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DIÁRIO DO EXECUTIVO 

DECRETO Nº 234, DE 06 DE AGOSTO DE 2020 

Nomeia os membros do Conselho 

Municipal de Assistência Social - CMAS do Município 

de Cantagalo/MG. 

O Prefeito Municipal de Cantagalo, Estado de Minas Gerais, Matuzalém Cleber Carvalho de 

Pinho, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, 

DECRETA: 

Art. 1º - Ficam designados os seguintes Membros Efetivos e Suplentes para o Conselho 

Municipal de Assistência Social - CMAS do Município de Cantagalo/MG, para o biênio 2020/2022, 

sendo: 

1 – do Governo Municipal: 

I – Representantes da Secretaria Municipal de Fazenda: 

Titular: Carlos Benedito silva  

Suplente: Maria Minervina dos Santos Assunção 

II – Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social: 

Titular: Cleonice Medeiros de Carvalho 

Suplente: Leandra Cristina Oliveira Nascimento 

III – Representante da Secretaria Municipal de Saúde: 

Titular: Delvane Pimenta de Souza 

Suplente: Karla Aparecida de Pinho 

IV – Representantes da Secretaria Municipal de Educação 

Titular: Cristina Maria Claudino 

Suplente: Rosilene Cândido Oliveira 

2 – da Sociedade Civil 

I – Representantes da Associação dos Feirantes 

Titular: Geralda Domingos Pereira 

Suplente: Maria Aparecida da Silva 

II – Representantes da Comunidade Quilombola 

Titular: Gilcelia dos Santos Pascoal 

Suplente: Cleonice Mariano da Silva Gonçalves 

III – Representantes da APAE 

Titular: Fábio Leal de Carvalho 

Suplente: Reneé Carvalho Leão 

IV - Representantes da Igreja Católica / Pastoral 

Titular: Nilza Maria Rocha da Silva 

Suplente: Dirce Maria da silva 

Art. 2º - Ficaram eleitos para composição da Mesa Diretora: 

Presidente – Fábio Leal de Carvalho 

Vice-presidente – Maria aparecida Silva 

Primeiro-Secretário – Delvane Pimenta de Souza 

Segundo-Secretário – Maria Nunes de Almeida 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Cantagalo/MG, em 06 de agosto de 2020. 

                                                Matuzalém Cleber Carvalho de Pinho 

                                                            Prefeito Municipal 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 033, 06 DE AGOSTO DE 2020. 

Dispõe sobre o parcelamento e os parcelamentos / 

reparcelamentos especial de débitos do Município de 

Cantagalo/MG com o CANTAGALOPREV – Regime 

Próprio de Previdência Social do Município de 

Cantagalo e das outras providências. 

O Prefeito Municipal de Cantagalo, no uso de suas atribuições legais; 

Faz saber que a Câmara Municipal de Cantagalo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica autorizado o parcelamento dos débitos oriundos das contribuições 

previdenciárias devidas e não repassadas pelo Município (Parte Patronal) ao Regime Próprio de 

Previdência Social – CANTAGALOPREV, das competências 04/2017 a 04/2020, inclusive o Décimo 

Terceiro-Salário de 2017, em até 60 (sessenta) prestações mensais, iguais e consecutivas, nos termos do 

artigo 5º da Portaria MPS nº 402/2008. 

§ 1º - É vedado o parcelamento, para o período a que se refere o caput deste artigo, de débitos 

oriundos de contribuições previdenciárias descontadas dos segurados ativos, aposentados e pensionistas 

e de débitos não decorrentes de contribuições previdenciárias. 

§ 2º - Para apuração do montante devido a ser parcelado os valores originais serão atualizados 

pelo INPC/IBGE, acrescido de juros simples de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, dispensada a 

aplicação de multa, acumulados desde a data de vencimento até a data da assinatura do termo de acordo 

de parcelamento. 

§ 3º - As prestações vincendas serão atualizadas mensalmente pelo INPC/IBGE, acrescido de 

juros simples de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, acumulados desde a data de consolidação do 

montante devido no termo de acordo de parcelamento até o mês do pagamento. 

§ 4º - As prestações vencidas serão atualizadas mensalmente pelo INPC/IBGE, acrescido de 

juros simples de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês e multa de 2,0% (dois por cento), acumulados 

desde a data de vencimento da prestação até o mês do efetivo pagamento. 

