7º EXONERAR, do cargo em comissão DAM-5, código SMS.DAM5.02, a servidora GABRIELA DE LIMA E MELO, lotada na Secretaria Municipal de Saúde,a partir da 
data de publicação deste Ato Administrativo; devendo a servidora apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, con-
forme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declaração.
Art.8º EXONERAR, do cargo em comissão DAM-3, código SEMAD.DAM3.12, a servidora MARCIA DOS SANTOS GUEDES DE SOUZA, lotada na Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,  a partir da data de publicação deste Ato Administrativo; devendo a servidora apresentar à Superintendência de Gestão 
de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto 
rescisório, até que seja apresentada a referida declaração.
Art.9º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-3, código SEMAD.DAM3.12, LURYA ANGELA SOARES, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria 
do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 457, de 28 de março 
de 2018 e suas alterações.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de setembro de 2020.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.005
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto nos Artigos 39 e 40, todos da Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 
2017, que dispõe sobre a Organização da Administração Direta do Poder Executivo; RESOLVE:
Art.1º DISPENSAR, da designação para o exercício da Gratifi cação Estratégica Municipal (GEM) os servidores abaixo relacionados, lotados no Gabinete do Prefeito, a 
partir da data de publicação este Ato Administrativo.

SERVIDOR CÓDIGO DE GEM

ARNALDO VASCONCELOS COELHO GEM-2
Art.2º DESIGNAR para o exercício da Gratifi cação Estratégica Municipal (GEM) os servidores abaixo relacionados, nomeados para cargo em comissão, lotados no Gabi-
nete do Prefeito, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo.

SERVIDOR CÓDIGO DE GEM

HONORATO JOSE DE MELO NETO GEM-2

MATEUS ELIAS CARVALHO GEM-2
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de setembro de 2020.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.006
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; 
Art.1º EXONERA, do cargo em comissão DAM-5, a servidora PAOLA CAROLINE MAIA MELO, lotada na Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, a partir da data de 
publicação deste Ato Administrativo.
Art.2º NOMEAR, para cargo em comissão DAM-5, código FUNEC.DAM5.04, MARIA CECILIA COSTA CAMPOS CUNHA, lotada na Fundação de Ensino de Contagem - FU-
NEC, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria da Presidente da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, de acordo 
com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 434 de 20 de março de 2018, e suas alterações.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de setembro de 2020.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.007
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; 
Art.1º EXONERAR, do cargo em comissão DAM-7, o servidor CLERIO LUCIO DA ROCHA, lotado na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, a partir da data 
de publicação deste Ato Administrativo; devendo o servidor apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, conforme 
preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declaração.
Art.3º NOMEAR, para os respectivos cargos em comissão os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, a partir 
da data de publicação deste Ato Administrativo, para exercerem suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria do Secretário Municipal de 
Direitos Humanos e Cidadania, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 436, de 20 de março de 2018 e suas alterações.
CLERIO LUCIO DA ROCHA, cargo em comissão DAM-9, código SMDHC.DAM9.01;
ANDREIZA CAROLINE CAMPOS LINO, cargo em comissão DAM-7, código SMDHC.DAM7.06.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de setembro de 2020.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.008
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-3, código SEPLAN.DAM3.03, ALESSANDRA KOMATSUZAKI ROCHA, 
lotada na Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, para exercer suas atribuições de assesso-
ramento, em setor a ser especifi cado por Portaria da Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida 
pelo Decreto nº 430, de 20 de março de 2018 e suas alterações.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de setembro de 2020.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Fazenda

CONSELHO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO DE CONTAGEM
CONTAC – 2ª INSTÂNCIA

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

ACÓRDÃO Nº 734/2020

PROCESSO Nº 09625/2019-02A
RECORRENTE: GERALDA ALVES DE ALCANTARA
ASSUNTO: Isenção de IPTU e TCRS
RELATOR: Felipe Gonçalves de Moura Bicalho 
DATA DO JULGAMENTO: 09 de setembro de 2020
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU – PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADO – RECURSO VOLUNTÁRIO – RENDIMENTOS – DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO – DIRF – DECISÃO REFORMADA. Por unanim-
idade de votos, acompanhando o Relator, a Segunda Câmara conheceu do recurso voluntário e reformou a decisão de primeira instância para conceder o pedido de 
isenção do IPTU e TCRS do exercício 2019, relativo ao imóvel de índice cadastral nº 07.120.0441.001, por comprovação de rendimentos inferiores ao limite legal, nos 
termos do artigo 50-C do Código Tributário Municipal de Contagem e artigo 4° do decreto 916/2019. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar 
Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Marco Tulio Marchesini e Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.
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ACÓRDÃO Nº 735/2020

PROCESSO. Nº: 00732/2019-05A 
RECORRENTE: MARCOS ANTÔNIO DE PAULA
ASSUNTO: IPTU - Isenção
RELATOR: Flávia de Aguiar Lage
DATA DO JULGAMENTO: 09 de setembro de 2020

IPTU – ISENÇÃO – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA – DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA REFOR-
MADA. Por unanimidade de votos, acompanhando a Relatora, a Câmara conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento, reformando a decisão de primeira 
instância, para reconhecer o direito à isenção do IPTU e da TCRS do exercício de 2019 para o imóvel de índice cadastral nº 09.430.0167.002-0, eis que o Requerente 
comprovou que reside no imóvel, tendo sido atendidos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916 de 27 de fevereiro de 2019. Participaram do julgamento pre-
sidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho e o Sr. Marco Túlio Marchesini.

ACÓRDÃO Nº 736/2020

PROCESSO Nº 02825/2017-02A
RECORRENTE: MARCO TULIO CEZÁRIO
ASSUNTO: Isenção de IPTU e TCRS para MEI
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
DATA DO JULGAMENTO: 09 de setembro de 2020
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU E TCRS – RECURSO VOLUNTÁRIO - PEDIDO DE ISENÇÃO PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – EXERCÍCIO DE 2017 – IMÓVEL PRÓPRIO - ARTIGO 50.A DO 
CTMC – DECRETO Nº 12, DE 17 DE JANEIRO DE 2017 – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DISPENSA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO - DECISÃO REFORMADA. Por 
unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Segunda Câmara do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, conheceu do recurso voluntário por ser tem-
pestivo e, no mérito, deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância e deferir o pedido de isenção de IPTU e TCRS incidente sobre o imóvel de índice 
cadastral nº 05.271.0266.001, para o exercício de 2017; eis que o contribuinte comprovou ser o proprietário do imóvel e possuir certifi cado da condição de microem-
preendedor individual no endereço do imóvel, bem como o comprovante de inscrição e situação cadastral; restando dispensada a apresentação de contrato de locação, 
no termos do que prevê o § 5º, do artigo 2º, do Decreto nº 012, de 17 de janeiro de 2017, combinado com artigo 50.A do CTMC. Participaram do julgamento presidido 
pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Marco Túlio Marchesini e o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.

ACÓRDÃO Nº 737/2020

PROCESSO Nº 12703/2019-02A
RECORRENTE: MARIA DE FÁTIMA DE JESUS GOMES
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas Para Aposentados e Pensionistas
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
DATA DO JULGAMENTO: 09 de setembro de 2020
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU E TAXAS PREDIAIS – RECURSO VOLUNTÁRIO - PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS – EXERCÍCIO DE 2019 – IMÓVEL RESIDENCIAL - ARTIGO 
50.C DO CTMC – DECRETO Nº 916, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019 – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO INTEMPESTIVO – ART. 282 DO CTMC – POSSUI 
MAIS DE UM IMÓVEL NO MUNICÍPIO - DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Segunda Câmara do Conselho Tributário Administra-
tivo de Contagem, não conheceu do recurso voluntário por ser intempestivo, fi cando mantida a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de isenção de IPTU 
e Taxas que com ele são lançadas, incidente sobre o imóvel de índice cadastral nº 03.151.0507.001, para o exercício de 2019; eis que o recurso é intempestivo e, ainda 
que não fosse, restou comprovado possuir mais de um imóvel no município; não estando, assim, preenchidos todos os requisitos elencados no § 1º, do artigo 4º, do 
Decreto nº 916, de 27 de fevereiro de 2019, combinado com artigo 50.C do CTMC. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo 
Amorim Carlos de Souza, Sr. Marco Túlio Marchesini e o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.

ACÓRDÃO Nº 738/2020

PROCESSO. Nº 13426/2019-02A
RECORRENTE: MARIA DAS GRAÇAS SOYER
ASSUNTO: Isenção de IPTU/taxas.
RELATOR: Marco Túlio Marchesini
DATA DO JULGAMENTO: 09 de setembro de 2020
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU E TCRS – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO DE ISENÇÃO EXERCÍCIO 2019 – TITULARIDADE DO IMÓVEL ATUALIZADA JUNTO AO CADASTRO IMOBILIÁRIO DO 
MUNICÍPIO DE CONTAGEM – CONTRIBUINTE PREENCHE AOS REQUISITOS DE ISENÇÃO – PROVIMENTO DO PEDIDO – DECISÃO REFORMADA. Por unanimidade de votos, 
acompanhando o Relator, o Conselho conheceu do recurso voluntário, e deu-lhe provimento, reformando a decisão proferida em primeira instância,  concedendo o 
pedido de isenção de IPTU e taxas, sobre o imóvel de índice cadastral nº 02.371.0153.002, uma vez que confi guram-se presentes os requisitos do Art. 50-C, DA Lei 
1.611/1983, e art. 4º do Decreto Lei 916, de 27 de fevereiro de 2019. Participaram da reunião presidida pela Sra. Flavia de Aguiar Lage, o Sr. Marco Túlio Marchesini, o 
Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza e o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho

ACÓRDÃO Nº 739/2020

PROCESSO. Nº 03613/2017-02A 
RECORRENTE: TÂNIA MARA DORNELES
ASSUNTO: Isenção de IPTU/taxas MEI.
RELATOR: Marco Túlio Marchesini
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DATA DO JULGAMENTO: 09 de setembro de 2020
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU E TCRS – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO DE ISENÇÃO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL EXERCÍCIO 2017 – ARTIGO 50-A INCISO III DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO 
DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, REVOGADO PELA LEI COMPLEMENTAR DE Nº 245 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017 – REQUERENTE PREENCHE AOS REQUISITOS DE 
ISENÇÃO – PROVIMENTO DO PEDIDO – DECISÃO REFORMADA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, o Conselho conheceu do recurso voluntário, e 
deu-lhe provimento, reformando a decisão proferida em primeira instância,  concedendo o pedido de isenção de IPTU e taxas, sobre o imóvel de índice cadastral nº 
07.205.0110.003, uma vez que confi guram-se presentes os requisitos do Art. 50-A, inciso III do Código Tributário do Município de Contagem, ora revogado pela lei 
complementar nº 245 de 29 de dezembro de 2017, e art. 2º, § 5º do Decreto 012 de 17 de janeiro de 2017. Participaram da reunião presidida pela Sra. Flavia de Aguiar 
Lage Sr. Marco Túlio Marchesini, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza e o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.

Contagem, 09 de Setembro de 2020

Aline Karem Moreira 
M- 153113-4
CONTAC

CONSELHO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO DE CONTAGEM
CONTAC – 2ª INSTÂNCIA

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

ACÓRDÃO Nº 740/2020

PROCESSO Nº 15375/2019-02A
RECORRENTE: MANOEL MARQUES FILHO
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas para aposentado
RELATOR: Mário Lúcio Gonçalves de Moura
DATA DO JULGAMENTO: 10 de setembro 2020
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO 

IPTU/TCRS – RECURSO VOLUNTÁRIO – ISENÇÃO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO 
DA POSSE/PROPRIEDADE – AUSÊNCIA DE REGISTRO – MANTIDA DECISÃO SETORIAL – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.  Acompanhando o voto do relator, a 1ª 
câmara, por unanimidade, conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, no sentido de manter a decisão setorial de improcedência do pedido de isenção de 
IPTU e taxas que com ele são lançadas, referente ao exercício de 2019, incidente sobre o imóvel constituído pelo imóvel Lote 016, Quadra 033, de índice cadastral nº 
07.073.0380.002-0, localizado na Rua Senhora de Fátima, nº 837, Bairro Água Branca, Contagem/MG, haja vista a situação irregular do registro que comprova a pro-
priedade do imóvel com relação ao Requerente, portanto não preenchendo os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC. 
Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, os demais integrantes: Sr. Adriano Cardoso, Sra. Kênia Dutra de Campos e Sr. Mário Lúcio 
Gonçalves de Moura

ACÓRDÃO Nº 741/2020

PROCESSO Nº 00317/2019-02A
RECORRENTE: CIRCUITO AMBIENTAL LTDA
ASSUNTO: AINF – AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO FISCAL
RELATOR: Adriano Cardoso
DATA DO JULGAMENTO: 10 de setembro de 2020. 
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO

ISSQN – RECURSO VOLUNTÁRIO – CANCELAMENTO DE DOCUMENTO FISCAL DEFERIDO – DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA REFORMADA. Por unanimidade de 
votos, acompanhando o relator, a Câmara conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento para reformar a decisão de improcedência do pedido de primeira 
instância e cancelar as exigências contidas no AINF nº 04900043710000100024416201808, de 27 de dezembro de 2018, em virtude do cancelamento da NFS-e nº 
201600000000075, deferido pela Diretoria de Fiscalização Eletrônica. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, Sr. Adriano Cardoso, 
Sra. Kênia Dutra de Campos e Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura.
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ACÓRDÃO Nº 742/2020

PROCESSO Nº 15538/2018-02A
RECORRENTE: RODRIGO DOS SANTOS NEVES
ASSUNTO: Revisão de Lançamento do IPTU
RELATOR: Adriano Cardoso
DATA DO JULGAMENTO: 10 de setembro de 2020. 
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU. EXERCÍCIO 2018. PEDIDO DE REVISÃO DO VALOR VENAL –LANÇAMENTO FEITO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – CONTRIBUINTE NÃO PRODUZIU PROVA 
EM CONTRARIO - RECURSO VOLUNTÁRIO –INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA. Em decisão unânime, acompanhando o relator, 
a Primeira Câmara conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, para manter a decisão de primeira instância de improcedência do pedido de revisão do 
lançamento de IPTU, exercício 2018, referente ao imóvel  de índice cadastral nº 05.105.0415.014, situado à Rua Marte, 685 – apto 402, Bairro Jardim Riacho das Pedras, 
Contagem – MG. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, o Sr. Adriano Cardoso, Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura e a Sra. 
Kênia Dutra de Campos.

ACÓRDÃO Nº 743/2020

PROCESSO Nº 06704/2019-02A 
INTERESSADO: GERALDO MARCELO PINTO
ASSUNTO: Isenção de IPTU/TCRS Aposentado
RELATOR: Carlos Frederico Pinto e Netto 
DATA DO JULGAMENTO: 10 de setembro de 2020. 
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU — RECURSO VOLUNTÁRIO — PEDIDO DE ISENÇÃO DE APOSENTADO –– IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA ––RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 
Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a 1ª Câmara conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento para reformar a decisão de 1ª Instância de 
indeferimento do pedido de isenção de IPTU/TCRS para aposentado, constante do processo administrativo 06704/2019-02A, referente ao imóvel de índice cadastral nº 
10.478.0352.001. Presentes os requisitos nos autos. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, o Sr. Adriano Cardoso, o Sr. Mário 
Lúcio Gonçalves de Moura e a Sra. Kênia Dutra de Campos.

ACÓRDÃO Nº 744/2020

PROCESSO Nº 18200/2019-02A 
INTERESSADO: IGREJA BATISTA LIVRE
ASSUNTO: Isenção de IPTU/TCRS Templo Religioso
RELATOR: Carlos Frederico Pinto e Netto 
DATA DO JULGAMENTO: 10 de setembro de 2020. 
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO
IPTU — RECURSO VOLUNTÁRIO — PEDIDO DE ISENÇÃO PARA TEMPLOS RELIGIOSOS –– IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA ––RECURSO PROVIDO – DECISÃO 
REFORMADA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a 1ª Câmara conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento para reformar a decisão de 1ª 
Instância de indeferimento do pedido de isenção de IPTU/TCRS para templo religioso, constante do processo administrativo 18200/2019-02A, referente ao imóvel de 
índice cadastral nº 10.348.0174.007, para os exercícios de 2019 e 2020. Presentes os requisitos nos autos. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederi-
co Pinto e Netto, o Sr. Adriano Cardoso, o Sr. Mario Lúcio Gonçalves de Moura e a Sra. Kênia Dutra de Campos.

ACÓRDÃO Nº 745/2020

PROCESSO Nº09447/2019-02A
RECORRENTE: JORGE CALDEIRA DOS SANTOS 
ASSUNTO: Revisão de lançamento IPTU 
RELATORA: Kênia Dutra de Campos
DATA DO JULGAMENTO: 10 de setembro de 2020.
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO 

IPTU. EXERCÍCIO 2018. PEDIDO DE REVISÃO DO VALOR de lançamento do tributo – LANÇAMENTO FEITO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – CONTRIBUINTE 
NÃO PRODUZIU PROVA EM CONTRÁRIO - RECURSO VOLUNTÁRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA. Em decisão unânime, 
acompanhando a relatora, a Primeira Câmara conheceu do Recurso Voluntário e negou-lhe provimento, para manter a decisão de primeira instância e indeferir o pedido 
do contribuinte de revisão do lançamento de IPTU e TCRS para o exercício de 2019, referente ao imóvel constituído pelo lote 0009, quadra A-08, de índice cadastral 
nº 02.185.0344.001, localizado na Av. José Faria da Rocha , nº 3088, Bairro Eldorado, Contagem/MG, na forma do Decreto nº 916/2019 c/c o Código Tributário do 
Município de Contagem. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, o Sr. Adriano Cardoso, Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura, e a 
Sra. Kênia Dutra de Campos.

Contagem, 10 de Setembro de 2020

Aline Karem Moreira 
M- 153113-4
CONTAC
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Secretaria Municipal 
de Saúde

O Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Saúde, vem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, Tornar Público a HO-
MOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 044/2020, Processo nº 115/2020, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CATÉTERES 
VENOSOS PERIFÉRICOS, EQUIPOS GRAVITACIONAIS E ACESSÓRIOS PARA A TERAPIA DE INFUSÃO FRACASSADOS NO PE 011/2020. Conforme quadro abaixo: 

Empresas:

Vencedores Valor

BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 87.210,00

PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI R$ 82.216,00

TOTAL: R$ 169.426,00

NATUREZA DA DESPESA: 339030 35 (MATERIAL HOSPITALAR)

Cleber de Faria Silva - Secretário Municipal de Saúde.  Em 10 de Setembro de 2020.

RE-RATIFICAÇÃO  DA HOMOLOGAÇÃO - O Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Saúde, vem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 
10.520/02, Tornar Público a RE-RATIFICAÇÃO  DA HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 017/2020, Processo nº 032/2020, cujo objeto é o CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA: LOCAÇÃO E RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E NITROGÊNIO GASOSO E 
FORNECIMENTO DE CARRINHO PARA VASILHAMES DE CILINDROS E 01 M3, SUPORTE PARA CILINDRO, UMIDIFICADOR, CATETER NASAL, MÁSCARA FACIAL , MANGUEIRA 
OU MÁSCARA PARA TRAQUEOSTOMIA E MANGUEIRA DE 07M., no valor total estimado de R$ R$ 711.680,00 – (setecentos e onze mil e seiscentos e oitenta reais).