§ 5º - Fica autorizada a vinculação do Fundo de Participação dos Municípios - FPM como 

garantia das prestações acordadas no termo de parcelamento, não pagas no seu vencimento. 

§ 6º - A garantia de vinculação do FPM deverá constar de cláusula do termo de parcelamento 

e de autorização fornecida ao agente financeiro responsável pelo repasse das cotas, e vigorará até a 

quitação do termo, conforme Anexo I da presente Lei.  

Art. 2º - Fica autorizado o parcelamento e/ou reparcelamento especial dos débitos do 

Município de Cantagalo com seu Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, gerido pelo 

CANTAGALOPREV, em até 200 (duzentas) prestações mensais, iguais e sucessivas, de contribuições 

devidas pelo ente federativo ou descontadas dos segurados ativos, aposentados e pensionistas, bem como 

de outros débitos não decorrentes de contribuições previdenciárias, relativos às competências anteriores 

a março de 2017, inclusive, observadas o disposto no artigo 5º-A da Portaria MPS nº 402/2008, com as 

alterações da Portaria MF nº 333/2017. 

§ 1º - Para apuração do montante devido a ser parcelado os valores originais serão atualizados 

pelo INPC, acrescido de juros simples de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês e multa de 2,0% (dois 

por cento), acumulados desde a data de vencimento até a data da assinatura do termo de acordo de 

parcelamento. 

§ 2º - Em caso de reparcelamento, para apuração do novo saldo devedor, os valores 

consolidados do parcelamento ou reparcelamento anterior e das suas respectivas prestações pagas serão 

atualizados pelo INPC, acrescido de juros simples de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês e multa de 

2,0% (dois por cento), acumulados desde a data da consolidação do parcelamento ou reparcelamento 

anterior e das datas das suas respectivas prestações pagas até a data da nova consolidação do termo de 

reparcelamento. 

§ 3º - As prestações vincendas serão atualizadas mensalmente pelo INPC, acrescido de juros 

simples de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, acumulados desde a data de consolidação do montante 

devido no termo de acordo de parcelamento ou reparcelamento até o mês do pagamento. 

§ 4º - As prestações vencidas serão atualizadas mensalmente pelo INPC, acrescido de juros 

simples de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês e multa de 2,0% (dois por cento), acumulados desde 

a data de vencimento da prestação até o mês do efetivo pagamento. 

§ 5º - Fica autorizada a vinculação do Fundo de Participação dos Municípios - FPM como 

garantia das prestações acordadas no termo de parcelamento ou reparcelamento, não pagas no seu 

vencimento. 

§ 6º - A garantia de vinculação do FPM deverá constar de cláusula do termo de parcelamento 

ou reparcelamento e de autorização fornecida ao agente financeiro responsável pelo repasse das cotas, e 

vigorará até a quitação do termo conforme anexo I desta Lei. 

Art. 3º - Para a garantia do necessário custeio do RPPS municipal, as contribuições sociais 

do Município e dos Servidores Ativos, disciplinadas no Artigo 13, incisos I, II, da Lei Municipal nº 115, 

de 17 de junho de 2015, terão vinculação do FPM por meio de termo de autorização assinado e publicado 

pelo Prefeito do Município em conjunto com o representante do RPPS fornecida ao agente financeiro 

responsável pelo repasse das cotas, e vigorará até que Lei Complementar disponha em contrário. 

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial as Leis Municipais n. 213, de 

14 de maio de 2014, e a 252, de 21 de agosto de 2017. 

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6º - Revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cantagalo/MG, em 06 de agosto de 2020. 

Matuzalém Cleber Carvalho de Pinho 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO NA CONTA DE REPASSE 

DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM 

Anexo ao Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários 

Acordo CADPREV nº  Data  

Valor consolidado  Valor da prestação inicial  

Número prestações  Vencimento primeira prestação  

DEVEDOR 

Ente Federativo    CNPJ  

Representante Legal    CPF  

Conta para débito Banco do Brasil Agência nº  Conta nº  

CREDOR 

Unidade Gestora    CNPJ  

Representante 

Legal 

   CPF  

Conta para crédito Banco do Brasil Agência nº  Conta nº  

 

1.         O ente federativo acima qualificado, por intermédio de seu representante legal, na condição de 

devedor da Unidade Gestora de seu RPPS, na forma do Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão 

de Débitos Previdenciários acima identificado, cientifica o Banco do Brasil de que, segundo o 

estabelecido na cláusula quarta do referido termo de acordo, ocorreu a vinculação dos valores do Fundo 

de Participação dos Municípios - FPM como garantia de pagamento: 

1.1 - das prestações acordadas no termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento; 

1.2 - das contribuições previdenciárias não incluídas no termo de acordo de parcelamento e não pagas 

no seu vencimento. 
 
2.          Desse modo, o ente federativo autoriza o Banco do Brasil a debitar na conta destinada às 

liberações do FPM e transferir para a conta da Unidade Gestora os valores não pagos no seu 

vencimento, enquanto estiver vigente o termo de acordo, observado o seguinte procedimento: 

2.1 - Decorridos 5 (cinco) dias do vencimento da prestação do acordo de parcelamento (item 1.1) ou 

30 (trinta) dias do vencimento das contribuições não parceladas (item 1.2), sem que o ente federativo 

tenha efetivado o pagamento, a Unidade Gestora encaminhará ao Banco do Brasil demonstrativo 

atualizado do valor devido, com cópia ao ente. 

2.2 - Recebida a comunicação, o Banco do Brasil debitará o valor devido na conta do ente federativo, 

na data de liberação da primeira parcela subsequente do FPM, transferindo-o de imediato para a conta 

da Unidade Gestora. 

2.3 - Se o valor disponível na conta do FPM não for suficiente para liquidação do valor devido, este 

será amortizado pelo saldo existente na conta, dando-se preferência aos valores de que tratam o item 

1.1 e em seguida aos do item 1.2, e o resíduo será debitado na parcela subsequente de crédito do FPM. 

2.4 - O valor devido, indicado para débito na conta do ente federativo, conforme item 2.1, é de inteira 

responsabilidade da Unidade Gestora, eximindo-se o Banco do Brasil de qualquer responsabilidade 

quanto ao seu cálculo. 
 
3.          O ente federativo declara-se ciente de que a revogação desta autorização antes da quitação 

integral do acordo de parcelamento constituirá causa para a rescisão antecipada do termo de acordo, 

com as consequências estabelecidas em sua cláusula quinta. 
 
4.          Esta autorização constitui parte integrante do termo de acordo e será, após assinada pelos 

envolvidos, digitalizada e enviada ao Ministério da Previdência Social, por meio do CADPREV. 

LOCAL, DATA 

ASSINATURAS 

ENTE FEDERATIVO  

UNIDADE GESTORA  

BANCO DO BRASIL  
 

 

LEI COMPLEMENTA Nº 034, 06 DE AGOSTO DE 2020. 

Institui o Programa Especial para Análise de 

Benefícios com Indícios de Irregularidade, o 

Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade, 

de Perícia Médica em Benefícios por Incapacidade. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG Faço saber que a Câmara dos 

Vereadores decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º - Ficam instituídos, no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social do Município 

de Cantagalo (CANTAGALOPREV): 

I - o Programa Especial para Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidade (Programa 

Especial), com o objetivo de analisar processos que apresentem indícios de irregularidade e potencial 

risco de realização de gastos indevidos na concessão de benefícios administrados pelo 

CANTAGALOPREV; e 

II - o Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade com o objetivo de revisar os 

benefícios por incapacidade mantidos sem perícia pelo CANTAGALOPREV e os que não possuam data 

de cessação estipulada ou indicação de reabilitação profissional; e 

III - outros benefícios de natureza previdenciária, assistencial. 

§ 1º - O Programa Especial durará 04 (quatro) meses e poderá ser prorrogado por ato 

fundamentado da autoridade competente. 

§ 2º - A análise dos processos administrativos de revisão de benefícios administrados pelo 

RPPS cujo prazo legal para conclusão tenha expirado integrará o Programa Especial. 

§ 3º - A análise dos processos administrativos de revisão de benefícios administrados pelo 

RPPS cujo prazo legal para conclusão tenha expirado integrará o Programa Especial. 

§ 4º - O Programa de Revisão durará até 31 de dezembro de 2020 e poderá ser prorrogado por 

ato fundamentado da autoridade competente e do RPPS. 

§ 5º - O Programa de Revisão não afetará a regularidade dos atendimentos do 

CANTAGALOPREV. 