ONDE SE LÊ: 
Dotação Orçamentária: 

Unidade orçamentária Projeto atividade Elemento da despesa Fonte

1113.1 10.302.0040.2190 339030/339039 35/36 CR 780/784 2159

1113.1 10.301.0040.2190 339030/339039 35/36 CR 754/758 2159

LEIA-SE: 

Unid. Orçamentária Projeto atividade Elemento da despesa Fonte

1113.1 10.302.0040.2192 339030/339039 35/36 CR 780/784 2159

1113.1 10.301.0040.2190 339030/339039 35/36 CR 754/758 2159

Empresa:

Vencedor Valor

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA R$ 711.680,00

TOTAL: R$ 711.680,00

Cleber de Faria Silva Secretário Municipal de Saúde.  Em 11 de Setembro de 2020.
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EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 066/2019 - PAC 008/2019 - PE 006/2019.
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo a PRORROGAÇÃO DE PRAZO pelo período de 06 (seis) meses do Contrato Administrativo N° 066/2019 com a empresa 
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA , vigorando de 07/09/2020 a 07/03/2021 cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE BIPAP 
COM UMIDIFICADOR AQUECIDO E CARTÃO DE MEMÓRIA, CPAP COM UMIDIFICADOR AQUECIDO E CARTÃO DE MEMÓRIA, CONCENTRADOR ELÉTRICO DE OXIGÊNIO, 
OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL, VENTILADOR MECÂNICO VOLUMÉTRICO, ASPIRADOR PORTÁTIL DE SECREÇÕES, para pacientes atendidos pelo Serviço de Oxigenoter-
apia Domiciliar do Município de Contagem, de acordo com as condições do Edital nº 006/2019 e seus anexos, que juntamente com a proposta do FORNECEDOR, 
integram  este instrumento, independentemente de transcrição e o ADITIVO DE VALOR   DE 8,690032% do valor total  do Contrato equivalente a R$40.500,00 (Quaren-
ta mil e quinhentos reais) vigorando a partir de 07/09/2020 passando o quantitativo do item 05 (Concentrador De Oxigênio Elétrico) de 1.800 unidades para 2.250 
unidades.
VIGÊNCIA: 06 meses,  vigorando de 07/09/2020 a 07/03/2021.
VALOR: R$ 506.551,20 (Quinhentos e seis mil quinhentos e cinqüenta e um reais e vinte centavos). 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 203/2020 - PAC 087/2019 - PE 053/2019 - SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP
OBJETO: O objeto da Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MATERIAS E ACESSÓRIOS, destina-
dos ao uso no processo de manutenção, implantação e reparos contínuos no parque tecnológico de todos os equipamentos de Saúde de Contagem, destacando o 
suporte á implantação do sistema integrado de gestão e guarda de prontuário eletrônico no Sistema Único de Saúde do município de Contagem/MG, de acordo com as 
condições do Edital nº 053/2019 e seus anexos.
VIGÊNCIA: 12 meses, inicio em 11/09/2020 e término em 11/09/2021
VALOR: R$ 84.477,80 (oitenta e quatro mil quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta centavos)
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 204/2020 - PAC 087/2019 - PE 053/2019 - SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: ASA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME
OBJETO: O objeto da Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MATERIAS E ACESSÓRIOS, destina-
dos ao uso no processo de manutenção, implantação e reparos contínuos no parque tecnológico de todos os equipamentos de Saúde de Contagem, destacando o 
suporte á implantação do sistema integrado de gestão e guarda de prontuário eletrônico no Sistema Único de Saúde do município de Contagem/MG, de acordo com as 
condições do Edital nº 053/2019 e seus anexos.
VIGÊNCIA: 12 meses, inicio em 11/09/2020 e término em 11/09/2021
VALOR: R$ 93.295,50 (noventa e três mil duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos)
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 205/2020 - PAC 087/2019 - PE 053/2019 - SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: LAPTOP INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA-EPP
OBJETO: O objeto da Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MATERIAS E ACESSÓRIOS, destina-
dos ao uso no processo de manutenção, implantação e reparos contínuos no parque tecnológico de todos os equipamentos de Saúde de Contagem, destacando o 
suporte á implantação do sistema integrado de gestão e guarda de prontuário eletrônico no Sistema Único de Saúde do município de Contagem/MG, de acordo com as 
condições do Edital nº 053/2019 e seus anexos.
VIGÊNCIA: 12 meses, inicio em 11/09/2020 e término em 11/09/2021
VALOR: R$ 7.389,50 (sete mil trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos)
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 206/2020 - PAC 087/2019 - PE 053/2019 - SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: MICRO SERVIÇE ELETRONICOS EIRELI-EPP
OBJETO: O objeto da Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MATERIAS E ACESSÓRIOS, destina-
dos ao uso no processo de manutenção, implantação e reparos contínuos no parque tecnológico de todos os equipamentos de Saúde de Contagem, destacando o 
suporte á implantação do sistema integrado de gestão e guarda de prontuário eletrônico no Sistema Único de Saúde do município de Contagem/MG, de acordo com as 
condições do Edital nº 053/2019 e seus anexos.
VIGÊNCIA: 12 meses, inicio em 11/09/2020 e término em 11/09/2021
VALOR: R$ 48.222,00 (quarenta e oito mil duzentos e vinte e dois reais)
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 207/2020 - PAC 087/2019 - PE 053/2019 - SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA EIRELI-EPP 
OBJETO: O objeto da Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MATERIAS E ACESSÓRIOS, destina-
dos ao uso no processo de manutenção, implantação e reparos contínuos no parque tecnológico de todos os equipamentos de Saúde de Contagem, destacando o 
suporte á implantação do sistema integrado de gestão e guarda de prontuário eletrônico no Sistema Único de Saúde do município de Contagem/MG, de acordo com as 
condições do Edital nº 053/2019 e seus anexos.
VIGÊNCIA: 12 meses, inicio em 11/09/2020 e término em 11/09/2021
VALOR: R$ 34.587,05 (trinta e quatro mil quinhentos e oitenta e sete reais e cinco centavos)
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 208/2020 - PAC 010/2020 - PE 006/2020 - SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: ALTS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
OBJETO: O objeto da presente Ata é a AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS E MATERIAIS PARA SUTURA, destinados a suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, 
de acordo com as condições do Edital nº 006/2020 e seus anexos, que juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independen-
temente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses, inicio em 08/09/2020 e término em 08/09/2021
VALOR: R$ 34.587,05 (trinta e quatro mil quinhentos e oitenta e sete reais e cinco centavos)
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 209/2020 - PAC 010/2020 - PE 006/2020 - SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: DIPROM–DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA
OBJETO: O objeto da presente Ata é a AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS E MATERIAIS PARA SUTURA, destinados a suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, 
de acordo com as condições do Edital nº 006/2020 e seus anexos, que juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independen-
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temente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses, inicio em 08/09/2020 e término em 08/09/2021
VALOR: R$ 127.884,00 ( Cento e vinte e sete mil oitocentos e oitenta e quatro reais)  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 210/2020 - PAC 010/2020 - PE 006/2020 - SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
OBJETO: O objeto da presente Ata é a AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS E MATERIAIS PARA SUTURA, destinados a suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, 
de acordo com as condições do Edital nº 006/2020 e seus anexos, que juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independen-
temente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses, inicio em 08/09/2020 e término em 08/09/2021
VALOR: R$ 531.603,66 ( Quinhentos e trinta e hum mil seiscentos e três reais e sessenta e seis centavos)
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 211/2020 - PAC 010/2020 - PE 006/2020 - SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: MAR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBJETO: O objeto da presente Ata é a AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS E MATERIAIS PARA SUTURA, destinados a suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, 
de acordo com as condições do Edital nº 006/2020 e seus anexos, que juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independen-
temente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses, inicio em 08/09/2020 e término em 08/09/2021
VALOR: R$ 80.917,20  (Oitenta mil novecentos e dezessete reais e vinte centavos)
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 212/2020 - PAC 010/2020 - PE 006/2020 - SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA
OBJETO: O objeto da presente Ata é a AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS E MATERIAIS PARA SUTURA, destinados a suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, 
de acordo com as condições do Edital nº 006/2020 e seus anexos, que juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independen-
temente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses, inicio em 08/09/2020 e término em 08/09/2021
VALOR: R$ 1.254.048,00 ( Hum milhão duzentos e cinqüenta e quatro mil quarenta e oito reais)
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 213/2020 - PAC 010/2020 - PE 006/2020 - SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: POLYSUTURE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
OBJETO: O objeto da presente Ata é a AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS E MATERIAIS PARA SUTURA, destinados a suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, 
de acordo com as condições do Edital nº 006/2020 e seus anexos, que juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independen-
temente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses, inicio em 08/09/2020 e término em 08/09/2021
VALOR: R$ 379.332,00 (Trezentos e setenta e nove mil trezentos e trinta e dois reais )
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 214/2020 - PAC 010/2020 - PE 006/2020 - SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: T.D & V. COMÉRCIO E PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALAES  LTDA
OBJETO: O objeto da presente Ata é a AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS E MATERIAIS PARA SUTURA, destinados a suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, 
de acordo com as condições do Edital nº 006/2020 e seus anexos, que juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independen-
temente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses, inicio em 08/09/2020 e término em 08/09/2021
VALOR: R$ 36.414,20 (Trinta e seis mil quatrocentos e quatorze reais e vinte centavos )

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 086/2020 - PAC 173/2020 - DL 088/2020
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCURSOS PÚBLICOS - ABCP
OBJETO: O objeto é a CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, visando o planejamento, a operacionalização e a 
execução de PROCESSO SELETIVO PÚBLICO para contratação de Empregados Públicos para o QUADRO DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA do município de Conta-
gem (quadro setorial da saúde), de acordo com as especifi cações contidas no processo administrativo nº 173/2020 e seus anexos.
VIGÊNCIA: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a partir da publicação do edital, com efi cácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Ofi cial de Contagem, 
com fulcro no art. 24, inciso XIII, da Lei Federal nº 8.666/93.
VALOR: R$ 35.900,00 (trinta e cinco mil e novecentos reais)
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 087/2020 - PAC 147/2020 - DL 069/2020
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCURSOS PÚBLICOS - ABCP
OBJETO: O objeto é a CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, visando o planejamento, a operacionalização e a ex-
ecução de CONCURSO PÚBLICO para provimento de CARGOS DO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA do município de Contagem (quadro 
setorial da saúde), de acordo com as especifi cações contidas no processo administrativo nº 147/2020 e seus anexos.
VIGÊNCIA: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a partir da publicação do edital, com efi cácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Ofi cial de Contagem.
VALOR: R$ 48.900,00 (quarenta e oito mil e novecentos reais)
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 088/2020 - PAC 060/2020 - DL 019/2020
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA: IMO – INSTITUTO MINEIRO DE OBESIDADE LTDA
OBJETO: O objeto deste instrumento é a CONTRATAÇÃO DE HOSPITAL ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE CIRURGIA BARIÁTRICA VISANDO ATENDER Á USUÁRIA 
DO SUS Sra. Rosana Carlos Rezende, conforme condições especifi cações estabelecidas neste instrumento.
VIGÊNCIA: 180 (cento  oitenta) dias, vigorando de 11/09/2020 a 11/03/2021
VALOR: R$ 30.000,00 (Trinta mil reais)
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EXTRATO DO TERMO  DE CREDENCIAMENTO  nº 010/2020/FMS - PAC 219/2018 – Credenciamento:  003/2018. 
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA: LABORATÓRIO DE ANTOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLÓGICA CONFINS LTDA
OBJETO: execução, pela CREDENCIADA, para a CREDENCIANTE, de serviços especializada em anatomia patológica, citopatologia e pesquisa de H Pylori  para atendimen-
to dos usuários do SUS do Município, de acordo com o PLANO OPERATIVO – ANEXO I.
VIGÊNCIA: 12 meses, vigorando de 10/09/2020 a 10/09/2021.
VALOR: R$ 141.000,00 (Cento e quarenta e um mil reais)

EXTRATO DO  PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2020 -  PAC 104/2020 – DISP: 046/2020
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO- IGH
OBJETO: Constitui objeto do presente termo a SUPRESSÃO DE VALOR de 4,42199277% equivalente a  R$875.000,00 (Oitocentos e setenta e cinco mil reais) do valor 
inicial do  Contrato Administrativo N°049/2020 referente à diminuição dos custos de implantação, vigorando a partir de 14/07/2020, cujo objeto é  a CONTRATAÇÃO 
DIRETA DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO/IGH, Instituição Prestadora de Assistência de Saúde, para atuar junto ao Poder Público Municipal de Contagem/
MG na implantação e disponibilização de 107 (cento e sete) leitos de UTI e clinico em regime de 24 horas/dia, 07 dias por semana, pelo período de 90 dias, renovável 
por mais 90 dias a depender da situação de calamidade publica, em estrutura hospitalar adicional, necessária a atender a situação de emergência de saúde publica de 
importância internacional (ESPIN), declarada pela Organização Municipal de Saúde em 03 de fevereiro de 2020, Portaria nº 188/GM/MS em decorrência da Infecção Hu-
mana pelo Corona vírus (2019-nCov), de acordo com as especifi cações contidas no processo administrativo nº 104/2020 e seus anexos, que juntamente com a proposta 
do FORNECEDOR e Termo de Referência passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
Vigência: A partir do dia 09/07/2020. 
VALOR SUPRIMIDO: R$875.000,00 (Oitocentos e setenta e cinco mil reais). 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 062/2019 PAC 051/2018 - PE 035/2018
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: ANA RAQUEL FONSECA PAIVA-ME 
OBJETO: Constitui objeto do presente termo aditivo a RENOVAÇÃO pelo período de 12 (dose) meses do Contrato Administrativo N° 062/2019 com a empresa ANA RA-
QUEL FONSECA PAIVA-ME, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXCLUSIVOS Á SAÚDE, DE TRATAMENTO INTENSIVO ATRAVÉS DE 
ORTESE DINÂMICA (VESTE) CONSTITUÍDA DE CORDAS ELÁSTICAS E UNIDADE UNIVERSAL DE EXERCÍCIOS (GAIOLA) COM POLIAS DE PESO, TAMBÉM CONHECIDOS COMO 
THERASUIT, PEDIASUIT, ADELISUIT OU SIMILARES, PARA CUMPRIMENTO A ORDENS JUDICIAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM de acordo com as 
condições do Edital nº 035/2018 e seus anexos, que juntamente com a proposta do FORNECEDOR integram este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses, vigorando de 15/08/2020 A 15/08/2021  
VALOR: R$ 126.000,00 (Cento e vinte e seis mil reais)          
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 051/2019 - PAC. 104/2018 (PMC)  –  PP: 004/2018 (PMC) - Ata De Registro De Preço 
011/2019 (PMC ).
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: POSTO ZEPPE GRAND PRIX LTDA
OBJETO: PRORROGAÇÃO  pelo período de 06 (seis) meses do Contrato Administrativo N° 051/2019, vigorando de 15/07/2020 a 15/01/2021,  cujo objeto é a prestação 
de serviços , pela CONTRATADA, de aquisição de combustíveis Diesel BS10, Diesel B5500, Gasolina comum e Etano hidratado conforme especifi cações constantes no 
Edital e da proposta da CONTRATADA os quais independentemente de transcrição são partes integrantes deste instrumento e serão observados naquilo que não o 
contrarie.
VIGÊNCIA: 06 meses, vigorando de 15/07/2020 a 15/01/2021. 
VALOR: R$ 496.735,62 (Quatrocentos e noventa e seis mil setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos)

EXTRATO DO QUART TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 081/2016 - PAC. 067/2016)  –  PP: 036/2016 - ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE
FORNECEDOR: AVM AVALIAÇÕES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA
OBJETO: Constitui objeto do presente termo aditivo a RENOVAÇÃO do Contrato nº 081/2016 com a empresa AVM AVALIAÇÕES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA, 
vigorando de 26/08/2020 a 26/08/2021. Cujo objeto é a contratação de serviços especializados na elaboração de laudos de avaliação de imóveis urbanos destinados à 
locação de imóvel, visando à avaliação do aluguel, a prorrogação e encerramento de contratos de locação, nas condições estabelecidas  no anexo I e anexo II no  edital 
que, juntamente com a proposta da contratada, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição
VIGÊNCIA: 12 meses, vigorando de 26/08/2020 a 26/08/2021. 
VALOR: R$ 46.500,00 (quarenta e seis mil e quinhentos reais)

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE   PREÇOS n. 005/2020 



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 11 de setembro de 2020 Página 16 de 67 Diário Oficial de Contagem - Edição 4902

A Prefeitura do Município de Contagem por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (SEMOBS), torna público, para conhecimento dos interessados, 
que fará realizar licitação na  modalidade TOMADA DE PREÇOS n. 005/2020 – PA 128/2020, tipo Menor Preço, contratação de empresa de engenharia, pelo regime de 
empreitada por preço unitários para execução dos serviços de requalifi cação urbanística – paisagística da via expressa junto ao complexo da estação do metrô Eldorado, 
Bairro Água Branca – Contagem - MG, com entrega dos envelopes de documentação e propostas até às 08:30 (oito horas  e trinta minutos) do dia 05 (cinco) de outu-
bro de 2020 e com a abertura marcada para às 09:00 (nove horas), do dia 05 (cinco) de outubro de 2020.

Os interessados poderão ler e obter o texto integral deste Edital e seus Anexos, inclusive projetos de engenharia, que estarão disponíveis a partir do dia 16 (dezesseis) 
de setembro de 2020, no site www.contagem.mg.gov.br/licitações, devendo o interessado preencher seus dados para a retirada do mesmo ou na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (SEMOBS), situada à Rua Madre Margherita Fontanaresa, 432, 3º andar – Bairro Eldorado 
- Contagem/MG, tel.: (31) 3391.9352 e 99317 4636, de segunda à sexta-feira, no horário de 8:00 às  13:00  horas, por meio da obtenção do DVD correspondente. 
No ato de aquisição do DVD, os interessados deverão fornecer outro DVD, sem qualquer uso e, ainda, OBRIGATORIAMENTE, informar, por meio de carta, os seguintes 
dados: razão social ou denominação completa da empresa, CNPJ/MF, endereço completo, telefone, e nome da pessoa para contato. 
Thales Garcia Nogueira
Comissão Permanente de Licitação

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2018 - PA. Nº 195/2017 – CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº 001/2018

Extrato do 1º Termo de Apostilamento do Terceiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 003/2018 fi rmado entre o MUNICÍPIO DE CONTAGEM, por intermé-
dio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, e a Organização da Sociedade Civil NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC, inscrita no CNPJ sob o nº 
06.986.035/0001-28.
Fundamento legal: Art. 45 da Lei Municipal nº 4.910 de 06 de dezembro de 2017. 
Do objeto: O presente instrumento tem como objeto modifi car o Plano de Trabalho parte integrante e indissociável do Terceiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 
nº 003/2018, no tocante ao item 10. PLANO DE DESEMBOLSO FINANCEIRO.
Ficam mantidas e ratifi cadas, em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do Termo de Colaboração nº 003/2018 não alcançadas por este Termo de 
Apostilamento.
Data assinatura: 31/08/2020.

Luzia Maria Ferreira
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2020 - P.A. Nº 018/2020/SMDS - DISPENSA Nº 008/2020

Extrato do 1º Termo de Apostilamento ao Termo de Colaboração nº 004/2020 fi rmado entre o MUNICÍPIO DE CONTAGEM, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, e a Organização da Sociedade Civil Instituição Espírita Lar de Marcos, inscrita no CNPJ sob o nº 17.359.415/0001-59.
Fundamento legal: Art. 45 da Lei Municipal nº 4.910 de 06 de dezembro de 2017. 
Do objeto: O presente instrumento tem como objeto prorrogar de ofício o prazo de vigência do Termo de Colaboração nº 004/2020 por 39 (trinta e nove) dias passando 
a vigência para 23/10/2020.
Ficam mantidas e ratifi cadas, em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do Termo de Colaboração nº 004/2019 não alcançadas por este Termo de 
Apostilamento.
Data assinatura: 11/09/2020.

Luzia Maria Ferreira
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social
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EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 - P.A. Nº 011/2020/SMDS – DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
004/2020

Extrato do 2º Termo de Apostilamento ao Termo de Colaboração nº 002/2020, fi rmado entre o MUNICÍPIO DE CONTAGEM, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, e Organização da Sociedade INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO, CNPJ n.º 00.794.227/0001-56.
Fundamento legal: Artigo 45 da Lei Municipal nº 4.910/2017 e no Decreto Municipal nº 30/2017. 
Do objeto: Modifi ca o Plano de Trabalho parte integrante do Termo de Colaboração nº 002/2020, no tocante ao ANEXO III - DETALHAMENTO DA FORMAÇÃO DO CUSTO 
DE MATERIAIS DE CONSUMO do referido Plano de Trabalho.
Ratifi cam-se todas as demais cláusulas e condições acordadas no Termo de Colaboração nº 002/2020, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modi-
fi cadas. 
Data assinatura: 08/09/2020.

Luzia Maria Ferreira 
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

EXTRATO DO QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE FOMENTO Nº 009/2020 - P.A. Nº 009/2020/SMDS – EMENDA Nº 006/2020

Extrato do 4º Termo de Apostilamento ao Termo de Fomento nº 009/2020, fi rmado entre o MUNICÍPIO DE CONTAGEM, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, e Organização da Sociedade ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ÁGAPE FONTES DE VIDA, CNPJ/MF nº 30.677.589/0001-28.
Fundamento legal: Artigo 45 da Lei Municipal nº 4.910/2017 e no Decreto Municipal nº 30/2017. 
Do objeto: Modifi ca o Plano de Trabalho parte integrante e indissociável do Termo de Fomento nº 009/2020, no tocante ao item 8.3 PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADA 
DOS RECURSOS POR RUBRICA e os ANEXOS I, II e III.
Ratifi cam-se todas as demais cláusulas e condições acordadas no Termo de Fomento nº 009/2020, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modifi ca-
das. 
Data assinatura: 10/09/2020.

Luzia Maria Ferreira 
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

C.M.A.S.C.

RESOLUÇÃO CMASC Nº 010 de 03 DE SETEMBRO DE 2020.  