Art. 2º - São considerados processos com indícios de irregularidade para fins desta Lei 

aqueles com potencial risco de gastos indevidos e que se enquadrem nas seguintes hipóteses, sem prejuízo 

das disposições previstas no ato de que trata o art. 3º desta Lei e o seguinte: 

I - potencial acúmulo indevido de benefícios; 

II - potencial pagamento indevido de benefícios previdenciários; 

III - processos identificados pela Direção Executiva do CANTAGALOPREV; 

IV - suspeita de óbito do beneficiário; 

VI - processos identificados como irregulares pelo CANTAGALOPREV, devidamente 

motivados; 

VII - benefícios pagos em valores superiores ao teto previdenciário do Município; 

VIII – os valores percebidos indevidamente podem ser objeto de cobrança ou termo e 

parcelamento, após devidamente apurados e corrigidos. 

Art. 3º - Na hipótese de haver indícios de irregularidade ou erros materiais na concessão, na 

manutenção ou na revisão do benefício, o CANTAGALOPREV notificará o beneficiário, o seu 

representante legal ou o seu procurador para apresentar defesa, provas ou documentos dos quais dispuser, 

no prazo de 30 (trinta) dias. 

§ 1º - A notificação a que se refere o caput deste artigo será feita: 

I - por via postal, por carta simples, considerado o endereço constante do cadastro do 

benefício, hipótese em que o aviso de recebimento será considerado prova suficiente da notificação; 

II - pessoalmente, quando entregue ao interessado em mãos; ou 

III - por edital, nos casos de retorno com a não localização do segurado, referente à 

comunicação indicada no inciso II deste parágrafo. 

§ 2º - A defesa poderá ser apresentada à gerência do CANTAGALOPREV. 

§ 3º - O benefício será suspenso nas seguintes hipóteses: 

I - não apresentação da defesa no prazo estabelecido no caput deste artigo; 

II - defesa considerada insuficiente ou improcedente pelo RPPS. 

§ 4º - O RPPS deverá notificar o beneficiário quanto à suspensão do benefício de que trata o 

§ 3º deste artigo e conceder-lhe prazo de 30 (trinta) dias para interposição de recurso. 

§ 5º - Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias após a suspensão a que se refere o § 4º deste artigo, 

sem que o beneficiário, o seu representante legal ou o seu procurador apresente recurso administrativo, o 

benefício será cessado. 

§ 6º - Para fins do disposto no caput deste artigo, o RPPS poderá realizar recenseamento para 

atualização do cadastro dos beneficiários, abrangidos os benefícios administrados pelo RPPS, observado: 

I - o representante legal ou o procurador do beneficiário, legalmente cadastrado no RPPS, 

poderá realizar a prova de vida no RPPS; 

II - a prova de vida de segurados com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos será 

disciplinada em ato da autoridade competente do RPPS; 

III - o RPPS disporá de meios, incluída a realização de pesquisa externa, que garantam a 

identificação e o processo de prova de vida para pessoas com dificuldades de locomoção e idosos acima 

de 80 (oitenta) anos que recebam benefícios; e 

IV - o RPPS poderá bloquear o pagamento do benefício encaminhado às instituições 

financeiras até que o beneficiário atenda à convocação. 

§ 7º - O recurso de que trata o § 5º deste artigo não terá efeito suspensivo. 

§ 8º - Apurada irregularidade recorrente ou fragilidade nos procedimentos, reconhecida na 

forma prevista no caput deste artigo ou pelos órgãos de controle, os procedimentos de análise e concessão 

de benefícios serão revistos, de modo a reduzir o risco de fraude e concessão irregular. 

§ 9º - As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material 

contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 24 (vinte e quatro) meses anterior à data 

do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, 

exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento. 

§ 10 - O início de prova material que comprove união estável por pelo menos 2 (dois) anos 

antes do óbito do segurado. 

Art. 4º - A revisão de benefício por incapacidade do RPPS pode ser realizada por Perito 

Médico oficial do Município ou, em sua falta, por Perito Médico contratado pelo CANTAGALOPREV 

especificamente para este fim, para a realização de avaliação médica com a emissão de parecer 

conclusivo. 

§ 1º - A perícia será obrigatória nas aposentadorias por incapacidade mantidas sem perícia 

pelo RPPS por período superior a 04 (quatro) meses ou que não possuam data de cessação estipulada ou 

indicação de reabilitação profissional; 
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§ 2º - As despesas decorrentes do pagamento da execução deste artigo correrão à conta das 

taxa de administração do CANTAGALOPREV. 

Art. 5º -  O RPPS manterá programa permanente de revisão da concessão e da manutenção 

dos benefícios por ele administrados, a fim de apurar irregularidades ou erros materiais. 