Regulamenta o Manual de Procedimentos Administrativos para Inscrição, Deferimento, Indeferimento, Suspensão, Cancelamento e Acompanhamento de Inscrições no 
Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem – CMASC e dá outras providências.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONTAGEM – CMASC, no uso da competência que lhe confere a Lei Municipal n.º 4507 de 29 de dezembro de 
2011 que, “Dispõe sobre a Política de Assistência Social no Município e dá outras providências”, em sua 05ª Plenária Ordinária -  realizada no dia 03 de Setembro de 
2020 e;

Considerando que compete aos Conselhos de Assistência Social a Inscrição, Acompanhamento e Fiscalização das entidades ou organizações de Assistência Social;
Considerando o regulamento do processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, aprovado pela Lei n.º 9.784, de 29 de janeiro de 1999;
Considerando o Decreto n.º 6308, de 14 de dezembro de 2007, que dispõe sobre as entidades e organizações de assistência social de que trata o art. 3º da Lei nº 8742, 
de 7 de dezembro de 1993, e dá outras providências;
Considerando o disposto nos incisos V, VI, VII, VIII, IX, X, XI do artigo 2º do Regimento Interno - CMASC, Aprovado em 09/10/2019, publicado em 05 de Novembro de 
2019; 
Considerando a necessidade de melhor adequar o trâmite processual relativo à inscrição e acompanhamento das entidades no CMASC, de acordo com a Política Nacio-
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nal de Assistência Social – PNAS/2004 e legislações afi ns;
Considerando a necessidade de garantir maior transparência e visibilidade dos critérios para inscrição, acompanhamento e fi scalização das entidades; 
Considerando a necessidade de normatizar os procedimentos relativos à instrução processual e ao funcionamento da Secretaria Executiva do CMASC; 
Considerando a Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social nº 109 de 11 de Novembro de 2009, que dispões da aprovação da Tipifi cação Nacional de Servi-
ços Socioassistenciais; 
Considerando a Resolução do CNAS de nº 014 de 15 de Maio de 2014, que defi ne os parâmetros nacionais para inscrição das entidades ou organizações de Assistência 
Social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos conselhos de Assistência social; 
Considerando a Resolução do CNAS de nº 237, de 14 de Dezembro de 2006, que dispões de diretrizes para estruturação, reformulação e funcionamento dos Conselhos 
de Assistência Social.

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DO MANUAL DE PROCEDIMENTOS

Art.1º. Aprovar o Manual de Procedimentos Administrativos que rege a tramitação para Inscrições, Deferimento, Indeferimento, Suspensão e Cancelamento de ins-
crição, bem como, emissão de declaração de “Prestação de Contas Anual”, das entidades ou organizações de assistência social, dos serviços, programas, projetos e 
benefícios socioassistenciais, no conselho Municipal de Assistência Social de Contagem - CMASC, e dá outras providências;

§ 1º. Os equipamentos e órgãos governamentais, de acordo com o art. 3º da Resolução 014/2014 do CNAS, não poderão ser inscritos no CMASC, por não serem pessoa 
jurídica de direito privado, devidamente constituída.
§ 2º. De acordo com o Inciso V do Art.3º da Resolução de nº 237/2006 do CNAS, cabe ao conselho municipal de Assistência Social, acompanhar e fi scalizar a execução 
de serviços, projetos, programas e benefícios executados dentro dos equipamentos públicos (CRAS, CREAS, CENTRO POP, ABRIGOS e ILPI`s).

CAPÍTULO II
DAS ORIENTAÇÕES ÀS ENTIDADES

Art. 2º. Visando orientação, o CMASC, disponibilizará, à todas as entidades, e a quem interessar, mediante solicitação por e-mail à Secretaria Executiva deste conselho, 
este conteúdo com todas as informações necessárias a respeito da legislação e critérios para tramitação do processo neste conselho. 

Parágrafo único - Será disponibilizado, de acordo com a demanda, capacitações técnicas às entidades, bem como orientações para manuseio e preenchimento dos 
formulários contidos nesta resolução.

CAPÍTULO III
DA INSCRIÇÃO

Art. 3º. Somente poderão se inscrever no CMASC as entidades de assistência social que comprovem os requisitos legais exigidos pela legislação:

I - Lei 8742 de 07 de Dezembro de 1993 -   LOAS; 
II - Resolução do CNAS nº 191 de 10 de Novembro de 2005; 
III - Decreto nº 6.308 de 14 de Dezembro de 2007; 
IV - Política Nacional de Assistência Social de 2004 – PNAS; 
V - Resolução CNAS n.º 109 de 11 de Novembro de 2009; 
VI - Resolução CNAS nº 014 de 15 de Maio de 2014;
VII - Resolução CNAS nº 017, de 20 de Junho de 2011;
VIII - LEI CNAS 12.435, de 06 de Julho de 2011; 
IX - Resolução CNAS nº 27, de 19 de Setembro de 2011;
X – Resolução CNAS nº 237, de 14 de Dezembro de 2006;
XI - Bem como nas resoluções específi cas do Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem – CMASC e legislações afi ns.

Art. 4º. De acordo com a Resolução 191/2005 do CNAS, não se caracterizam como entidades e organizações de Assistência Social:

I – Entidades Religiosas;
II – Templos;
III – Clubes Esportivos;
IV - Grêmios Estudantis;
V – Partidos Políticos;
VI – Sindicatos;
VII– Associações que visem somente ao benefício de seus associados que dirigem suas atividades a público restrito, categoria ou classe;
VIII – Qualquer entidade que tenha fi nalidade mercantil.

Parágrafo único. Consideram-se Entidades Religiosas aquelas que prestam culto religioso ou que tenham fi nalidade religiosa e não possuam serviços na área da Assis-
tência Social, conforme preconiza a Política Nacional de Assistência Social - PNAS.
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CAPÍTULO IV
DO REQUERIMENTO

Art. 5º. O requerimento de inscrição das entidades interessadas e demais documentos solicitados, será realizado por meio de formulário padronizado, elaborados 
pela Comissão Normativa e de Implementação da Política de Assistência Social, Comissão de Inscrição Acompanhamento e Fiscalização - CIAF e aprovado em plenária, 
observando a Resolução do CNAS de nº 014/2014.

§ 1º. A entidade deverá solicitar à Secretaria Executiva do CMASC, a disponibilização dos documentos para preenchimento, através do endereço eletrônico: <cmasc@
contagem.mg.gov.br>.
§ 2º. O e-mail institucional será o canal de contato formalizado entre o CMASC e a entidade para solicitação de documentos e agenda.
§ 3º. A entidade, por seu e-mail institucional, deverá formalizar a solicitação. O conselho responderá com todos os documentos e formulários anexados para preenchi-
mento e entrega física, na Secretaria Executiva do CMASC, de acordo com a Lista de Documentos contidos nos Anexos I ou Anexo II (quando for equipamento público).
§ 4º. Orientamos as entidades que não possuem e-mail institucional, que providenciem a criação do mesmo, para padronizar e facilitar o contato.

CAPÍTULO V
CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO 
DAS ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 6º. De acordo com o art. 6º da Resolução do CNAS nº 014/2014, os critérios à serem considerados para a inscrição das entidades e organizações de assistência 
social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais são cumulativamente:

I - executar ações de caráter continuado, permanente e planejado;
II- assegurar que os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais sejam ofertados na perspectiva da autonomia e garantia de direitos dos usuários;
III - garantir a gratuidade e a universalidade em todos os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais;
IV - garantir a existência de processos participativos dos usuários na busca do cumprimento da efetividade na execução de seus serviços, programas, projetos e benefí-
cios socioassistenciais.

Art. 7º. Para Inscrição no CMASC, e de acordo com o art. 8º da Resolução CNAS nº 014/2014, as entidades ou organizações de Assistência Social deverão apresentar os 
seguintes documentos:

I - requerimento, conforme Anexo IV; 
II - cópia do estatuto social (atos constitutivos) registrado em cartório;
III - cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria, registrada em cartório;
IV - plano de ação - Anexo V;
V – relatório de Atividades do Ano anterior - Anexo VI;
VI - cópia do Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ.

Parágrafo único.  O Plano de Ação e Relatório de Atividades, deverão estar assinados pelo Presidente da entidade e Técnico responsável por sua elaboração.

Art. 8º. De acordo com o art. 10º da Resolução CNAS nº 014/2014, as entidades ou organizações sem fi ns lucrativos, que NÃO tenham atuação preponderante na área 
da assistência social, mas que também atuem nessa área deverão inscrever seus serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, além de demonstrar que 
cumprem os critérios do art. 5º e o art. 6º da citada resolução do CNAS, mediante apresentação de:

I - requerimento, na forma do modelo Anexo IV;
II - cópia do Estatuto Social (atos constitutivos) registrado em cartório;
III - cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria, registrada em cartório;
IV - plano de ação - Anexo V;
V - relatório de Atividades - Anexo VI;
VI - cópia do Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ.

Parágrafo único.  O Plano de Ação e Relatório de Atividades, deverão estar assinados pelo Presidente da entidade e Técnico responsável por sua elaboração. 

Art. 9º. De acordo com o art. 9º da Resolução CNAS nº 014/2014, as entidades ou organizações sem fi ns lucrativos, que atuam em MAIS de um município, deverão 
inscrever os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos conselhos de Assistência Social, apresentando os seguintes documentos:

I - requerimento, conforme modelo Anexo IV;
II - plano de ação - Anexo V; 
III – comprovante de inscrição no conselho de sua sede ou onde desenvolva o maior número de atividades, nos termos do art. 4º e 5º da Resolução 014/2014.
IV - relatório de Atividades - Anexo VI;
V - cópia do Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ.

Parágrafo único.  O Plano de Ação e Relatório de Atividades, deverão estar assinados pelo Presidente da entidade e Técnico responsável por sua elaboração. 

Art. 10º. As entidades ou organizações de Assistência Social no ato da inscrição demonstrarão:

I -  ser pessoa jurídica de direito privado, devidamente constituída;
II - aplicar suas rendas, seus recursos e eventual resultado integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
III - elaborar plano de ação anual contendo:
 a) fi nalidades estatutárias;
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 b) objetivos;
 c) origem dos recursos;
 d) infraestrutura;
e) identifi cação de todos os serviços, programas, projetos e benefícios    
   socioassistenciais, informando respectivamente:
  e.1) público alvo;
  e.2) capacidade de atendimento;
  e.3) recursos fi nanceiros a serem utilizados;
  e.4) recursos humanos envolvidos;
  e.5) abrangência territorial;
e.6) demonstração da forma de como a entidade ou organização 
       de Assistência Social fomentará, incentivará e qualifi cará a      
       participação dos usuários e/ou estratégias que serão  
       utilizadas em todas as etapas do seu plano: elaboração, 
       execução, monitoramento e avaliação.
IV - ter expresso em seu relatório de atividades:
 a) fi nalidades estatutárias;
 b) objetivos;
 c) origem dos recursos;
 d) infraestrutura;
e) identifi cação de todos os serviços, programas, projetos e benefícios  
    socioassistenciais executado, informando respectivamente:
  e.1) público alvo;
  e.2) capacidade de atendimento;
  e.3) recurso fi nanceiro utilizado;
  e.4) recursos humanos envolvidos;
  e.5) abrangência territorial;
e.6) demonstração da forma de como a entidade ou organização   
       de Assistência Social fomentou, incentivou e qualifi cou a 
       participação dos usuários e/ou estratégias que foram 
       utilizadas em todas as etapas de execução de suas 
       atividades, monitoramento e avaliação.
§ 1º. Para fi ns de inscrição é vedado aos Conselhos de Assistência Social fazer a análise das Demonstrações Contábeis, de acordo com o §1º do art. 3º da Resolução 
CNAS 14/2014.
§ 2º. Para fi ns de inscrição é vedado aos Conselhos de Assistência Social exigir a alteração estatutária das entidades ou organizações de Assistência Social, de acordo 
com o §2º do art. 3º da Resolução CNAS 14/2014.

CAPÍTULO VI
DO PROTOCOLO DE DOCUMENTOS

Art. 11º. O formulário padrão do Protocolo De Documentos (Anexo I e II), bem como a documentação que o acompanhar, será recebido pela Secretaria Executiva do 
CMASC, que formalizará o correspondente processo administrativo por ordem de entrada, com dia, mês, ano, sendo suas folhas numeradas, rubricadas por servidor da 
unidade com a discriminação de todos os documentos que o compõe.

Art. 12º. O protocolo de solicitação de “Inscrição ou Declaração Anual de Regularidade” somente será emitido, após conferência de toda a documentação solicitada. Se 
incompleta, será imediatamente devolvida ao requerente, a fi m de providenciar sua complementação.

§ 1º. A análise dos pedidos de “Inscrição ou Declaração Anual de Regularidade”, seguirá a ordem cronológica dos requerimentos.
§ 2º. A solicitação de 2ª via de qualquer documento emitido pelo conselho, deverá ser protocolado na Secretaria Executiva, conforme protocolo Anexo I ou II, que será 
emitido no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Art. 13º. Ao requerente será entregue cópia do protocolo, contendo o nº de Inscrição da Entidade (quando for o caso), dia, mês e ano da entrega dos documentos, 
discriminação de todos os documentos que compõe o processo, e nome e assinatura do servidor que os recebeu.

Art. 14º. A documentação a ser protocolada na Secretaria Executiva do CMASC, deverá ser entregue de 2ª a 6ª feira, de 8:30 às 11:00hs e de 13:00 às 16:00 hs.

Parágrafo único. Os documentos protocolados, deverão estar em papel timbrado da entidade, com data e assinatura do Presidente ou Responsável legal, e rubrica em 
todas as páginas.   

Art. 15º. O CMASC, quando julgar necessário, poderá solicitar outros documentos, além daqueles regularmente exigidos por esse manual.

CAPÍTULO VII
DO CADASTRO

Art. 16º. Ao receber a documentação a que se refere o art. 11º desta resolução, a Secretaria Executiva do CMASC efetuará pesquisa prévia em seus arquivos, juntando 
em cada processo o histórico das instituições requerentes e registrando a existência de processos anteriores, quando for o caso. Essas informações, deverão ser registra-
das no processo, contendo o nome e assinatura do servidor que elaborou a pesquisa.
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Art. 17º. Os processos de solicitação de Inscrição devem ser numerados em ordem única e sequencial, independente da mudança de ano. Essa numeração facilitará o 
acompanhamento de todas as etapas do processo de inscrição, bem como o acompanhamento e a fi scalização da entidade pelo CMASC nos anos seguintes.

Art. 18º. Os autos administrativos devem ter todas as suas folhas numeradas e rubricadas pelo servidor que o recebeu, sempre que o processo receber juntada de 
documentos.

Parágrafo único.  A juntada de documentos deve ser feita por termo nos autos, devendo ser registrado no histórico de cada processo e arquivado juntamente com seu 
formulário de protocolo. 

CAPÍTULO VIII
DOS PROCEDIMENTOS DO PROTOCOLO 

Seção I
Protocolo de Inscrição e/ou Declaração Anual de Regularidade

Art. 19º.  Ao término dos procedimentos de Protocolo descritos anteriormente, a Secretaria Executiva encaminhará o processo da seguinte forma:

I – encaminhamento à Equipe Técnica da Secretaria Executiva do CMASC, para conferência da documentação e organização do Processo para emissão de “Inscrição ou 
Declaração Anual de Regularidade”.
II - encaminhamento à Assessoria Jurídica, para análise da documentação da instituição, com emissão de parecer, que se dará em até 15 (quinze) dias úteis.
III – encaminhamento à Comissão de Inscrição Acompanhamento e Fiscalização – CIAF, para análise, agendamento de visita institucional pelo Técnico e Conselheiros, 
quando necessário, e emissão de parecer dos conselheiros, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis.
IV – encaminhamento e apresentação do parecer emitido pela CIAF a Plenária, para Deliberação do processo, no prazo de 15 (quinze)dias úteis.

Art. 20º. Caso aprovado pela Plenária, a Inscrição da Instituição requerente, fi ca autorizada a emissão do Certifi cado de Inscrição (Anexo VII e VIII) e encaminhamento 
do respectivo processo para conferência e assinatura do(a) Presidente do CMASC.

Art. 21º.  Caso Aprovado a regularidade da Instituição requerente, fi ca autorizado a emissão da “Declaração Anual de Regularidade” (Anexo X) e “Declaração de Acom-
panhamento de Equipamento Público” (Anexo IX), e encaminhamento do respectivo processo para conferência e assinatura do (a) Presidente do CMASC.

Seção II
Protocolo Simples

Art. 22º. O Recebimento de Documentos que não sejam para Processo de solicitação de “Inscrição ou de Declaração Anual de Regularidade ou de Acompanhamento a 
Equipamento Público”, seguirá o mesmo padrão de recebimento e conferência, descritos no Art. 11º e formalizados pelo preenchimento do Anexo I ou Anexo II.

CAPÍTULO IX
DAS ETAPAS DE ANÁLISE DO PROCESSO DE
 INSCRIÇÃO E EMISSÃO DE DECLARAÇÃO ANUAL DE REGULARIDADE    

Art. 23º. A análise da Documentação e procedimentos a serem realizados pelo CMASC e CIAF, após o Protocolo, consistirão nas seguintes etapas:

I –   Requerimento;
II –  Análise Documental – Secretaria Executiva - CMASC;
III – Análise da Assessoria Jurídica;
IV – Análise do Processo – Comissão de Inscrição Acompanhamento e  
       Fiscalização – CIAF;
V – Visita Institucional – Comissão de Inscrição Acompanhamento e  
       Fiscalização – CIAF e Técnico do CMASC;
VI – Emissão de Parecer Técnico da CIAF e Técnico do CMASC;
VII – Apresentação na Mesa Diretora;
VIII – Apresentação em Plenária para Deliberação;
IX – Publicação da Decisão em Plenária;
X – Emissão do Comprovante de “Inscrição, Declaração Anual de Regularidade e Declaração de Acompanhamento – Equipamento Público”;
XI – Encaminhamento para publicação no Diário Ofi cial do Município – DOC;  
XII – Encaminhamento do Processo para o Órgão Gestor, para Inscrição no CNEAS, quando for o caso;
XIII – Arquivamento de Processo.

Parágrafo único. Durante o processo de análise da solicitação de “Inscrição,  Declaração Anual de Regularidade e Declaração de Acompanhamento – Equipamento 
Público”, a CIAF, quando achar necessário, poderá convocar o responsável pela entidade/membro da Diretoria, acompanhado do Técnico responsável pela elaboração 
do Plano de Ação/Relatório de Atividades, para orientações e esclarecimentos sobre as ações/atividade e serviços da entidade. 

CAPÍTULO X
DO CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO
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Art. 24º. O prazo para apreciação do processo de Inscrição, bem como para emissão do Certifi cado de Inscrição no CMASC é de até 90 (noventa) dias corridos, conta-
dos a partir do protocolo do pedido junto à Secretaria Executiva do CMASC. Este prazo poderá sofrer alterações, de acordo com a demanda e fl uxo das solicitações.

Art. 25º. Em caso de aprovação do pedido de Inscrição da entidade pela plenária, a Secretaria Executiva emitirá o Certifi cado de Inscrição que comunicará a disponibili-
zação para entrega ao Responsável Legal ou a um membro da Diretoria. 

Parágrafo único. O documento poderá ser entregue ao portador do comprovante de protocolo inicial da solicitação, com identifi cação pessoal.

Art. 26º. O Certifi cado de Inscrição, de acordo com o Art. 15 da Resolução 14/2014 do CNAS, tem validade por tempo Indeterminado, e caso haja alguma alteração da 
oferta dos serviços, projetos, programas e benefícios socioassistenciais, será emitido nova Inscrição, revogando-se a anterior.

§ 1º. Todos os certifi cados de inscrição no CMASC devem ser numerados em ordem única e sequencial, independente da mudança de ano. 
§ 2º.  Se no prazo de validade do Certifi cado de Inscrição, houver alterações de representações legais, constitutivas ou estatutárias, a entidade deverá apresentar ao 
CMASC cópia da documentação específi ca, no prazo de 30 (trinta) dias, para que o Conselho providencie a atualização.

Art. 27º. O Certifi cado de Inscrição aprovados e emitidos com observância de “Termo De Responsabilidade e Compromisso”, de acordo com o Capítulo XV desta Res-
olução, poderá ter prazo de validade específi co a cada caso, acompanhando o prazo estipulado na “Declaração Anual de Regularidade”.

Parágrafo único. Assim que vencer o prazo estabelecido no “Certifi cado de Inscrição”, a entidade requerente, deverá apresentar relatório com as devidas comprovações 
e alterações que geraram o “Termo De Responsabilidade e Compromisso”. O mesmo será encaminhado a CIAF para nova análise do processo de Inscrição, seguindo os 
procedimentos estabelecidos no art. 19º a 23º desta Resolução.

CAPÍTULO XI
DA DECLARAÇÃO ANUAL DE REGULARIDADE 

Art. 28º. A “Declaração Anual de Regularidade” do CMASC (Anexo X), será emitida mediante a entrega, anualmente, até o dia 30 de Abril, do Plano de Ação do cor-
rente ano e Relatório e Atividades do ano anterior.

Parágrafo único. Entende-se por “Declaração Anual de Regularidade”, a Prestação de Contas Anual ao CMASC, das entidades ou organizações de assistência social, 
referente aos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais executados, de acordo com o Art. 13 da Resolução CNAS 14/2014. 

Art. 29º. A emissão da “Declaração Anual de Regularidade”, obedecerá, os procedimentos contidos no Art. 19º ao 23º desta Resolução, e poderá ser alterado, caso 
necessário, mediante decisão da CIAF e aprovação da Plenária.

§ 1º. Caso haja alguma mudança na oferta dos serviços, projetos, programas e benefícios socioassistenciais, será emitida nova Declaração, revogando-se a anterior.
§ 2º. Se no prazo de validade da Declaração, houver alterações de representações legais, constitutivas ou estatutárias, a entidade deverá apresentar ao CMASC, no 
prazo de 30 (trinta) dias, cópia da documentação específi ca, para que o Conselho providencie a substituição da Declaração, ou adote providências necessárias.

Art. 30º. O prazo para apreciação do processo de entrega do Plano de Ação do Ano Corrente e Relatório de Atividades do Ano Anterior, bem como a emissão da 
Declaração de Regularidade Anual do CMASC, é de até 90 (noventa) dias corridos, contados a partir do protocolo do pedido junto à Secretaria Executiva do CMASC. 
Este prazo poderá sofrer alterações, de acordo com a demanda e fl uxo das solicitações.

Parágrafo único. A “Declaração Anual de Regularidade” do CMASC, será apreciada e Aprovada em Plenária e terá validade de 1 (um) ano, à partir da data da sua 
emissão.

Art. 31º. Em caso de aprovação pela Plenária, a Secretaria Executiva emitirá o a “Declaração Anual de Regularidade”, comunicará a entidade e disponibilizará para 
entrega ao Responsável Legal ou a um membro da Diretoria.

Parágrafo único. A documentação também poderá ser entregue pessoalmente ao portador do comprovante de protocolo, com identifi cação.

Art. 32º. A “Declaração Anual de Regularidade” aprovada e emitida com observância do “Termo De Responsabilidade e Compromisso”, de acordo com o Capítulo XV 
desta Resolução, poderá ter prazo de validade específi co a cada caso, acompanhado do prazo contido no devido termo fi xado pela CIAF e aprovado em plenária.

Parágrafo único. Assim que vencer o prazo estabelecido na declaração, a entidade requerente, deverá apresentar relatório das devidas comprovações e alterações que 
gerou o “Termo De Responsabilidade e Compromisso”, que será encaminhado a CIAF, para nova análise do processo, seguindo os procedimentos de Protocolo e prazos, 
contidos no Art. 19 a 23º desta resolução. 

CAPÍTULO XII
DO INDEFERIMENTO

Art. 33º. Caso a deliberação da Plenária, for desfavorável à “Inscrição ou Declaração Anual de Regularidade”, a Secretaria Executiva do CMASC, notifi cará a instituição 
requerente (Anexo XXI), através do e-mail institucional, sobre a decisão no prazo de até 15 (quinze) dias úteis contados do Indeferimento.  A Instituição poderá com-
parecer ao CMASC para ter ciência do motivo do Indeferimento.

§ 1º. A entidade será informada sobre os procedimentos para solicitação de recurso, conforme Capítulo XIX desta resolução. 
§ 2°. Nos casos em que a entidade recorrer da decisão, a CIAF poderá, quando entender necessário, sugerir a emissão do cumprimento do “Termo de Responsabilidade 
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e Compromisso”, o qual fi xará metas de cumprimento e adequação às normas do Conselho, com prazo determinado, a ser fi xado pela plenária, sob pena de Indeferi-
mento ou Cancelamento da “Inscrição ou Declaração Anual de Regularidade” junto ao CMASC.
§ 3°. Após o prazo estipulado referido no parágrafo 1º, a CIAF, fará nova avaliação quanto ao cumprimento das metas estipuladas no “Termo de Responsabilidade e 
Compromisso”. Ao fi m do prazo, será encaminhado à Plenária para Deliberação. 
§ 4º. A entidade que não estiver dentro dos critérios estabelecidos para Inscrição ou Declaração Anual de Regularidade, após ser apreciado em Plenária, será comunica-
da por e-mail sobre a decisão no prazo de 15 (quinze) dias úteis, podendo recorrer da decisão, conforme Capítulo XIX desta resolução. 

CAPÍTULO XIII
DA INTERRUPÇÃO OU ENCERRAMENTO DOS SERVIÇOS

Art. 34º. Em atendimento ao disposto no artigo 7º, da resolução de nº 14/2014 do CNAS, as entidades que optarem por interrupção de serviços, deverão comunicar ao 
CMASC, antecipadamente no prazo de 30 (trinta) dias corridos, apresentando a motivação, as alternativas e as perspectivas para atendimento do usuário, bem como o 
prazo para a retomada dos serviços.

§ 1°. O prazo de interrupção dos serviços não poderá ultrapassar 06 (seis) meses, sob pena de cancelamento da inscrição da entidade e/ou do serviço.
§ 2º. Caberá ao CMASC acompanhar, discutir e encaminhar as alternativas para a retomada dos serviços, programas e projetos e benefícios socioassistenciais interrom-
pidos.

CAPÍTULO XIV
DO CANCELAMENTO

Art. 35º. A Inscrição da entidade, poderá ser cancelada pelo Conselho Municipal de Assistência Social e Contagem – CMASC, a qualquer tempo, de acordo com o Art. 
15 da Resolução CNAS nº 14/2014, em caso de descumprimento dos requisitos ou irregularidades suspeitas ou constatadas, garantido à entidade o direito a ampla 
defesa e ao contraditório.

Parágrafo único. A entidade que tiver sua Inscrição cancelada, mediante a “Ato Cancelatório” e quiser novamente o registro no CMASC, deverá protocolar solicitação 
com todos os documentos, que seguirá os procedimentos descritos nos Artigos 19º ao 23º. 

Art. 36º.  Em caso de Cancelamento da Inscrição, o Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem - CMASC deverá encaminhar, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, cópia do “Ato Cancelatório” ao Órgão Gestor, para providências cabíveis junto ao Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social - CNEAS a que se refere o 
Art. 15 §2º da Resolução 14/2014 do CNAS, e demais providências.

Parágrafo único. Entende-se por “Ato Cancelatório”, Resolução aprovada em Plenária do CMASC e publicada no Diário Ofi cial do Município (DOC).

CAPÍTULO XV
DO TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO

Art. 37º.  A CIAF,  quando fi nalizado o processo de análise de “Inscrição ou Declaração Anual de Regularidade”, poderá sugerir em Plenária, a emissão de “Termo de 
Responsabilidade e Compromisso” (Anexo XII) à entidade que, estiver em processo de regularização documental, adequações do Plano de Ação, atividades e estrutura 
física da entidade.

Art. 38º. O Termo de Responsabilidade e Compromisso, após aprovado em Plenária, será assinado pelo Representante Legal da Entidade/Presidente e o (a) Presidente do 
CMASC, na presença de 02 (dois) membros da CIAF.  

§ 1º.  Ficará a cargo da CIAF, apontar no termo, as metas de cumprimento e às adequações necessárias às normas do Conselho, com prazo determinado, a ser fi xado 
pela Plenária do CMASC, sob pena de Indeferimento ou Cancelamento da “Inscrição ou Declaração Anual de Regularidade”.
§ 2º. Caberá a Plenária, estipular prazo para cumprimento do Termo, sendo este de até 180 (cento e oitenta) dias.
§ 3°. Após o prazo estipulado no parágrafo anterior, a CIAF, fará nova avaliação quanto ao cumprimento das metas estipuladas no “Termo de Responsabilidade e Com-
promisso”, obedecendo os prazos contidos nos artigos 19º ao 23º, ao fi nal do qual será novamente encaminhado à Plenária para Deliberação. 

CAPÍTULO XVI
DA EMISSÃO DE DECLARAÇÕES 

Art. 39º. Documentos a serem emitidos pelo CMASC, sobre dados, situação ou regularidade de entidade, deverá ser assinado pelo (a) Presidente.

Parágrafo único. A Declaração deverá conter todas as informações da entidade e os serviços/atividades executadas, conforme modelo Anexo XI.

Art. 40º. Será emitido “Declaração de Acompanhamento” de Serviços, Projetos, Programas e Benefícios socioassistenciais” (Anexo IX), executados dentro dos equipa-
mentos públicos (CRAS, CREAS, CENTRO POP, ABRIGOS, ILPI`s, etc.) no município, conforme art. 1º desta resolução. 

§ 1º.  A emissão desta Declaração, seguirá os mesmos procedimentos contidos no Art. 19º ao 23º desta resolução.
§ 2º.  A Entidade deverá solicitar a declaração, mediante o protocolo do Anexo II, juntamente com a lista de documentos necessários. 
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CAPÍTULO XVII
DA INCLUSÃO/ATUALIZAÇÃO DO CNEAS

Art. 41º. Após emissão de “Inscrição e/ou Declaração Anual de Regularidade”, a Secretaria Executiva do CMASC, enviará ao Órgão Gestor, processo com documentos 
para “Inserção ou Atualização” dos dados no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social – CNEAS, conforme Art. 19, inciso XI da Lei nº 8.742/1993 – LOAS.

§ 1º.  A primeira inserção de informações no Sistema de Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social – SCNEAS, será precedida de visita à entidade, realizada 
por técnico indicado pelo Órgão Gestor.
§ 2º. O processo constará do Encaminhamento de documentos constantes no Anexo XIII, desta resolução. 
§ 3º. De acordo com o Art. 15 da Resolução 014/2014 do CNAS, cabe também ao CMASC, informar ao Órgão Gestor, o cancelamento de entidades, mediante Resolução 
Aprovada e Publicada, para que este tome as devidas providências cabíveis, junto ao CNEAS.

CAPÍTULO XVIII
DA PUBLICIDADE DAS INSCRIÇÕES

Art. 42º. Emitidos os Certifi cados de “Inscrição” as decisões serão encaminhadas a Secretaria Executiva, para emissão de Ato e publicação no Diário Ofi cial do Município 
de Contagem – DOC.

§ 1º. A publicação se dará no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da emissão.
§ 2º. Após a publicação de que trata o caput, os processos serão remetidos ao arquivo do CMASC.
§ 3º. Visando regularizar a situação das  entidades que não tiveram publicizados suas inscrições nos anos anteriores, a Secretaria Executiva, providenciará atualização, 
mediante conferência e análise de documentos arquivados no CMASC. Após a análise e Aprovação em Plenária, será providenciado resolução específi ca com efeito 
retroagido, a ser publicada no Diário Ofi cial do Município – DOC. 

CAPÍTULO XIX
DO PEDIDO DE RECURSO

Art. 43º. Nos casos em que o pedido de “Inscrição ou Declaração Anual de Regularidade” forem indeferidos, a Secretaria Executiva do CMASC, providenciará a notifi -
cação da entidade requerente, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis contados da data do indeferimento. 

Art. 44º. A entidade requerente que tiver indeferido seu pedido, poderá formular recurso ao CMASC no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da ciência da decisão. 

Art. 45º. Os pedidos de recursos quanto ao Indeferimento, serão apreciados por uma Junta composta por 06 (seis) membros, sendo: O Técnico referência da Comissão 
(CIAF), 01 (um) membro da Mesa Diretora, o Coordenador da Comissão (CIAF), o relator da Comissão (CIAF), 02 (dois) conselheiros, sendo 01 (um) representante da 
sociedade civil e 01 (um) representante governamental (de forma a garantir a paridade), que emitirá parecer conclusivo, para apreciação da Plenária na primeira reunião 
subsequente.   

Art. 46º.  Os processos referentes aos pedidos de recursos serão sempre acompanhados pelo Técnico responsável pela emissão do parecer e conselheiros da CIAF.

§ 1º. Havendo necessidade, a Junta poderá solicitar nova visita técnica, acompanhada por membros da CIAF, Técnico responsável pela emissão do parecer e outro 
profi ssional da equipe de referência, a fi m de avaliar a atual situação da entidade requerente.
§  2º. Caso a junta decida por fazer reuniões ou visita técnica a entidade, o parecer seguirá os trâmites de acordo com os procedimentos descritos no Art. 19º a 23º 
desta resolução.   

Art. 47º. O pedido de reconsideração não terá efeito suspensivo. 

CAPÍTULO XX
DOS PRAZOS

Art. 48º. Os prazos fi xados por esta Resolução começam a correr do primeiro dia útil após a deliberação, sendo contínuos. 

CAPÍTULO XXI
DA CONSULTA AOS AUTOS E DAS CÓPIAS

Art. 49º. O direito de consultar os autos e de pedir certidões de seus atos, é restrito às partes e a seus procuradores (art. 155, parágrafo único do Código de Processo 
Civil), devendo ser solicitado documento de identidade do representante legal da entidade ou de seus procuradores, conferindo-se os nomes com os constantes do 
estatuto ou da procuração, que deverá ser juntada aos autos.

§ 1º. O fornecimento de cópias do processo é condicionado à apresentação de requerimento pelo interessado, protocolado ou via E-mail, que registrará no verso do 
pedido o recebimento das reproduções solicitadas. O requerimento deve ser juntado aos autos com cópia da Identidade do requerente. 

§ 2º. O pedido será disponibilizado após análise e Aprovação da Presidência.
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Art. 50º. A instituição poderá solicitar, mediante a Protocolo (Anexo I), certidão de inteiro teor do processo de inscrição, justifi cando as razões de seu pedido. 

CAPÍTULO XXII
DA GUARDA DE DOCUMENTOS

Art. 51º. Devido ao volume e espaço físico restrito das dependências do CMASC, o período em que se dará a guarda de documentos recebidos será de, no máximo 5 
(cinco) anos, visto que, o descarte consiste na eliminação de documentos que já cumpriram a sua função e não apresentam valor histórico ou funcional, tornando-se 
assim, inúteis para os fi ns que foram criados.

§ 1º Após o período, e Deliberação em Plenária, os mesmos serão descartados, de forma segura e a garantir o sigilo das informações e documentos contidos em cada 
processo.
§ 2º A Secretaria Executiva do CMASC, providenciará o registro das principais informações dos documentos, relacionando-os, antes do descarte, a fi m de manter o 
resumo histórico da entidade para futuras consultas.

CAPÍTULO XXIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 52º. Os serviços e procedimentos dispostos no Art. 19º ao 23º desta resolução, poderão sofrer alterações em casos de situações de emergências, calamidade públi-
ca, endemias e pandemias, que interfi ram nos trabalhos e fl uxos do Conselho, bem como das Comissões e Secretaria Executiva. 

Parágrafo único. Novos procedimentos para prazos e emissão de documentos serão adotados, mediante Deliberação em Plenária ou Ato da Presidência (“Ad referen-
dum”), previsto na Resolução do CMASC, de nº 015 de 26 de Setembro de 2019 – Regimento Interno.

Art. 53º. Como meio de padronizar os documentos a serem entregues no CMASC, segue Anexo a essa resolução, Lista de Documentos a serem apresentados para “In-
scrição, Declaração Anual de Regularidade e/ou outros documentos” a serem expedidos por este conselho, bem como, os devidos modelos de formulários utilizados:

ANEXO I: PROTOCOLO PADRÃO – Lista de Documentos
                 (Inscrição/Declaração Anual de Regularidade/Outros) 
ANEXO II: PROTOCOLO EQUIPAMENTOS PÚBLICOS – Lista de Documentos
ANEXO III: DECLARAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - Entidade
ANEXO IV: REQUERIMENTO – Inscrição / Declaração Anual de Regularidade / Declaração de  
                   Acompanhamento 
ANEXO V: PLANO DE AÇÃO - Entidades
ANEXO VI: RELATÓRIO DE ATIVIDADES - Entidades
ANEXO VII: CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO – Entidades Socioassistenciais
ANEXO VIII: CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO – Projeto, Programa e Serviço 
ANEXO IX: DECLARAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO - Equipamento Público 
ANEXO X:  DECLARAÇÃO ANUAL DE REGULARIDADE
ANEXO XI: DECLARAÇÃO – Outros
ANEXO XII: TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO
ANEXO XIII: ENCAMINHAMENTO ORGÃO GESTOR – Processo CNEAS
ANEXO XIV: FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO - Entidade
ANEXO XV: LISTA DE ATIVIDADES - Entidade
ANEXO XVI: RELAÇÃO DE RH E VOLUNTÁRIOS - Entidades
ANEXO XVII: RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS / USUÁRIOS - Entidade
ANEXO XVIII: LISTA DA DIRETORIA - Entidade
ANEXO XIX: LISTA DE PRESENÇA – Benefi ciários / Usuários
ANEXO XX:  DECLARAÇÃO DE FILIAIS - Entidade
ANEXO XXI: NOTIFICAÇÃO 

Art. 54º.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 55º.  Revoga-se as Resoluções do CMASC: 005 e 006, de 27 de Agosto de 2015 e Resolução 013, de 17 Setembro de 2012.

Contagem, 03 de Setembro de 2020.

MIRALVA GONÇALVES DO AMARAL MORAIS
Presidente -  Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem - CMASC
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ANEXO I – RESOLUÇÃO CMASC 010/2020

PROTOCOLO PADRÃO – Lista de Documentos
INSCRIÇÃO / DECLARAÇÃO ANUAL DE REGULARIDADE / OUTROS

NOME DA ENTIDADE:  ________________________________________________________________________________

INSCRIÇÃO  
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE ANUAL
OUTROS    

Nº
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO

01
Requerimento – (Anexo IV)

02
Formulário de Identifi cação – (Anexo XIV)

03
Cópia Autenticada da Ata de Eleição e Posse da atual Diretoria

04
Declaração de Funcionamento – Entidade (ANEXO III)

05
Cópia Autenticada do Estatuto vigente e suas alterações ou Estatuto Consolidado

06
Cópia  - CNPJ  - disponível no site da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br)

07
Lista da Diretoria – (Anexo XVIII)

08
Cópia dos Documentos de todos os membros da Diretoria (CPF, CI, Comprovante de endereço atualizado – 03 meses)

09
Declaração - Representante legal da instituição e por técnico inscrito no Conselho Regional de Contabilidade – CRC/MG informando se possui ou não fi liais, caso possua relacioná-las. 
(Anexo XX)

10
Cópia de Certifi cados de outros conselhos 

11
Cópia da Inscrição em Conselho de outros municípios, caso a SEDE seja em outro município.

12
Relação de Recursos Humanos e de Voluntários – (Anexo XVI)

13
Relação de Benefi ciários/Usuários - (Anexo XVII)

14
Plano de Ação – Ano corrente – (Anexo V)

15
Relatório de Atividades – Ano anterior - (Anexo VI)

16
Lista das Atividades – (ANEXO XV)

17
Lista de Presença dos Benefi ciários/Usuários - último mês (Anexo XIX)

18
Alvará de Localização /Funcionamento - Emitido pela Prefeitura de Contagem - PMC (Atualizado) 
Junta Comercial- MG. Disponível em: JUCEMG

19
Laudo do Corpo de Bombeiro - Emitido pela Prefeitura de Contagem - PMC (Atualizado) 
Junta Comercial- MG. Disponível em: JUCEMG

20
Laudo Vigilância Sanitária Emitido - Emitido pela Prefeitura de Contagem - PMC (Atualizado) 
Junta Comercial- MG. Disponível em: JUCEMG

21
Contrato ou Registro de Imóvel (Comodato/Permissão de Uso)

22
OUTROS:

DATA DE ENTREGA: _____/_____/________  

 RESPONSÁVEL PELA ENTREGA: 
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 RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: 

ATENÇÃO:
Conforme Resolução CNAS 014/2014, o CMASC poderá solicitar documentação complementar que se fi zerem necessários à instrução do processo de “Inscrição e ou 
Declaração Anual de Regularidade”;
  O CMASC somente receberá a documentação da entidade quando estiver completa. Após entrega e protocolo de TODA documentação, o processo passará por análise 
documental e avaliação técnica;
Os trâmites e prazos do processo de inscrição da entidade, será regulado pelo disposto nesta Resolução/Manual de Procedimento do CMASC;
Os formulários e anexos solicitados pelo CMASC, somente serão enviados para os e-mails institucionais da Entidades/Equipamento Público; 
Todos os documentos deverão ser enviados conforme formulários anexos, datados e assinados pelo Presidente ou Representante legal;
O Relatório de Atividades e Plano de Ação, deverão ser assinados pelo Representante Legal da entidade e pelo Técnico responsável pela sua elaboração;
A lista de RH, constando os voluntários e contratados, deverá ser assinado pelo Presidente/Representante Legal e Técnico inscrito no Conselho Regional de Contabilida-
de – CRC/MG.
Para viabilizar melhor atendimento e conferência de documentos, o CMASC somente receberá documentos nestes horários: de 2ª a 6ª de 8:30 às 11:00 e de 13:00 às 
16:00hs.
Secretaria Executiva - CMASC

ANEXO II – RESOLUÇÃO CMASC 010/2020

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS - EQUIPAMENTO PÚBLICO
                     INSCRIÇÃO SERVIÇO / PROJETO / PROGRAMA / BENEFÍCIO                                    

Equipamento Público:  _________________________________________________________

DECLARAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO                                                                                                              

OUTROS

Nº
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO

01
Requerimento - (Anexo IV)

02
Formulário de Identifi cação – (Anexo XIV)

03
Regimento Interno do Equipamento

04
Cópia atualizada CNPJ - (disponível no site da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br).

05
Contrato ou Registro de Imóvel (Comodato/Permissão de Uso)

06
Relação de Recursos Humanos e de Voluntários – (Anexo XVI)
 

07
Relação de Benefi ciários/Usuários (Anexo XVII)

08
Apresentar Plano de Ação (Anexo V)

09
Apresentar Relatório de Atividades (Anexo VI)

10
Apresentar Lista das Atividades (Anexo XV)
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11
Apresentar Lista de Presença dos Benefi ciários/Usuários – último mês (Anexo XIX)

12
Alvará de Localização /Funcionamento - Emitido pela Prefeitura de Contagem - PMC (Atualizado) 
Junta Comercial- MG. Disponível em: JUCEMG

13
Laudo do Corpo de Bombeiro - Emitido pela Prefeitura de Contagem - PMC (Atualizado) 
Junta Comercial- MG. Disponível em: JUCEMG 

14
Laudo Vigilância Sanitária Emitido - Emitido pela Prefeitura de Contagem - PMC (Atualizado) 
Junta Comercial- MG. Disponível em: JUCEMG 

ATENÇÃO:

Conforme Resolução CNAS 014/2014, o CMASC poderá solicitar documentação complementar que se fi zerem necessários à instrução do processo de inscrição e ou 
renovação;
O CMASC somente receberá a documentação da entidade quando estiver completa. Após entrega e protocolo de TODA documentação, o processo passará por análise 
documental e avaliação técnica;
Os trâmites e prazos do processo de inscrição da entidade, será regulado pelo disposto nesta Resolução / Manual de Procedimento do CMASC;
Os formulários e anexos solicitados pelo CMASC, somente serão enviados para os e-mails institucionais da Entidade/Equipamento Público;
Todos os documentos deverão ser enviados conforme formulários anexos, datados e assinados pelo Presidente ou Representante legal da Entidade/Equipamento Públi-
co;
O Relatório de Atividades (Ano anterior) e Plano de Ação (Ano Corrente), deverão ser assinados pelo responsável pelo equipamento, como também pelo Técnico respon-
sável por sua elaboração;
Para viabilizar melhor atendimento e conferência de documentos, o CMASC somente receberá documentos nestes horários: de 2ª a 6ª de 8:30 às 11:00 e de 13:00 às 
16:00hs.