Parágrafo Único - Na hipótese de haver indícios de irregularidade ou erros materiais na 

concessão, na manutenção ou na revisão do benefício, o RPPS notificará o beneficiário, o seu 

representante legal ou o seu procurador para apresentar defesa, provas ou documentos dos quais dispuser, 

no prazo de 30 (trinta) dias, observar-se-á o disposto no Artigo 3º e seus parágrafos desta Lei. 

Art. 6º - O segurado de boa-fé que preencher os requisitos para a concessão de aposentadoria 

voluntária por idade permanecerá na inatividade com o benefício revisado, ao obstante o direito do RPPS 

descontar o valor recebido indevidamente no valor do benefício. 

Art. 7º - O dirigente da unidade gestora do Regime Próprio de Previdência Social do 

Município de Cantagalo responde diretamente por infração ao disposto nesta Lei, sujeitando-se, no que 

couber ao regime disciplinar estabelecido na Lei Municipal e regulamento, conforme diretrizes gerais. 

Parágrafo Único - As infrações serão apuradas mediante processo administrativo instaurado 

pelo Prefeito do Município de Cantagalo que tenha por base o auto, a representação ou a denúncia positiva 

dos fatos irregulares, assegurados ao acusado o contraditório e a ampla defesa, em conformidade com 

diretrizes gerais. 

Art. 8º - Ao CANTAGALOPREV, na realização do procedimento de revisão, será 

disponibilizado, pela secretaria competente do Município, o acesso a todas as informações funcionais e 

financeiras necessárias dos segurados para a apuração e sanar as irregularidades e erros de que trata esta 

Lei.  

Parágrafo Único - O Prefeito Municipal poderá nomear servidor para auxiliar a Direção 

Executiva do CANTAGALOPREV na coleta das informações de que trata este artigo. 

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cantagalo/MG, em 06 de agosto de 2020. 

Matuzalém Cleber Carvalho de Pinho 

Prefeito Municipal 

 

 

LEI Nº 260, DE 06 DE AGOSTO DE 2020 

Dispõe sobre Criação e Denominação da Creche-

Escola Municipal “Moises Antônio Pereira” e dá 

outras Providências. 

O Povo do Município de Cantagalo, Estado de Minas gerais, por seus representantes 

aprovou, e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei. 

Art. 1º - Fica criada a Creche-Escola Municipal “Moises Antônio Pereira”, localizada no 

Bairro Alto do Cruzeiro com objetivo de atender crianças do referido bairro e adjacências. 

Art. 2º - Fica a Creche-Escola acima citada, denominada de “Moises Antônio Pereira”. 

Art. 3º - Para atender às despesas oriundas desta Lei, fica o Poder Executivo autorizado a 

abrir Crédito Suplementar à respectiva dotação orçamentária, por anulação total ou parcial no orçamento 

vigente. 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5º - Revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cantagalo/MG, em 06 de agosto de 2020. 

Matuzalém Cleber Carvalho de Pinho 

Prefeito Municipal 

 

 

 

LEI Nº 261, DE 06 DE AGOSTO DE 2020 

DISPÕE SOBRE INTEGRAÇÃO E NOMEAÇÃO 

DE RUA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

A Câmara Municipal de Cantagalo, Estado de Minas Gerais, aprovou e, eu, Prefeito 

Municipal Sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica integrada ao conjunto de ruas da cidade de Cantagalo/MG, a rua Moises Antônio 

Pereira, localizada no loteamento Leão, bairro Centro, Cantagalo/MG. 

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

Cantagalo/MG, em 06 de agosto de 2020. 

Matuzalém Cleber Carvalho de Pinho 

Prefeito Municipal 

 

 

 

LEI Nº 262, DE 06 DE AGOSTO DE 2020 

DISPÕE SOBRE INTEGRAÇÃO E NOMEAÇÃO 

DE RUA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

A Câmara Municipal de Cantagalo, Estado de Minas Gerais, aprovou e, eu, Prefeito 

Municipal Sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica integrada ao conjunto de ruas da cidade de Cantagalo/MG, a rua Sebastião 

Agnaldo, localizada no loteamento Alzira, bairro Centro, Cantagalo/MG. 

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

Cantagalo/MG, em 06 de agosto de 2020. 

Matuzalém Cleber Carvalho de Pinho 

Prefeito Municipal 
 

 

DIÁRIO DO LEGISLATIVO  

Não houve expediente 

PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS 

Não houve expediente 
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