Secretaria Executiva – CMASC

ANEXO III – RESOLUÇÃO CMASC 010/2020

(LOGO DA INSTITUIÇÃO / ENTIDADE)

DECLARAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

Declaro para os devidos fi ns que a _________________________________________, com sede na _________________________________________ CEP: _______________ , 
cadastrada no CNPJ ______________________________ , encontra-se em pleno e regular funcionamento desde ___ / ___ / ___, cumprindo suas fi nalidades estatutárias e 
sociais no que concerne as atividades na área da Assistência Social, sendo a atual diretoria em exercício com mandato de ____ /___ /____à ____ /___ /____, constituída 
dos seguintes membros:

PRESIDENTE:
CPF:
IDENTIDADE:   
ENDEREÇO:
CEP:
TELEFONE FIXO:                                                TELEFONE:

VICE-PRESIDENTE:
CPF:
IDENTIDADE:   
ENDEREÇO:
CEP:
TELEFONE FIXO:                                                TELEFONE:

SECRETÁRIO: 
CPF:
IDENTIDADE:   
ENDEREÇO:



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 11 de setembro de 2020 Página 29 de 67 Diário Oficial de Contagem - Edição 4902

CEP:
TELEFONE FIXO:                                                TELEFONE:

TESOUREIRO:
CPF:
IDENTIDADE:   
ENDEREÇO:
CEP:
TELEFONE FIXO:                                                TELEFONE:

VICE-TESOUREIRO:
CPF:
IDENTIDADE:   
ENDEREÇO:
CEP:
TELEFONE FIXO:                                                TELEFONE:

(Deverão constar dados de todos os membros da Diretoria, preenchido de acordo com o Modelo acima)

Declaro, outrossim, que a referida entidade não remunera os membros de sua Diretoria pelo exercício específi co de suas funções, não distribui lucros, vantagens, ou 
bonifi cações a dirigentes, associados ou mantenedores, sob nenhuma forma, destinando a totalidade das rendas apuradas ao atendimento gratuito de suas fi nalidades.

Contagem, _____ de __________________ de ________.

___________________________________________________
Assinatura 
Presidente / Representante legal da Entidade

ANEXO IV – RESOLUÇÃO CMASC 010/2020

Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem
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REQUERIMENTO

Senhor (a) Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMASC,

Eu _____________________________________________________________________,  representante legal:

Entidade: _______________________________________________________
CNPJ: ____________________________________

Endereço da sua Sede: 
Rua ________________________________________ Nº ________ CEP ___________
Bairro ____________________, Cidade ___________________ Estado _____________  
CNPJ: ____________________________________

Endereço da Unidade Executora - Contagem: 
(quando a sede for fora do município de Contagem)
Rua ________________________________________ Nº ________ CEP ____________
Bairro ____________________, Cidade ___________________ Estado _____________  
CNPJ ____________________________________

Inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social do Município de ___________
Sob o Número _____________, desde _______________________.

Inscrita em outros Conselhos: 
      (     )  CONSEA  
      (     )  CMDCA                                   
      (     )  CONSELHO DO IDOSO
      (     )  Outro ____________________

Venho requerer:
      (    ) Certifi cado de Inscrição
 (     ) Declaração Anual de Regularidade
 (     ) Declaração de Acompanhamento
 (     ) Alteração de Dados:
                               (    ) Estatuto  
                               (    ) Endereço 
                               (    ) CNPJ 
                               (    ) Diretoria 
                               (    ) Todos os documentos
(   ) Suspensão Temporária do Serviço
(   ) Encerramento do Serviço/Atividades  
(   ) Cancelamento das Atividades
(    ) Mudança de Programa/Projeto/Serviço Socioassistencial (Atividades)
     (    ) OUTRO ______________________________________________

REGULAMENTAÇÃO:
Resolução CNAS Nº 014/2014
Resolução CMASC Nº 015/2019
Resolução CMASC Nº 010/2020

  Contagem, ____ de ____________________ de ___________.

______________________________________________
Presidente / Representante Legal

ANEXO V – RESOLUÇÃO CMASC 010/2020

(TIMBRE DA INSTITUIÇÃO/ENTIDADE)

PLANO DE AÇÃO ANUAL 
(Ano Corrente)
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1. IDENTIFICAÇÃO ENTIDADE EXECUTORA

Unidade Executora/Razão Social 
C.N.P.J.

Endereço 

(DDD) Telefone/Fax

Cidade UF CEP
E-mail Institucional

Nome do responsável pela Unidade 

C.P.F. 
Data de Nascimento 

R.G. /Órgão expedidor.
/ 

Cargo
    

E-mail do responsável

Endereço completo CEP
(DDD) Tel/Cel do Responsável

2. IDENTIFICAÇÃO ENTIDADE MANTENEDORA (Quando houver)

Unidade Mantenedora/Razão Social 
C.N.P.J

Endereço 
(DDD) Telefone/Fax

Cidade UF CEP E-mail Institucional

Nome do responsável pela Unidade 

C.P.F. Data de Nascimento 

R.G. /Órgão expedidor.
_____/ ______ 

Cargo E-mail do responsável

Endereço completo CEP
(DDD) Tel/Cel do Responsável

3. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS E/OU INSTITUCIONAIS

 Descrever sobre as fi nalidades estatutárias e/ou institucionais da Entidade e como esta vem historicamente executando-as. 

4. OBJETIVO GERAL

Descrever sobre o objetivo geral da Entidade.

          4.1 Objetivos Específi cos
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Elencar os objetivos específi cos da Entidade.

5. METAS 

Defi nir as metas a serem alcançadas pela Entidade, visando o aprimoramento da execução dos serviços, programas, projetos e benefícios.

6. ORIGEM DOS RECURSOS

FONTE VALOR ANUAL (R$)

Ex: Fundo Municipal de Assistência Social
50.000,00

Fundo Nacional de Assistência Social 40.000,00

Doações 00,00

Contribuições 00,00

TOTAL GERAL 90.000,00

7. INFRAESTRUTURA

        7.1 Recursos Físicos

RECURSOS FÍSICOS QUANTIDADE

Ex: Recepção com 22,5 m² 01

Sala de Atendimento individualizado com 15,0 m² 03

        7.2 Recursos Materiais

RECURSOS MATERIAIS PERMANENTES QUANTIDADE

Ex: Computador com acesso à internet
02

Automóvel 01
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        7.3 Recursos Humanos

NOME CARGO/FUNÇÃO VÍNCULO HORAS SEMANAIS

João da Silva
Assistente Social CLT 30

8. IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS 
(obs: para cada serviço, programa, projeto ou benefício, deverá ser preenchido um quadro específi co).

        8.1 TIPOLOGIA

(     ) Proteção Social Básica

(     ) Proteção Social Especial Média Complexidade

(     ) Proteção Social Especial Alta Complexidade

(     ) Assessoramento

(     ) Defesa e Garantia de Direitos

       8.1.1 Nome do Serviço, Programa, Projeto ou Benefício

Descrever o nome ofi cial, conforme as normas legais.

       8.1.2 Endereço do Serviço, Programa, Projeto ou Benefício

Descrever o endereço completo onde se realizará as atividades do Serviço, Programa, Projeto ou Benefício.

        8.2 DESCRIÇÃO (Serviço, Programa, Projeto ou Benefício)

Descrever no que consiste este Serviço, Programa, Projeto ou Benefi cio que a entidade presta, demonstrando como este trabalho tem vincula-
ção com a Política de Assistência Social.
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        8.3 PÚBLICO ALVO

Descrever qual é o público-alvo atendido por este Serviço, Programa, Projeto ou Benefício, constando segmento, faixa etária, situação, corte 
de renda (se houver) etc.

        8.4 CAPACIDADE DE ATENDIMENTO

Descrever a capacidade de atendimento deste Serviço, Programa, Projeto ou Benefício.

        8.5 PREVISÃO DO NÚMERO DE INDIVIDUOS/FAMÍLIAS ATENDIDOS

Descrever o número de indivíduos/famílias que serão atendidas mensalmente, considerando a média dos últimos 06 meses.

         8.6. METAS 

Defi nir as metas a serem alcançadas pelo Serviço, Programa, Projeto ou Benefício, considerando o resultado do Monitoramento e Avaliação.

        8.7 OBJETIVOS

Descrever os objetivos deste Serviço, Programa, Projeto ou Benefício.

  8.8 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Descrição das Atividades
Objetivos Início/Fim

Público 
Faixa etária

Relacionar as atividades que serão realizadas para 
alcançar cada um dos objetivos deste Serviço, Progra-
ma, Projeto ou Benefício.

Descrever os objetivos de cada atividade. 
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       8.9 RECURSOS FINANCEIROS A SEREM UTILIZADOS

Descrever qual o montante de recursos fi nanceiros que são utilizados para manutenção deste Serviço, Programa, projeto ou Benefício.

FONTE

VALOR ANUAL (R$)

Ex: Fundo Municipal de Assistência Social

20.000,00

Fundo Nacional de Assistência Social
10.000,00

TOTAL GERAL
30.000,00

        8.10 RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS

Descrever quais os recursos humanos envolvidos no desenvolvimento deste Serviço, Programa, projeto ou Benefício.

NOME
CARGO/FUNÇÃO
VÍNCULO
HORAS SEMANAIS

João da Silva

Assistente Social
CLT
10
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        8.11 ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
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Descrever qual foi a abrangência territorial deste Serviço, Programa, Projeto ou Benefício, de acordo com a Territorialização do SUAS.
(    ) Todas as regiões 

Região Eldorado

(   ) Até 2 Bairros                            (   ) Até 3 Bairros                                 
(   ) Até 5 Bairros                           
(   ) Mais de 5  Bairros                            

Região Industrial

(   ) Até 2 Bairros                            (   ) Até 3 Bairros                                 
(   ) Até 5 Bairros                           
(   ) Mais de 5  Bairros                            

Região Nacional

(   ) Até 2 Bairros                            (   ) Até 3 Bairros                                 
(   ) Até 5 Bairros                           
(   ) Mais de 5  Bairros                            

Região Petrolândia

(   ) Até 2 Bairros                            (   ) Até 3 Bairros                                 
(   ) Até 5 Bairros                           
(   ) Mais de 5  Bairros                            

Região Ressaca

(   ) Até 2 Bairros                            (   ) Até 3 Bairros                                 
(   ) Até 5 Bairros                           
(   ) Mais de 5  Bairros                            

Região Riacho

(   ) Até 2 Bairros                            (   ) Até 3 Bairros                                 
(   ) Até 5 Bairros                           
(   ) Mais de 5  Bairros                            

Região Sede

(   ) Até 2 Bairros                            (   ) Até 3 Bairros                                 
(   ) Até 5 Bairros                           
(   ) Mais de 5  Bairros                            

Região Vargem das Flores

(   ) Até 2 Bairros                            (   ) Até 3 Bairros                                 
(   ) Até 5 Bairros                           
(   ) Mais de 5  Bairros                            

        8.12 ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E INTERSETORIAL

Descrever se este serviço realiza ações em conjunto com a rede socioassistencial e intersetorial.

        8.13 FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS

Descrever como os usuários deste Serviço, Programa, Projeto ou Benefício participam na elaboração dos critérios, na defi nição das priorida-
des, no desenvolvimento do trabalho, e na avaliação da qualidade dos serviços prestados, demonstrando as estratégias que serão utilizadas 
em todas as etapas do Plano: elaboração, execução, avaliação e monitoramento. 

       8.14 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
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Descrever como este Serviço, Programa, Projeto ou Benefício é monitorado e avaliado pela equipe da própria Entidade e por órgãos externos. 
Quais os instrumentos utilizados para o registro das informações;
Qual a periodicidade da elaboração de relatórios quantitativos e qualitativos;
Quem tem acesso a estes produtos do monitoramento e avaliação interna:
Há monitoramento e avaliação de órgãos externos;
Quais os indicadores de monitoramento e avaliação.

9. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante Técnico da Instituição, declaro sob as penas da lei, que as informações prestadas neste documento são expres-
são da verdade e possuem Fé Pública.

 __________________ 
               Local

  ____ / ____ /____       
               Data Nome do Responsável Técnico: 

Assinatura: __________________________________________

______________________
__________
              Nome do Res-
ponsável Legal
        Nome da Entidade

Na qualidade de Representante Legal da Instituição, declaro sob as penas da lei, que as informações prestadas neste documento são expres-
são da verdade e possuem Fé Pública.

 __________________ 
               Local

  ____ / ____ / ____       
               Data

 Nome do Responsável Legal da Entidade: 
        
 Assinatura: ___________________________________________

ANEXO VI – RESOLUÇÃO CMASC 010/2020

(TIMBRE DA INSTITUIÇÃO / ENTIDADE)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
(Ano Anterior)

1. IDENTIFICAÇÃO ENTIDADE EXECUTORA

Unidade Executora/Razão Social      
C.N.P.J. 

Endereço      

(DDD) Telefone/Fax 

     

Cidade UF
  

CEP 
     

E-mail Institucional

Nome do responsável pela Unidade   
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C.P.F.      Data de Nascimento      

R.G. /Órgão expedidor.
     /      

Cargo E-mail do responsável

Endereço completo CEP 
     

(DDD) Tel/Cel do Responsável

     

2. IDENTIFICAÇÃO ENTIDADE MANTENEDORA (Quando houver)

Unidade Mantenedora/Razão Social      
C.N.P.J. 

Endereço      
(DDD) Telefone/Fax 
     

Cidade UF
  

CEP 
     

E-mail Institucional

     

Nome do responsável pela Unidade      

C.P.F.      
Data de Nascimento 
     

R.G /Órgão Expedidor
     /      

Cargo E-mail do responsável

Endereço completo CEP 
     

(DDD) Tel/Cel do Responsável

     

3. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS E/OU INSTITUCIONAIS

 Descrever sobre as fi nalidades estatutárias e/ou institucionais da Entidade e como esta vem historicamente executando-as.

4. OBJETIVO GERAL

Descrever sobre o objetivo geral da Entidade.

4.1 Objetivos Específi cos

Elencar os objetivos específi cos da Entidade.
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5. METAS 

Descrever sobre as metas que foram planejadas e tiveram êxito, além daquelas que não foram previstas, mas que foram alcançadas, e também as metas que não 
foram realizadas justifi cando os motivos.

6. ORIGEM DOS RECURSOS

FONTE VALOR ANUAL (R$)

Ex: Fundo Municipal de Assistência Social
50.000,00

Fundo Nacional de Assistência Social 40.000,00

Doações 00,00

Contribuições 00,00

TOTAL GERAL 90.000,00

7. INFRAESTRUTURA

7.1 Recursos Físicos

RECURSOS FÍSICOS QUANTIDADE

Ex: Recepção com 22,5 m² 01

Sala de Atendimento individualizado com 15,0 m² 03

7.2 Recursos Materiais

RECURSOS MATERIAIS PERMANENTES QUANTIDADE

Ex: Computador com acesso a internet
02

Automóvel 01

7.3 Recursos Humanos

NOME CARGO/FUNÇÃO VÍNCULO HORAS SEMANAIS
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João da Silva
Assistente Social CLT 30

8. IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS EXECUTADOS 
(obs: para cada serviço, programa, projeto ou benefício, deverá ser preenchido um quadro específi co).

8.1 TIPOLOGIA

(     ) Proteção Social Básica

(     ) Proteção Social Especial Média Complexidade

(     ) Proteção Social Especial Alta Complexidade

(     ) Assessoramento

(     ) Defesa e Garantia de Direitos

        8.1.1 Nome do Serviço, Programa, Projeto ou Benefício

Descrever o nome ofi cial, conforme as normas legais.

        8.1.2 Endereço do Serviço, Programa, Projeto ou Benefício

Descrever o endereço completo onde se realiza as atividades do Serviço, Programa, 
Projeto ou Benefício.

        8.2 DESCRIÇÃO (Serviço, Programa, Projeto ou Benefício)

Descrever no que consiste este Serviço, Programa, Projeto ou Benefício que a Unidade presta demonstrando como este trabalho tem vinculação com a Política 
de Assistência Social.

        8.3 PÚBLICO ALVO
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Descrever qual foi o público-alvo atendido por este Serviço, Programa, Projeto ou Benefício, constando segmento, faixa etária, situação, corte de renda (se 
houver) etc.

        8.4 CAPACIDADE DE ATENDIMENTO

Descrever qual foi a capacidade de atendimento deste Serviço, Programa, Projeto ou Benefício.

        8.5 NÚMERO DE INDIVIDUOS/FAMÍLIAS ATENDIDOS

Descrever o número de indivíduos/famílias que foram atendidas mensalmente, considerando a média anual.

        8.6. METAS

Defi nir as metas que foram alcançadas pelo Serviço, Programa, Projeto ou Benefício, considerando as metas elencadas no Plano de Ação do ano anterior.

        8.7 OBJETIVOS

Descrever quais foram os objetivos deste Serviço, Programa, Projeto ou Benefício.

        8.8 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Descrição das Atividades
Objetivos Início/Fim

Público
Faixa etária

Relacionar as atividades que foram realizadas para 
alcançar cada um dos objetivos deste Serviço, 
Programa, Projeto ou Benefício. Descrever os objetivos de cada atividade executada
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        8.9 RECURSO FINANCEIRO UTILIZADO

Descrever qual foi o montante de recursos fi nanceiros utilizados para manutenção deste Serviço, Programa, Projeto ou Benefício.

FONTE

VALOR ANUAL (R$)

Ex: Fundo Municipal de Assistência Social

20.000,00

Fundo Nacional de Assistência Social
10.000,00

TOTAL GERAL

30.000,00

        8.10 RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 
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Descrever quais foram os recursos humanos envolvidos no desenvolvimento deste Serviço, Programa, Projeto ou Benefício.
NOME
CARGO/FUNÇÃO
VÍNCULO
HORAS SEMANAIS

João da Silva

Assistente Social
CLT
10

        8.11 ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
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Descrever qual foi a abrangência territorial deste Serviço, Programa, Projeto ou Benefício, de acordo com a Territorialização do SUAS.
(    ) Todas as regiões 

Região Eldorado

(   ) Até 2 Bairros                            (   ) Até 3 Bairros                                 
(   ) Até 5 Bairros                           
(   ) Mais de 5  Bairros                            

Região Industrial

(   ) Até 2 Bairros                            (   ) Até 3 Bairros                                 
(   ) Até 5 Bairros                           
(   ) Mais de 5  Bairros                            

Região Nacional

(   ) Até 2 Bairros                            (   ) Até 3 Bairros                                 
(   ) Até 5 Bairros                           
(   ) Mais de 5  Bairros                            

Região Petrolândia

(   ) Até 2 Bairros                            (   ) Até 3 Bairros                                 
(   ) Até 5 Bairros                           
(   ) Mais de 5  Bairros                            

Região Ressaca

(   ) Até 2 Bairros                            (   ) Até 3 Bairros                                 
(   ) Até 5 Bairros                           
(   ) Mais de 5  Bairros                            

Região Riacho

(   ) Até 2 Bairros                            (   ) Até 3 Bairros                                 
(   ) Até 5 Bairros                           
(   ) Mais de 5  Bairros                            

Região Sede

(   ) Até 2 Bairros                            (   ) Até 3 Bairros                                 
(   ) Até 5 Bairros                           
(   ) Mais de 5  Bairros                            

Região Vargem das Flores

(   ) Até 2 Bairros                            (   ) Até 3 Bairros                                 
(   ) Até 5 Bairros                           
(   ) Mais de 5  Bairros                            

        8.12 ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E INTERSETORIAL

Descrever se este serviço realizou ações em conjunto com a rede socioassistencial e intersetorial.

8.13 FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS
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Descrever como foi a participação dos usuários deste Serviço, Programa, Projeto ou Benefício na elaboração dos critérios, na defi nição das prioridades, no desen-
volvimento do trabalho, e na avaliação da qualidade dos serviços prestados, demonstrando as estratégias que foram utilizadas em todas as etapas do Plano do 
ano anterior: elaboração, execução, avaliação e monitoramento. 

        8.14 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Descrever como este Serviço, Programa, Projeto ou Benefício foi monitorado e avaliado pela equipe da própria entidade e por órgãos externos; 
Quais foram os instrumentos utilizados para o registro das informações;
Qual foi a periodicidade da elaboração de relatórios quantitativos/qualitativos; 
Quem teve acesso a estes produtos do monitoramento e avaliação interna;
Houve monitoramento e avaliação de órgãos externos;
Quais foram os resultados dos indicadores de monitoramento e avaliação.

9. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante Técnico da Instituição, declaro sob as penas da lei, que as informações prestadas neste documento são expressão da verdade e 
possuem Fé Pública.

 __________________ 
               Local

 ____ / ____ / ____           
               Data

Nome do Responsável Técnico: 

Assinatura: ___________________________________________
________________________________
              Nome do Responsável Legal
        Nome da Entidade

Na qualidade de Representante Legal da Instituição, declaro sob as penas da lei, que as informações prestadas neste documento são expressão da verdade e 
possuem Fé Pública.

 __________________ 
               Local

  ____ / ____ / ____           
               Data

 Nome do Responsável Legal da Entidade: 

 Assinatura: ___________________________________________
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ANEXO VII – RESOLUÇÃO CMASC 010/2020

CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO

Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem - CMASC

INSCRIÇÃO Nº (n° de Inscrição da entidade no CMASC)

A entidade, (Nome da entidade),  CNPJ Nº (Nº do CNPJ da Entidade), com sede em (nome do município/estado), localizada  a  (Rua,  Nº,  Bairro, Cidade, Estado, CEP), é 
inscrita neste Conselho, sob o Nº (Nº de Inscrição da Entidade), desde ( data da Inscrição da entidade no conselho).

A entidade executa o seguinte serviço socioassistencial: 

   “(Serviço/Programa/Projeto executado pela entidade)”

             A presente inscrição é por tempo indeterminado.

            Este comprovante substitui o emitido em __ /__ /__. (Quando for o caso de alteração.) 

Contagem, ____ de_______________ de ______________.

__________________________________________________________________
(Assinatura do Presidente)
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem – CMASC       

ANEXO VIII – RESOLUÇÃO CMASC 010/2020

CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO

Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem - CMASC

INSCRIÇÃO Nº(n° de Inscrição da entidade no CMASC)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE:

(   ) Serviços
(   ) Programas
(   ) Projetos
(   ) Benefício socioassistencial

 “Nome do Serviço/Programa/Projeto/Benefício executado pela entidade)”

Este são/serão executados pela (Nome da entidade),  CNPJ Nº (Nº do CNPJ da Entidade), com sede (município/estado) localizada  a  (Rua,  Nº,  Bairro, Cidade, Estado, 
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CEP), é  inscrita neste Conselho, sob o Nº (Nº de Inscrição da Entidade), desde (data da Inscrição da entidade no conselho).

A presente inscrição é por tempo indeterminado.

Este comprovante substitui o emitido em ___ /___ /___. (Quando for o caso de alteração.) 

Contagem, ____ de _____________ de _______.

__________________________________________________________________
(Assinatura do Presidente)
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem – CMASC

ANEXO IX – RESOLUÇÃO CMASC 010/2020

DECLARAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO - EQUIPAMENTO PÚBLICO

    Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem - CMASC

PROCESSO Nº (n° de Processo do Equipamento no CMASC)

COMPROVANTE DE ACOMPANHAMENTO DE:

(   ) Serviços
(   ) Programas
(   ) Projetos
(   ) Benefício socioassistencial

“(Serviço/Programa/Projeto executado pela entidade)”

Este é executado pelo Equipamento Público (Nome do Equipamento), sob o nº do CNPJ Municipal (CNPJ da Entidade), no endereço: (Rua, Nº, Bairro, Cidade, Estado, 
CEP), acompanhado neste Conselho, desde (data da inscrição do acompanhamento).

A presente declaração tem validade por 1(um) ano.

Este comprovante substitui o emitido em ____ /____ /_____. 
(Quando for o caso de alteração.) 

Contagem, ____ de _____________ de _______.

_________________________________________________________________
(Nome do Presidente)
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem – CMASC



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 11 de setembro de 2020 Página 49 de 67 Diário Oficial de Contagem - Edição 4902

ANEXO X – RESOLUÇÃO CMASC 010/2020

DECLARAÇÃO ANUAL DE REGULARIDADE

Declaramos, para   os   devidos   fi ns que,   a (Nome da entidade), sem fi ns lucrativos, CNPJ Nº (nº do CNPJ da Entidade), com sede (município/estado), localizada  
a  (Rua,  Nº,  Bairro, Cidade, Estado, CEP), está regularmente inscrita no CMASC, sob o Nº (nº de Inscrição da Entidade), desde (Data da Inscrição da entidade no 
CMASC), executando o seguinte    “(Serviço/Programa/Projeto/Benefício executado pela entidade)”, sendo a sua diretoria em exercício e com o mandato de 00/00/0000 
à 00/00/0000, constituída dos seguintes membros: 

(Dados de todos os membros da Diretoria)
PRESIDENTE:                   Nome Completo: 
                                           CI: 
                                           CPF: 
                                           Endereço Residencial:
                                           Bairro  
                                           Cidade:                           Estado:
                                           Telefone:

VICE-PRESIDENTE: (Todos os dados conforme modelo acima)
SECRETÁRIO: (Todos os dados conforme modelo acima)          
VICE- SECRETÁRIO: (Todos os dados conforme modelo acima)                               
TESOUREIRO: (Todos os dados conforme modelo acima)
VICE -TESOUREIRO: (Todos os dados conforme modelo acima)
CONSELHO FISCAL: (Todos os dados conforme modelo acima)
CONSELHO FISCAL: (Todos os dados conforme modelo acima)

Atesto, para   os devidos   fi ns, que a (nome da entidade é uma instituição sem fi nalidades   econômicas, encontra-se em pleno exercício de suas atividades estatutá-
rias e entregou seu Plano de Ação (ano corrente) e Relatório de Atividades (ano anterior).

Esta   declaração tem validade por um (01) ano a partir da data da sua emissão. 

Esta declaração, substitui a declaração emitida em 00/00/0000. (quando for o caso)

Contagem, ___ / ___ / ____.
_____________________________________________________
(Assinatura do Presidente)
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social Contagem – CMASC

LEI COMPLEMENTAR Nº 157, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013 (Art. 5º/Inciso II-b)

ANEXO XI – RESOLUÇÃO CMASC 010/2020

DECLARAÇÃO

Declaro para os fi ns que se fi zerem necessários que, a (o) entidade “(nome da entidade)”, com Nº CNPJ (nº de CNPJ da entidade), com sede no (município/estado) loca-
lizada  na  (Rua,  Nº,  Bairro, Cidade, Estado, CEP), está inscrita neste Conselho, sob o Nº (nº de Inscrição da Entidade no CMASC), desde (data da Inscrição da entidade 
no CMASC).

Declaro ainda que, a Entidade, nos anos de (anos que a entidade apresentou os documentos – Relatório de Atividades e Plano de Ação), apresentou o Plano de Ação do 
ano em vigência e o Relatório de Atividades do ano anterior. 

Ressaltamos que a entidade apresentou todos os documentos conforme exigência das Normativas relativas à conservação da entidade junto ao CMASC – Conselho 
Municipal de Assistência Social de Contagem.

Na oportunidade informamos também que a (o) (nome da entidade), encontra-se regular perante a este conselho até a presente data, sendo neste período, sua inscri-
ção como executora de “(nome do Serviço/Programa/Projeto executado pela entidade)”.

Contagem, ______ de __________de _______.
_____________________________________________
(Assinatura do Presidente)
Presidente - Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem – CMASC
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ANEXO XII – RESOLUÇÃO CMASC 010/2020

TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO

Pelo presente instrumento, de um lado, CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONTAGEM - CMASC, com sede na Avenida José Faria da Rocha, 1016 
, Bairro Eldorado – Contagem/Minas Gerais, CEP: 32315-040, ora representado por seu (sua) presidente em exercício, (Nome do(a) Presidente)  e do outro lado, a 
entidade: (Nome da Entidade),  inscrita no CNPJ sob o n.º (...............) , com sede  na Rua: (......... )  Bairro: (........) - Contagem/Minas Gerais, CEP: (................), neste ato 
representado por seu presidente: (Nome do Presidente da entidade), com RG Nº (................), (SSP/MG), inscrito no CPF Nº: (..................), doravante denominada como 
“Compromissária”;  e,

<DIV style=”LEFT: 278px; POSITION: absolute; TOP: 4275px”><NOBR>CONSIDERANDO o disposto no Artigo 203 da Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988;
CONSIDERANDO as disposições constantes na Lei 8742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS;
CONSIDERANDO a Resolução 109 de 11 de novembro de 2009 – Tipifi cação dos Serviços Socioassistenciais;

CONSIDERANDO as disposições constantes na Resolução nº 014 do Conselho Nacional de Assistência Social CNAS, de 15 de maio de 2014, que dispõe sobre a inscrição 
de entidades de Assistência Social nos Conselhos de Assistência Social Municipais e do Distrito Federal;

CONSIDERANDO o disposto na da Lei Municipal n.º 4507 de 29/12/2011, que dispõe sobre a Política Municipal de Assistência Social;

CONSIDERANDO o disposto na Resolução Nº015 do CMASC de 05/11/2019, que dispõe sobre a Aprovação do Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência 
Social de Contagem;

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 010 de 03 de Setembro de 2020 do CMASC, que Regulamenta o Manual de Procedimentos Administrativos para Inscrição, 
Deferimento, Indeferimento, Suspensão, Cancelamento e Acompanhamento de Inscrições no Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem – CMASC e dá 
outras providências.

CONSIDERANDO deliberação da (00ª) Plenária Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social - CMASC em (00/00/0000);

CONSIDERANDO a importância das entidades da Assistência Social, que são instituições sem fi ns lucrativos e parceiras da administração pública no atendimento às 
famílias, indivíduos e grupos em situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, nos termos da Lei nº8.742, de 1993, e respeitadas as deliberações do Conselho 
Nacional de Assistência Social (CNAS) de que tratam os incisos I e II do art. 18 daquela Lei;

CONSIDERANDO a necessidade de adequar e dar publicidade de todos os atos relativos à operacionalização da parceria da Compromissária com o Município de Conta-
gem, em observância as normas que regem a Assistência Social no âmbito do SUAS;

<DIV style=”LEFT: 431px; POSITION: absolute; TOP: 5837px”><NOBR>RESOLVEM</NOBR></DIV></SPAN><SPAN style=”FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Times”> 
<DIV style=”LEFT: 170px; POSITION: absolute; TOP: 5903px”><NOBR>celebrar o presente TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO visando</NOBR></
DIV> a <DIV style=”LEFT: 170px; POSITION: absolute; TOP: 5923px”><NOBR>a a va a adequação dos serviços, projetos e programas prestados ou que venham a ser 
implantados, sob o aspecto legal, mediante os seguintes termos: </NOBR></DIV>
<DIV style=”LEFT: 382px; POSITION: absolute; TOP: 6040px”><NOBR>
CLÁUSULA 1ª- O Conselho Municipal de Assistência Social, especifi camente a Comissão de Inscrição, Acompanhamento e Fiscalização – CIAF, notifi ca quanto as inade-
quações visualizadas durante visita no (Local onde foi visitado e onde é realizada as atividades da entidade), como:
(ex: enumerar abaixo as providências irregularidades observadas.)
I   - Falta de acessibilidade;
II - Ausência de Alvará de Localização e Funcionamento do local;
III - Ausência de Laudo do Corpo de Bombeiros;
IV - Laudo da Vigilância Sanitária;
V – Ausência de Bebedouro para usuários em local acessível;
VI– Ausência de grade de proteção (janelas);
VII – Ausência de Banheiros adequados e adaptados (acessibilidade);
VIII – Ausência do Cadastro das famílias e benefi ciários atendidos nas atividades;
IX – Ausência de Placa e/ou Identifi cação externa da entidade;
X – Ausência de Cronograma de atividades em local visível.

CLÁUSULA 1ª- A Compromissária assume as seguintes obrigações perante o CMASC:
(ex: enumerar abaixo as providências relacionadas as adequações a serem realizadas.)
I – Providenciar a colocação de identifi cação externa da entidade (placa) visível;
II – Disponibilizar o cronograma de atividades executadas, de forma visível na recepção da entidade;
III – Desenvolver Ações Socioassistenciais, em consonância com o disposto na resolução 109/2009 do Conselho Nacional de Assistência Social, que trata da “Tipifi cação 
dos Serviços Socioassistenciais”;
IV – Manter sede administrativa com estrutura adequada para funcionamento e atendimento ao público, devendo providenciar:
a) Mobiliário adequado e arquivos para os cadastros;
b) Reparo nos banheiros de utilização dos usuários;
c) Reparar infi ltrações e mofo visualizado nas paredes da entidade, com consequente pintura do local;
d) A revisão e adequação da parte elétrica (os fi os precisam fi car embutidos);
e) Substituir os equipamentos utilizados nas atividades, por equipamentos mais adequados;
f)  Adequar à acessibilidade do local (rampa de entrada/banheiros) conforme normas da ABNT;
V – Manter cadastro das famílias e benefi ciários atendidos nas atividades, com arquivos próprio e sigiloso;
VI – Manter listas de presença atualizadas das atividades e dos Usuários/Benefi ciários;
VII – Ofertar atividades de forma continuada, permanente e planejada, com o suporte técnico específi co para construção de documentos e acompanhamento das 
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atividades.
Sendo sempre observadas as adequações necessárias para atender as características e peculiaridades do serviço, projeto e/ou programa prestado, de forma a contribuir 
para a prevenção das situações de risco social;
VIII – Priorizar ações, que visem o desenvolvimento de atividades que contribuam no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no fortalecimento vínculos;
IX – Articular com a rede socioassistencial e com a rede intersetorial do território de abrangência, especialmente unidades CRAS e CREAS;
X – Providenciar laudo ou projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros do local onde se realizam as atividades, adequando a sede para o seu devido uso de modo que a 
segurança do local seja adequada para os usuários.
XI - Providenciar Alvará de Localização e Funcionamento do local.
XII - Providenciar Laudo da Vigilância Sanitária.

CLÁUSULA 3ª- O Compromissário cumprirá as obrigações no prazo máximo de 00 (zero) dias, contados a partir da data da assinatura do presente “Termo de Responsa-
bilidade e Compromisso”.

§ 1º – Após o término do prazo de 00 (zero) dias estabelecidos no presente instrumento, cabe ao Compromissário, comprovar o devido cumprimento das adaptações 
descritas,
após a sua efetivação, em um prazo máximo de 10 (dez) dias junto ao CMASC, por meio da apresentação do relatório técnico pertinente.
§ 2º – Após verifi cação, em visita a entidade, pelo CMASC, do correto cumprimento do estipulado neste “Termo de Responsabilidade e Compromisso”, o processo da 
entidade será encaminhado à Comissão de Inscrição, Acompanhamento e Fiscalização do CMASC, para análise do cumprimento das adequações, objeto deste Termo e, 
em seguida, encaminhado para a reunião Plenária subsequente, que deliberará acerca da manutenção ou cancelamento da inscrição.

<DIV style=”LEFT: 170px; POSITION: absolute; TOP: 9626px”><NOBR>CLÁUSULA 4ª – O Compromissário realizará todas as adaptações respeitando as determinações 
técnicas das normas contidas na Lei Federal nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, Lei Federal nº 7.583 de 24 de outubro de 1989, Lei Federal nº 7.405 de 12 de 
novembro de 1985, Decreto Federal nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004, Lei Estadual nº  14.925 de 19 de dezembro de 2003, Lei Estadual nº 11.666 de 9 de dezembro 
de 1994, e nos critérios defi nidos pela NBR 9050/2004, da ABNT.

CLÁUSULA 5 - A celebração do presente Termo de Responsabilidade e Compromisso não impede o compromitente de fi scalizar a observância de outros direitos das 
pessoas com defi ciência ou com mobilidade reduzida, não abrangidos neste instrumento.

CLÁUSULA 6ª – O não cumprimento das adequações objeto deste Termo de Responsabilidade e Compromisso pela entidade: (................................) no prazo estabeleci-
do, importará no encaminhamento do processo de renovação de inscrição da entidade à Comissão de Inscrição, Acompanhamento e Fiscalização do CMASC, no estado 
em que se encontrar e, posteriormente, à reunião Plenária para a deliberação acerca do cancelamento ou não da inscrição.

§ 1º – A “Inscrição e a Declaração Anual de Regularidade”, aprovado pelo CMASC em Plenária Ordinária no dia 00/00/00, será emitido em concordância com o “Termo 
de

Responsabilidade e Compromisso, tendo validade de 00 (................) dias a contar da data da assinatura deste documento.

Este Termo de Responsabilidade e Compromisso entra em vigor na data de sua assinatura.

<DIV style=”LEFT: 276px; POSITION: absolute; TOP: 10710px”><NOBR>E, por estarem as partes de acordo, fi rmam o presente em 02 (duas) vias</NOBR></DIV> 
<DIV style=”LEFT: 170px; POSITION: absolute; TOP: 10730px”><NOBR>de igual teor.</NOBR></DIV>

Contagem,   _______ de _____________________   de 00/00/00.

_________________________________________________________________
(Nome do (a) Presidente - CMASC)
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem - CMASC

___________________________________________________________
(Nome do (a) -  Presidente)
Compromissário (Nome da entidade)

___________________________________________________________
(.........................................................)
Representante da Comissão CIAF - CMASC
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ANEXO XIII – RESOLUÇÃO CMASC 010/2020

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO – CNEAS
PARA ORGÃO GESTOR

ENTIDADE: (Nome da entidade)
INSCRIÇÃO NO CONSELHO: (Nº Inscrição da entidade)

Segue documentos para inserção da Entidade no CNEAS:

_____ CNPJ

_____ ESTATUTO DA ENTIDADE

_____ ATA COM OS MEMBROS DA ENTIDADE

_____ ATA DA ULTIMA ELEIÇÃO

_____ COMPROVANTE DE ENDEREÇO OU ATESTADO DE FUNCIONAMENTO DA 
            ENTIDADE

_____ LISTA DA DIRETORIA - DADOS

_____ INSCRIÇÃO

_____ DECLARAÇÃO ANUAL DE REGULARIDADE

_____ LISTA DE RH (Contratado/Voluntário)

Documentos – PRESIDENTE

  _____ IDENTIDAE
           _____ CPF
 _____ COMPROVANTE DE ENDEREÇO

Contagem, __________ de _____________________________ de _______. 

Responsável pela entrega: ________________________________________

Responsável pelo recebimento: ____________________________________    
Responsável - Secretaria Executiva - CMASC

ANEXO XIV – RESOLUÇÃO CMASC 010/2020

(LOGO DA ENTIDADE / INSTITUIÇÃO)

Nº DE INSCRIÇÃO  000 (QUANDO HOUVER)                                                                                                     

Nome da Entidade:

CNPJ:    
Nome Fantasia:    
Atividade Principal:  Nº                              Descrição:   
Atividade Secundária: Nº                           Descriçao:                             
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Endereço:                                                                                                Número:                
Cep:

Bairro:                                        Cidade:                                                 Estado:

Telefone fi xo: (  )                        Telefone Celular:  (   )                             

 Regional:  

 E-mail:                                                              Horário de Funcionamento:

Ponto de Referência:  

ASPECTOS LEGAIS

Data da Fundação:                                               Data da Abertura:  

Vigência Mandato da Diretoria:     Início:                                       Término:

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome:                                                                                               Cargo:

Endereço:

Número:                    Bairro:                 CEP:

Telefones: Fixo (    )                                       Celular: (    )
E-mail:

Cidade:                                                                 Municipio:                                                                               

CI:                        CPF:                                         Data Nascimento:  

Responsável pela Entidade:

Função:                                     CI:                       CPF:                                                     
E mail:
Contatos: Fixo (   )                                  Celular (   )

UNIDADE EXECUTORA

(Outros Locais de Atendimento em Contagem, quando houver)

1- Serviço:

Endereço/Telefone:

2- Serviço:

Endereço/Telefone:

MANTENEDORA (Quando houver)

Razão Social

CNPJ:                                                                                   Data da Abertura:

Representante Legal:
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CI:                                                                          CPF:

Endereço:

Telefones: Fixo (   )                               Celular (    ):          

E mail:

MODALIDADE DE ATENDIMENTO

USUÁRIOS / PÚBLICO ATENDIDO:

Público Alvo:  0  à 6 anos(    )     6  à 15 anos (    )       15 à 17 anos (      )   adultos (     )   idosos (     )             

Número:   Idosos (           )       Crianças (          )          Adolescentes (           )              Adultos (         )

DESCREVA A FORMA DE MANUTENÇÃO FINANCEIRA DA ENTIDADE
(incluir todas as formas de convênios e parcerias)

Convênios:

Doações de Pessoas Físicas:

Doações de Empresas:

Recursos da Entidade:

Outros:

DESCREVA OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENTIDADE:

Todos os Serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais prestados pela Entidade são de forma GRATUITA:

(     )   SIM                              (     )  NÃO
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INFORMAÇÕES SOBRE O ESTATUTO (Lei 13.019)

Nosso Estatuto dispõe sobre:

1. “A Entidade aplica integralmente suas rendas, recursos e eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais no território 
nacional”.

(   ) consta no Art. ______________ do Estatuto Social    (    ) Não consta

2. “A Entidade não remunera, nem concede vantagens ou benefícios por qualquer forma ou título, a seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores ou 
equivalentes”.

(   ) consta no Art. ______________ do Estatuto Social    (    ) Não consta

3. ”A entidade é sem fi ns lucrativos e não distribui resultados, dividendos, bonifi cações, participações ou parcela de seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto”.

(   ) consta no Art. ______________ do Estatuto Social    (    ) Não consta

4. “Em caso de dissolução ou extinção da entidade, o eventual patrimônio remanescente será destinado a uma entidade com atividades congêneres”.

(   ) consta no Art. ______________ do Estatuto Social    (    ) Não consta

5. “Entre seus objetivos “promoção de atividades e fi nalidades de relevância pública social”.

(   ) consta no Art. ______________ do Estatuto Social    (    ) Não consta

6. “Que a organização manterá “escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade”.

(   ) consta no Art. ______________ do Estatuto Social    (    ) Não consta

Contagem, _____ de __________________ de ________

_______________________________________________________
PRESIDENTE / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO XV – RESOLUÇÃO CMASC 010/2020

(LOGO DA INSTITUIÇÃO/ENTIDADE)

LISTA DE ATIVIDADES

NÚMERO ATIVIDADE HORÁRIO LOCAL

01

02

03

04

05

06

07
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08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

  Contagem,  _____ de  ___________________________ de ___________.

_________________________________________________________
Presidente / Representante Legal da Entidade

ANEXO XVI – RESOLUÇÃO CMASC 010/2020

(LOGO DA INSTITUIÇÃO/ENTIDADE)

QUADRO RECURSOS HUMANOS
Funcionários / Voluntários

CPF

Nome

Data de Nascimento

RG 

Órgão emissor

UF

Escolaridade

Profi ssão

E-mail

Telefone

Cargo

Tipo de Vínculo (Voluntário/Contratado)

CPF

Nome
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Data de Nascimento

RG 

Órgão emissor

UF

Escolaridade

Profi ssão

E-mail

Telefone

Cargo

Tipo de Vínculo (Voluntário/Contratado)
 Preencher quantos forem necessários, conforme a quantidade do RH.

Contagem, _____ de __________________ de ________

_______________________________________________
Presidente / Representante Legal da Entidade

_________________________________________________
Técnico – Conselho Regional de Contabilidade – CRC/MG

ANEXO XVII – RESOLUÇÃO CMASC 010/2020

(LOGO DA INSTITUIÇÃO/ENTIDADE)

      RELAÇAO DOS BENEFICIÁRIOS 

QTDE NOME IDADE ENDEREÇO TELEFONE
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Contagem, _____ de __________________ de ________.

__________________________________________
Presidente / Representante Legal da Entidade

_________________________________________
Responsável pelo Preenchimento

ANEXO XVIII – RESOLUÇÃO CMASC 010/2020

(LOGO DA INSTITUIÇÃO/ENTIDADE)

LISTA DA DIRETORIA

NOME DO MEMBRO: 
Função:  
CPF: 
C.I :  
Endereço: 
Bairro:  
Cidade:
CEP: 
Telefones:                                                     

(Deverão constar dados de todos os membros da Diretoria, inclusive Conselho Fiscal, preenchido de acordo com o Modelo acima)

Contagem, _____ de __________________ de ___________________.

_____________________________________________________
(Assinatura)
Presidente / Representante Legal da Entidade
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ANEXO XIX – RESOLUÇÃO CMASC 010/2020

(LOGO DA INSTITUIÇÃO/ENTIDADE)

LISTA DE PRESENÇA BENEFICIÁRIOS / USUÁRIOS

ATIVIDADE:_______________________________________________________________
DATA:___ /___ /___  

QTDE NOME ASSINATURA

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Contagem, _____ de ___________________________ de ___________

_____________________________________________________
Presidente / Representante Legal da Entidade
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ANEXO XX – RESOLUÇÃO CMASC 010/2020

(LOGO DA INSTITUIÇÃO/ENTIDADE)

DECLARAÇÃO

Declaro para os fi ns que se fi zerem necessários que, a (o) entidade “(nome da entidade)”, com Nº CNPJ (nº de CNPJ da entidade), com sede no (município/estado) 
localizada  na  (Rua,  Nº,  Bairro, Cidade, Estado, CEP), está inscrita neste Conselho, sob o Nº (nº de Inscrição da Entidade), desde (data da Inscrição da entidade no 
CMASC).

Declaro ainda que, a Entidade:

(    )  Possui fi liais:
        1. (Endereço completo)

        2. (Endereço completo)

(    )  NÃO Possui fi liais

Contagem, ______ de __________de _______.

_____________________________________________
(Assinatura – Representante Legal / Presidente)

______________________________________________
(Assinatura - Técnico Contabilidade – CRC/MG)
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ANEXO XXI – RESOLUÇÃO CMASC 010/2020

NOTIFICAÇÃO

ENTIDADE: 
INSCRIÇÃO NO CMASC:
CNPJ: 
ENDEREÇO:

O Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem - CMASC, após:

(     ) Análise de Documentos
(     ) Visita Técnica
(     ) Parecer da CIAF
(    )  Decisão da ______ Plenária Ordinária do dia    _______________.
(    )  _____________________________________________________.

E, 
Considerando a Resolução do CNAS Nº 014 de 15 de Maio de 2014, que defi ne parâmetros nacionais para a inscrição de entidades ou organizações de Assistência 
Social, bem como dos serviços, programas e projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social; e
Considerando a Lei Municipal nº 4507 de 29 de Dezembro de 2011, que dispõe sobre a Política Municipal de Assistência Social e dá outras providências; e
Considerando o Regimento Interno do CMASC, aprovado em 09 de Outubro de 2019, publicado em 05 de Novembro de 2019; e
Considerando a Resolução nº 010 de 03 de Setembro de 2020 do CMASC, que Regulamenta o Manual de Procedimentos Administrativos para Inscrição, Deferimento, 
Indeferimento, Suspensão, Cancelamento e Acompanhamento de Inscrições no Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem – CMASC e dá outras providên-
cias:  

NOTIFICA A ENTIDADE / REPRESENTANTE LEGAL:

(    ) Comparecer ao CMASC, no dia _________________ as _______________. 

MOTIVO: 

NOTIFICA A ENTIDADE / REPRESENTANTE LEGAL:

(    ) a apresentar a documentação (..................................).

MOTIVO:

NOTIFICA A ENTIDADE / REPRESENTANTE LEGAL:

(    ) sobre o INDEFERIMENTO da sua solicitação.

MOTIVO:

Contagem, ________________  de _______________ de ________.

________________________________________________________
(Assinatura do Presidente - CMASC)
Presidente - Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem - CMASC



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 11 de setembro de 2020 Página 62 de 67 Diário Oficial de Contagem - Edição 4902

Conterra

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 001/2017 PA. 1242/2017.
CONTRATANTE: COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS DE CONTAGEM - CONTERRA “EM LIQUIDAÇÃO”, CNPJ 41.871.922/0001-51. 
CONTRATADA: MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA., CNPJ 14.766.429/0001-07. OBJETO: PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES E ATUALIZAÇÃO PELO IGP-M EM 
13,02%. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 3.845,16 E MENSAIS DE R$ 320,43. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1.04.4.28.846.0036.0003 – 33904002 - 0100 ASSINADO/
VIGÊNCIA: 04/09/2020 / 03/10/2020 À 02/10/2021. 

Previcon.

Ata da 8ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Contagem Đ CMP. Aos 21 (vinte e um) dias do mês 
de agosto de 2020 (dois mil e vinte), às 14:18 hrs (quatorze horas e dezoito minutos), por meio de videoconferência, reuniram-se os membros do Conselho Municipal 
de Previdência - CMP, sob a presidência da Sra. Danielle de Jesus Gonçalves Altomare, para deliberarem sobre a pauta do dia, conforme convocação. Inicialmente, 
a presidente, Sra. Danielle de Jesus Gonçalves Altomare, designou a conselheira Camila Helena Rodrigues da Silva para secretariar os trabalhos da reunião. Foram 
registradas as presenças dos seguintes conselheiros TITULARES: Danielle de Jesus Gonçalves Altomare, representante do Poder Executivo, Maria dos Anjos Soares 
Macedo, representante do quadro setorial da Saúde, Aender Alves Pereira, representante do Poder Legislativo e Sérgio Antônio Maia, representante dos Aposentados 
e Pensionistas; e das conselheiras SUPLENTES: Camila Helena Rodrigues da Silva, representante do Poder Executivo e Edna Maria Savaget Barbosa, representante do 
quadro setorial da Saúde. Na sequência, a presidente do CMP verifi cando a existência de quórum, deu início aos trabalhos procedendo à leitura da ORDEM DO DIA: 1º 
Reorganização administrativa, fi nanceira e técnica do Fundo de Previdência dos Servidores Públicos de Contagem – PreviCon, conforme previsto no inciso III do artigo 
26 da LC 005/2005. 2º Assuntos Diversos. Dando abertura à reunião, a presidente do CMP relembrou a todos o motivo da convocação para o presente encontro, oriun-
da da defi nição dos Conselheiros descrita na Ata da 14ª Reunião Ordinária deste Conselho, realizada no dia 22/07/2020, restando estabelecido que seriam realizadas 
reuniões periódicas para a conhecimento, discussão e proposição de alteração na estrutura do PreviCon. Nesse sentido, sugeriu que fossem defi nidas as quartas-feiras 
como data para realização de tais reuniões, sendo tal sugestão acatada pelos Conselheiros. Dando prosseguimento, a Presidente do CMP, destacou então a importância 
de se  considerar o Manual do Pró-Gestão, ferramenta obrigatória de administração a ser implantada até o ano de 2021, ato decorrente da previsão contida no inciso 
I do art. 6º da portaria do MPS nº 185/2015, que visa guiar e oferecer bases para a melhoria da gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS’s, auxilian-
do os dirigentes e gestores no exercício de seus deveres legais, e alcance de melhores padrões de desempenho, encaminhado anteriormente para conhecimento dos 
Conselheiros. Comentou, especialmente, sobre a página 51 (cinquenta e um) do referido manual, anexo que trata das grandes áreas previstas para atuação do RPPS, 
as quais o Conselho deveria se basear para encaminhar as sugestões de alteração estrutural do Fundo.   Na sequencia, a Conselheira Edna Maria Savaget Barbosa, des-
tacou que, por se tratar de informações muito técnicas, seria necessário, além do contido no manual, um detalhamento da estrutura atual do PreviCon, demonstrando 
assim as atribuições, que de fato, de cada um de seus funcionários, o que daria uma visão mais ampla das características e qualifi cações necessárias para ocupação 
dos postos de trabalho. Ainda nessa toada, o Conselheiro Aender Alves Pereira, mencionou que, além das questões expostas, seria interessante que os servidores da 
PreviCon que fazem parte do Conselho, sugerissem o que consideram que precisa ser melhorado e/ ou alterado, a partir do conhecimento e proximidade dos mesmos 
em relação ao objeto em discussão. Em seguida, a Conselheira Camila Helena Rodrigues da Silva, ao citar o que foi dito pela Conselheira Edna Maria Savaget Barbosa, 
informou que existe atualmente um documento contendo o Procedimento Operacional Padrão – POP, criado justamente para subsidiar a implantação do Pró-Gestão, 
sendo que o mesmo contém todas as tarefas realizadas pelos funcionários da PreviCon, o que pode ser utilizado para embasamento e melhor entendimento por parte 
dos Conselheiros em relação à atual situação do Fundo, e que seria perfeitamente possível o encaminhamento de tal documento para os membros do Conselho, e 
que, além disso, poderia verifi car junto a RPPS’s maiores, e que possuem uma estrutura mais sólida, se haviam sugestões e modelos que pudessem ser utilizados como 
exemplos para orientação. Restou então defi nido que, o documento do POP e demais informações seriam encaminhadas através do email dos Conselheiros no decorrer 
da semana seguinte a esta reunião. Passando ao segundo ponto da Pauta, a Conselheira Edina Maria Savaget Barbosa, destacou da importância de se existir uma 
cartilha que oriente os servidores em relação aos procedimentos e competências correlatas á PreviCon, de forma a proporcionar um maior conhecimento, valorização e 
envolvimento dos demais servidores da Prefeitura com o RPPS. Nessa toada, a Conselheira Camila Helena Rodrigues da Silva, lembrou também que a implementação de 
um site próprio da PreviCon, onde o servidor poderia ter amplo acesso a toda a estrutura e sanaria grande parte de seu questionamentos, seria algo de extremo valor, 
tanto para o Fundo quanto para os próprios servidores, o que foi totalmente ratifi cado pelos demais Conselheiros. Sendo assim, todas as observações foram anotadas 
para posterior discussão em conjunto com as futuras decisões acerca do assunto a serem tomadas por este Comitê. Nada mais havendo a tratar, a presidente do CMP 
encerrou a reunião às 15:22 hrs (quinze horas e vinte e dois minutos), da qual eu, Camila Helena Rodrigues da Silva, como Secretária designada, lavrei a presente ata, 
que será assinada por todos os conselheiros presentes.

Danielle de Jesus Gonçalves Altomare               Maria dos Anjos Soares Macedo 

Aender Alves Pereira        Sérgio Antônio Maia    
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Camila Helena Rodrigues da Silva           Edna Maria Savaget Barbosa

Ata da 9ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Contagem Đ CMP. Aos 04 (quatro) dias do mês de 
setembro de 2020 (dois mil e vinte), às 14:11 hrs (quatorze horas e onze minutos), por meio de videoconferência, reuniram-se os membros do Conselho Municipal 
de Previdência - CMP, sob a presidência da Sra. Danielle de Jesus Gonçalves Altomare, para deliberarem sobre a pauta do dia, conforme convocação. Inicialmente, 
a presidente, Sra. Danielle de Jesus Gonçalves Altomare, designou a conselheira Camila Helena Rodrigues da Silva para secretariar os trabalhos da reunião. Foram 
registradas as presenças dos seguintes conselheiros TITULARES: Danielle de Jesus Gonçalves Altomare, representante do Poder Executivo, Maurício Moreira da Fonseca, 
representante do quadro setorial da Educação, Maria dos Anjos Soares Macedo, representante do quadro setorial da Saúde, Aender Alves Pereira, representante do 
Poder Legislativo, e Sérgio Antônio Maia, representante dos Aposentados e Pensionistas; e dos conselheiros SUPLENTES: Camila Helena Rodrigues da Silva, represen-
tante do Poder Executivo, e, Edna Maria Savaget Barbosa, representante do quadro setorial da Saúde. Na sequência, a presidente do CMP verifi cando a existência de 
quórum, deu início aos trabalhos procedendo à leitura da ORDEM DO DIA: 1º Indicação de Alíquota Previdenciária Progressiva. 2º Assuntos Diversos. Inicialmente a 
presidente do CMP relembrou aos presentes os temas tratados na última reunião deste Conselho, em especial no tocante ao pedido de cessão de imóveis provinda do 
Governo Municipal, e após breve discussão, destacou-se novamente a necessidade de reiteração dos pedidos, junto a Secretaria Municipal de Administração – SEAD, 
de posicionamento acerca da situação dos imóveis que fazem parte do patrimônio do PreviCon, tendo em vista o fundamental ativo que estes representam. Seguindo 
assim para o primeiro ponto da pauta, Indicação de Alíquota Previdenciária Progressiva, a presidente do Conselho indagou os Conselheiros a respeito da decisão em 
relação a temática mencionada. Neste sentido, o Conselheiro Maurício Moreira da Fonseca, informou que repassou as informações à sua classe, e que sua decisão acer-
ca do assunto seria pautada em uma visão mais ampla, ou seja, informou que apesar do recebimento, análise e consideração em relação aos resultados apresentados 
pelo atuário, prefere não indicar apenas uma como sendo a mais vantajosa, tendo em vista que considera indispensável a apresentação formal, por parte do Governo, 
de propostas envolvendo as alíquotas apresentadas, bem como qual seria disposição destas junto ao novo Projeto de Lei – PL – que ainda deverá ser encaminhado 
à Câmara Municipal de Vereadores,  e, portanto, previamente direcionada, também, a este Conselho conforme previsão legal. Da mesma forma, a Conselheira Edna 
Maria Savaget Barbosa, se posicionou a favor do que foi dito, destacando a grande importância de se obter tal retorno vindo da Administração Municipal, a fi m de se 
resguardar as decisões a serem tomadas por este Comitê. Os demais Conselheiros também consentiram que esta seria, realmente, uma melhor opção, tendo por base a 
falta de formalidade ultimamente praticada pelo Executivo Municipal acerca das solicitações direcionadas ao CMP. Sendo assim, o Conselho defi niu, por unanimidade, 
que seu posicionamento seria o de não indicar apenas uma proposta, destacando que apesar de ter recebido o cálculo contendo as simulações de alíquota, bem como  
explicações por  parte da empresa responsável, onde pôde constatar que todas elas atendem a média de 14% (quatorze por cento) prevista em lei, opta por aguardar o 
posicionamento formal do Executivo Municipal quanto ao assunto, incluindo-se, ainda, a prévia análise do PL que será encaminhado para a Casa Legislativa Municipal, 
a fi m de se verifi car a fundo o conteúdo e embasar qualquer que seja a tomada de decisão por parte deste Comitê. Além disso, restou defi nido que seria redigida e 
encaminhada resposta por meio de ofício da decisão deste Conselho acima mencionada e que, ao mesmo tempo, seriam encaminhadas cópias das Atas que tratam do 
tema. Nada mais havendo a tratar, a presidente do CMP encerrou a reunião às 16:21 hrs (dezesseis horas e vinte e um minutos), da qual eu, Camila Helena Rodrigues da 
Silva, como Secretária designada, lavrei a presente ata, que será assinada por todos os Conselheiros presentes.

Danielle de Jesus Gonçalves Altomare                Maurício Moreira da Fonseca

Maria dos Anjos Soares Macedo     Aender Alves Pereira

Sérgio Antônio Maia       Camila Helena Rodrigues da Silva 

Edna Maria Savaget Barbosa 

Ata da 16ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Contagem Đ CMP. Aos 02 (dois) dias do mês de setembro 
de 2020 (dois mil e vinte), às 14:30 hrs (quatorze horas e trinta minutos), na sede do Fundo de Previdência dos Servidores Públicos de Contagem – PreviCon, situada a 
Rua Acilino Diniz Moreira, nº 77 (setenta e sete) no Bairro Fonte Grande, no Município de Contagem do Estado de Minas Gerais, reuniram-se os membros do Conselho 
Municipal de Previdência - CMP, sob a presidência da Sra. Danielle de Jesus Gonçalves Altomare, para deliberarem sobre a pauta do dia, conforme convocação. 
Inicialmente, a presidente, Sra. Danielle de Jesus Gonçalves Altomare, designou a conselheira Camila Helena Rodrigues da Silva para secretariar os trabalhos da reunião. 
Foram registradas as presenças dos seguintes conselheiros TITULARES: Danielle de Jesus Gonçalves Altomare, representante do Poder Executivo, Maurício Moreira da 
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Fonseca, representante do quadro setorial da Educação e Sérgio Antônio Maia, representante dos Aposentados e Pensionistas, que logo após o início da reunião 
precisou se ausentar; e dos conselheiros SUPLENTES: Camila Helena Rodrigues da Silva, representante do Poder Executivo, e, Edna Maria Savaget Barbosa, representante 
do quadro setorial da Saúde. Anotou-se, ainda, a presença da Superintendente de Assuntos Previdenciários, Contábeis e Financeiro, Sra. Nívia Patrícia de Sousa Rocha. 
Na sequência, a presidente do CMP verifi cando a existência de quórum, deu início aos trabalhos procedendo à leitura da ORDEM DO DIA: 1º Apresentação das 
Alíquotas Previdenciárias Progressivas. 2º Assuntos Diversos. Dando abertura à reunião pelo segundo ponto da pauta, a presidente do CMP, reportou o recebimento de 
ofício, provindo da Administração do Município, no qual foi solicitado a permissão deste Conselho para utilização de um de seus imóveis afetados pelo Plano de 
Custeio previsto na LC 206/2016, especifi camente o espaço situado no bairro Granja Ouro Branco, em benefício da Associação de Proteção e Assistência aos Condena-
dos de Contagem – APAC, por um prazo mínimo de 5 anos. Complementando a informação, a Superintendente de Assuntos Previdenciários, Contábeis e Financeiro, 
esclareceu que previamente à solicitação encaminhada pela Secretaria de Administração - SEAD, ocorreu todo um trâmite, envolvendo além desta, a Procuradoria Geral 
do Município e o Gestor da PreviCon, e que somente então, a solicitação foi direcionada para apreciação do CMP. Em seguida a Conselheira Camila Helena Rodrigues da 
Silva, destacou que antes de qualquer decisão a respeito dos imóveis pertencentes ao RPPS, é de extrema importância que a situação dos mesmos seja totalmente 
esclarecida pela SEAD, tendo em vistas diversas solicitações realizadas por este Comitê para tanto, além da sabida existência de Lei Municipal que desafeta um dos 
imóveis que fazem parte do patrimônio destinado ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS. Corroborando com a fala anterior, o Conselheiro Maurício Moreira da 
Fonseca lembrou que é de fundamental necessidade frente, à tal solicitação, que sejam reiteradas todas as solicitações a respeito do assunto já encaminhadas por este 
Conselho à Administração Municipal, por se tratar de capital pertencente ao PreviCon que é utilizado, inclusive, nas considerações do próprio cálculo atuarial que 
origina o estudo de alíquotas objeto da presente reunião. Mencionou, ainda, que caso ocorresse qualquer autorização de uso dos imóveis por parte deste Comitê, o 
posterior controle do Fundo em relação ao mesmo, que atualmente já é precário, se tornaria praticamente impossibilitado. Ainda sobre o assunto, a presidente do CMP, 
sra. Danielle de Jesus Gonçalves Altomare, salientou que, os respectivos imóveis poderiam, inclusive, ser uma fonte de renda adicional o que agregaria recursos ao RPPS, 
sendo esta uma boa destinação de uso para os mesmos que no momento não são utilizados para este tipo de fi nalidade. Sendo assim, restou defi nido que, no corpo 
da própria resposta que seria encaminhada à SEAD, além da negativa à solicitação supramencionada, incluir-se-ia reiteração aos diversos pedidos de posicionamento do 
governo em relação à situação de todos os imóveis destinados ao Fundo. Em seguida, dando continuidade à pauta do dia em seu primeiro ponto, a presidente do 
Conselho informou que o atuário responsável pela realização dos estudos das alíquotas progressivas já se encontrava disponível, por meio de vídeo conferência, para 
começar a apresentação. Dessa forma, iniciou-se a exposição das informações levantadas pela empresa realizadas pelo sr. Leonardo Henrique Costa,  que possui vasta 
experiência no assunto. Assim, foram expostos os relatórios previamente encaminhados aos Conselheiros, incluindo, que além da situação geral do PreviCon, traziam os 
conceitos e premissas atuariais utilizadas para nortear as proposições realizadas pela empresa. Após tais explanações, o mencionado atuário prosseguiu apresentando 
as 03 (três) propostas de alíquotas progressivas que se adequavam aos requisitos previstos em lei, sendo estas dispostas entre: 1ª proposta - 11,5 % à 15,5%; 2º 
proposta – 12% à 16%; 3º proposta – 13% à 19%. Lembrando que foi necessário variar, ainda, as faixas salarias em que incidiriam os descontos, em cada uma das 
propostas.  Ao fi m das explanações, o senhor Leonardo Henrique Costa, agradeceu pela oportunidade de realização do estudo, e se disponibilizou para dirimir 
quaisquer dúvidas futuras dos Conselheiros em relação a suas exibições, e/ou realização de novas simulações com alíquotas, ou valores de salário que poderiam ser 
sugeridas pelo Comitê. Na sequência, agradecendo a excelente apresentação realizada pelo atuário, a presidente do CMP, sra. Danielle de Jesus Gonçalves Altomare, 
indagou os Conselheiros a respeito da existência de alguma dúvida ou apontamento em relação ao estudo apresentado, ao passo que a Conselheira Edna Maria 
Savaget Barbosa informou que considerava interessante a proposição de alguns outros níveis salariais para verifi car a possibilidade de se benefi ciar um pouco mais 
aqueles que percebem um menor vencimento, conforme disponibilidade informada pelo próprio atuário. Discordando da proposição realizada, a presidente do CMP, 
alegou que a seu ver tal prática estaria incoerente com o posicionamento do Conselho que decidiram não encaminhar nenhuma proposta de alíquotas frente às 
solicitações extraofi ciais anteriores realizadas pela Administração Municipal, e que se o fi zéssemos estaríamos indo de encontro à decisão anterior. Nesse diapasão, a 
Conselheira Camila Helena Rodrigues da Silva, discordou do posicionamento da presidente do Conselho, alegando que, além das solicitações nunca terem sido ofi ciadas 
pelo Governo, as alterações nas simulações seriam relativas apenas às faixas salariais, temática que não foi requerida para sugestões deste Comitê, nem mesmo 
extraofi cialmente. Em contraposição, a presidente disse ainda que, qualquer alteração, seja nas faixas salariais ou nas margens de alíquotas caracterizariam uma 
proposta. No entanto, os demais conselheiros presentes também concordaram com posicionamento da Conselheira Camila Helena Rodrigues Silva, argumento ainda 
que não há como  ser caracterizado como proposta se não foi requisitado ofi cialmente e que o espaço para simulações foi aberto pelo próprio atuário responsável pelo 
estudo. Sendo assim, a maioria presente dos Conselheiros optou por solicitar que fosse feita nova simulação, sendo então sugerida uma verifi cação considerando-se a 
segunda proposta de alíquota e aumentando em R$ 500,00 (quinhentos reais) o valor da faixa salarial considerada na simulação original. Após realizada tal análise, foi 
verifi cada que a mesma não atendia a média mínima de 14% de retorno, como previsto em lei, sendo esta possibilidade descartada pelo Comitê. Em seguida, a 
Presidente do CMP inquiriu sobre a decisão dos Conselheiros em relação a indicação de uma entre as três propostas, como sendo a mais adequada para encaminha-
mento à Secretaria de Administração, sendo que então os Conselheiros Maurício Moreira da Fonseca e Edna Maria Savaget Barbosa, solicitaram vistas dos documentos 
fornecidos, a fi m de dar conhecimento às suas respectivas classes das propostas apresentadas, e após isso, defi nirem o melhor caminho a seguir. Desta feita, e diante da 
urgência para resolução do tema, restou estabelecida nova reunião, a realizar-se por meio de videoconferência no dia 04/09/2020 (quatro de setembro de dois mil e 
vinte), às 14:00 (quatorze horas). Nada mais havendo a tratar, a presidente do CMP encerrou a reunião às 16:42 hrs (dezesseis horas e quarenta e dois minutos), da 
qual eu, Camila Helena Rodrigues da Silva, como Secretária designada, lavrei a presente ata, que será assinada por todos os Conselheiros presentes.

Danielle de Jesus Gonçalves Altomare                Maurício Moreira da Fonseca

Camila Helena Rodrigues da Silva     Edna Maria Savaget Barbosa 
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Transcon

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

JARI / CONTAGEM - MG

BOLETIM INFORMATIVO

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

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

quando da sessão realizada no dia 03/09/2020, julgou os recursos abaixo especifi cados, com as decisões:

2ª JARI

Sessão Ordinária Nº 02-074/2020

RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO

Julgamento Nº Recurso Nº AIT Placa Resultado Recorrente

03/09/2020 4371020200022707 AM00063731 QQL4436 Deferido DENIS PEREIRA DE ANDRADE

03/09/2020 4371020200022113 AL00807324 PZG0588 Deferido Iara Priscila Calsavara

03/09/2020 4371020200022698 AL00714167 PYM5616 Deferido SIMONE CUSTODIA GOMES DA SILVA

03/09/2020 4371020200022699 AL00712840 PYM5616 Deferido SIMONE CUSTODIA GOMES DA SILVA

03/09/2020 4371020200021561 AH00633186 PWY2662 Indeferido ANNA FLAVIA LOURENCO E MARTINS B

03/09/2020 4371020200022579 AH00687544 NXX9498 Indeferido Adelaine Arruda Felicio

03/09/2020 4371020200022375 AB01209387 HKJ2855 Indeferido Arlen Rodrigues Da Silva

03/09/2020 4371020200023100 AL00803918 HMY8852 Indeferido Barbara Suellen Souza Macedo

03/09/2020 4371020200023012 AH00676544 HNS1554 Indeferido CARLA PATRICIA A DE AGUIAR

03/09/2020 4371020200022561 AL00832643 HJW1889 Indeferido Denildo Ferreira Da Costa

03/09/2020 4371020200022749 AL00837392 OUJ9210 Indeferido Edmundo Sena Dos Santos

03/09/2020 4371020200021960 AB01205638 KKC7398 Indeferido Gustavo Hebert Da Silva

03/09/2020 4371020200032163 AL00804871 QUB0022 Indeferido Isabella Stoffella Teles

03/09/2020 4371020200021966 AL00784854 OMC5855 Indeferido JOAO BOSCO GOMES

03/09/2020 4371020200022877 AL00713429 OPD5226 Indeferido JOCELANIO GOMES DA SILVA

03/09/2020 4371020200023331 AL00828753 FCT1121 Indeferido JOENDER MATIAS DE OLIVEIRA BORGES

03/09/2020 4371020200022432 AL00711090 HFX3434 Indeferido JOILSON PEDRO HILARINO

03/09/2020 4371020200032382 AL00804578 OMD8657 Indeferido Jose Carlos Goncalves Vieira

03/09/2020 4371020200022233 AL00789421 PXD5400 Indeferido LUCAS LOPES DE OLIVEIRA

03/09/2020 4371020200022241 AL00789426 PXD5400 Indeferido LUCAS LOPES DE OLIVEIRA

03/09/2020 4371020200022555 AL00581349 MRN5133 Indeferido LUCIANA SILVA CARVALHO ANDRADE

03/09/2020 4371020200022878 AL00797228 OWT2005 Indeferido LUCIANO GONCALVES DE LISBOA

03/09/2020 4371020200021858 AL00805254 GZO6105 Indeferido Lenira De Jesus Ribeiro

03/09/2020 4371020200027726 AL00676693 PZA6960 Indeferido MAICON FERREIRA ROSA

03/09/2020 4371020200022317 AM00816760 OQB1174 Indeferido MAURO JOSE DA SILVA

03/09/2020 4371020200023318 AL00806711 QUR1861 Indeferido Marcio Carneiro Guimaraes

03/09/2020 4371020200022256 AB01205564 QQK7789 Indeferido Movida Locacao De Veiculos S.a

03/09/2020 4371020200021380 AL00805547 OQB1174 Indeferido PEDRO MARCAL BRAZ

03/09/2020 4371020200026764 AL00861810 EEH2788 Indeferido Rodrigo Revert B Borborema

03/09/2020 4371020200032109 B504133233 GRF4325 Indeferido SAMUEL MARCELINO DE OLIVEIRA

03/09/2020 4371020200022246 AL00704944 OXJ9424 Indeferido SANDRO RICARDO P DO NASCIMENTO

03/09/2020 4371020200022236 AL00669814 HCW3147 Indeferido SEBASTIAO FRANCISCO

03/09/2020 4371020200027730 AL00750210 PXH6780 Indeferido THIAGO FANTONI RIBEIRO SILVA

03/09/2020 4371020200033883 AL00804938 PXS8124 Indeferido Thayrone Henrique De Lima

03/09/2020 4371020200021656 AL00695211 HNJ7924 Indeferido VIACAO SANTA EDWIGES LTDA
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03/09/2020 4371020200022238 AL00685533 PUS4103 Indeferido WANDERSON ALVES STOPA

03/09/2020 4371020200023273 AL00800683 HNU5205 Indeferido Wellington Goncalves Santos

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

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

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

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

Secretaria da JARI - CONTAGEM,  3 de Setembro de 2020

JUNIA MARIA DE LIMA DRUMMOND LANZA GUIMARÃES

Presidente da 2ª JARI / CONTAGEM - MG

TERMO DE APOSTILAMENTO
I - CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 039/2020
II – INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo Administrativo n° 052/2019/TRANSCON 
Pregão Presencial nº 007/2019
III – CONTRATADA: MÉTODO SYSTEM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 07.346.478/0001-17.
IV – OBJETO: Inclusão da seguinte Natureza de Despesa: 33.90.30-99.
V – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: § 8º do Art. 65 da Lei 8.666/93.
Contagem, 09 de setembro de 2020
Leonardo Gonçalves Reis
Presidente da Transcon

Ref.: Pareceres técnicos CT3004.2018, CT 599.2019 e CT 681.2019 
Empresa CONATA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 01.535.369/0001-61

DECISÃO

Vieram os autos em referência, cujo pareceres técnicos que determinam cumprimento de medidas mitigadoras/compensatórias para empreendimentos de impacto 
instalados no município, foram objeto de Recurso Administrativo com pedido de reanálise do caso. 
As medidas mitigadoras/compensatórias aplicadas foram assim estabelecidas:
CT3004.2018 - Com base na análise da geração de impactos viários e considerando a Lei 082/2010, concluímos pela necessidade de implantação de medidas mitigado-
ras pelo empreendimento.
Assim, empreendedor deverá implantar três passagens elevadas e quatro redutores de velocidade com as respectivas sinalizações verticais e a implantação de laminados 
na horizontal e implantação de três abrigos em Pontos de Embarque / Desembarque referentes à mitigação de impactos viários na sua região de infl uência. Os locais de 
implantação serão defi nidos pela TransCon.
CT599.2019 - – Com base na análise da geração de impactos viários e considerando a Lei 082/2010, concluímos pela necessidade de implantação de medidas mitigado-
ras pelo empreendimento.
Assim, empreendedor deverá implantar três passagens elevadas e quatro redutores de velocidade com as respectivas sinalizações verticais e a implantação de laminados 
na horizontal e implantação de três abrigos em Pontos de Embarque / Desembarque referentes à mitigação de impactos viários na sua região de infl uência. Os locais de 
implantação serão defi nidos pela TransCon.
CT681.2019 – Com base na análise da geração de impactos viários e considerando a Lei 082/2010, concluímos pela necessidade de implantação de medidas mitigado-
ras pelo empreendimento. Assim, empreendedor deverá implantar três passagens elevadas e quatro redutores de velocidade com as respectivas sinalizações verticais e a 
implantação de laminados na horizontal e implantação de três abrigos em Pontos de Embarque / Desembarque referentes à mitigação de impactos viários na sua região 
de infl uência. Os locais de implantação serão defi nidos pela TransCon.

A Recorrente alega que possui 03 obras contíguas, situadas na via de acesso Icaivera, s/n, Distrito Retiro, Contagem/MG; que as obras fazem parte do programa gover-
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namental – Minha Casa, Minha Vida, classifi cadas como obras Faixa 1 e 1,5; que seguindo orientações técnicas, foram protocolados relatórios dos projetos viários junto 
a TransCon, atendendo às normas e parâmetros defi nidos pelas diretrizes de trânsito; que através dos pareceres técnicos CT681.2019 de 28/03/2019, CT599.2019 de 
18/03/2019 e CT 3004.2018 de 19/12/2018, esta Autarquia aplicou medidas mitigadoras para tais empreendimentos; que gostaria de entender os critérios adotados 
para imposição das medidas mitigadoras, uma vez que a portaria TransCon n° 04 de 2018 foi revogada, bem como a LC 082/2010; que em respeito ao princípio da 
legalidade, não existem parâmetros para mensuração das medidas; que a situação fi nanceira do empreendimento é restrita e não comporta nenhum gasto extra. 
Em síntese é o relatório. 

DECISÃO:
 Verifi cando os documentos acostados aos autos, constata-se que a recorrente apresentou projeto para implantação da atividade, de acordo com o disposto na Lei 
Complementar 082/2010. Deste, a Diretoria de Planejamento de Trânsito sw se manifestou positivamente quanto ao atendimento às normas e parâmetros defi nidos por 
meio de diretrizes de trânsito para o empreendimento.
 Todavia, para além desta aprovação, constou nos pareceres técnicos CT681.2019 de 28/03/2019, CT599.2019 de 18/03/2019 e CT 3004.2018 de 19/12/2018, as 
medidas mitigadoras/compensatórias indicadas no relatório acima, para instalação em locais a serem defi nidos pela TransCon. 
 A aplicabilidade da Lei Complementar 082/2010 para análise do recurso, ainda que revogada pela Lei Complementar 295/2020, é fi rmada pelo caput do art. 153 
da lei ulterior:
“Art. 153. Os processos protocolados em data anterior à entrada em vigor desta Lei Complementar, serão analisados conforme a Lei Complementar nº 082, de 11 de 
janeiro de 2010.”

 O §5º do art. 37 da Lei Complementar 082/2010, vigente quando da emissão dos pareceres técnicos em comento, preceitua que as diretrizes de trânsito possuem 
validade de 4 meses, renovadas por igual período, no máximo duas vezes, in verbis:

Art.37 Ficam condicionadas ao atendimento de diretrizes ambientais, diretrizes de trânsito e diretrizes urbanísticas, emitidas, cumulativamente ou não, pelos órgãos 
municipais competentes:
[...]
§5º O prazo máximo de validade das diretrizes de trânsito é de 4 (quatro) meses, podendo ser renovado por igual período, no máximo duas vezes.
[grifo ausente no original]

Extrai-se da análise dos pareceres, que todos já se encontram com a validade vencida, o que impõe uma nova análise por parte do órgão, posto que as medidas lá 
determinadas, ainda não foram cumpridas pela interessada. 
 Dessarte, ante às razões expostas, acolho integralmente os fundamentos e recomendações do parecer jurídico para declarar a perda da validade dos pareceres 
técnicos e recomendar à recorrente que solicite nova aprovação viária, que deverão ser elaboradas com fulcro na legislação vigente, qual seja, a Lei Complementar 
295/2020.  Determino: 

que Diretoria de Planejamento de Trânsito adote as providências necessárias para regulamentação prevista no parágrafo único do art. 38 da Lei Complementar 
295/2020;
que a Diretoria de Planejamento de Trânsito avalie a nova aprovação do projeto viário, no prazo regulamentar administrativo de até 5 (cinco) dias (art. 24 da Lei 
9.784/1999);
que a Diretoria de Planejamento de Trânsito atente para a aplicação da LC 295/2020, especialmente quanto aos prazos de validade das diretrizes de trânsito e para a 
condição de existência de regulamentação para determinação de medidas mitigadoras.

Registre-se, publique-se e intime-se.     

Contagem, 11 de setembro de 2020.

Leonardo Gonçalves Reis
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes
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