
   
 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 
 

O Município de Pirapora/MG, por seu Prefeito Municipal, vem a público esclarecer acerca de 

fatos e informações inverídicas que vem sendo propagadas através de vídeos e mensagens em 

redes sociais, sobre o Processo licitatório 108/2022, Pregão eletrônico com registro de preço 

47/2022, necessária para garantir o cumprimento do auxílio funeral às famílias piraporenses em 

situação de vulnerabilidade: 

 
1. Não é verdade que o Município de Pirapora contratou e/ou pagou mais de R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais) em caixões e serviços funerários; 

 

2. O que de fato ocorreu foi, nos termos da lei, a concretização do procedimento licitatório 

competente para possibilitar eventuais e futuras prestações do benefício assistencial 

denominado “auxílio funeral”, que existe desde gestões municipais anteriores, sempre tendo 

sido custeado pelo erário, inclusive no período mais agudo da Pandemia de Covid-19; 

 

3. A mencionada licitação ocorreu pelo sistema de registro de preços, o que significa dizer que os 

serviços funerários apenas serão efetivamente contratados e pagos pela administração pública 

municipal paulatinamente, quando, eventual e futuramente, se configurar a necessidade de 

garantir o cumprimento do benefício; 

 

4. Importante destacar que os benefícios eventuais, dentre eles o “auxílio funeral”, são provisões 

públicas de caráter temporário, previstas na lei federal nº 8.742/93, e que se destinam a 

indivíduos e famílias que não podem satisfazer suas necessidades básicas com recursos próprios; 

 

5. Nesse contexto, a lei municipal de nº 2568/2022 dispõe, dentre outros, acerca do “auxílio 

funeral”, destinado às famílias que dele necessitem e preencham os requisitos estabelecidos na 

norma; 

 

6. Sobre os valores envolvidos, cumpre ressaltar que não é possível precisar quanto efetivamente 

será gasto, visto que se tratam de produtos e serviços variáveis, a depender, por exemplo, dos 

tipos de urnas que devem se adequar às características de cada féretro; 

 

7. Apenas a título de comparação e informação, seguem dados quantitativos de concessão de 

Benefício Eventual de Auxilio Funeral, pela Secretaria da Família e Políticas Sociais – SEFAM,  

a partir do mês de Janeiro de 2021 a Dezembro de 2022: 

AUX. FUNERAL QUANTIDADE Valor 

Janeiro a Dezembro/2021 33 61.691,00 

Janeiro a Dezembro/2022 40 117.812,00 

TOTAL 73 179.503,00 

 

8. Seguem também informações sobre a origem dos recursos utilizados nos pagamentos do 

benefício eventual de auxilio funeral.  



   

 

9. Sendo assim, ratificamos que são mentirosas e levianas as afirmações e insinuações feitas e 

divulgadas de maneira inescrupulosa em vídeos que circulam nas redes sociais; 

 

10. Confirmamos, por fim, o nosso compromisso com o povo de Pirapora, numa gestão séria, 

honesta e zelosa com os cofres públicos, seguindo firmes no propósito de continuar a 

reconstrução de nossa cidade; 

 

Pirapora, 30 de dezembro de 2022 

 

 

Alexandro Costa Cesar 

Prefeito Municipal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano Fonte Valor 

2021 

100- recurso próprio do município. 25.296,00 

156 (recurso estadual próprio para pagamento de benefício eventual) 36.395,00 

2022 
156 e 256 (recurso estadual próprio para pagamentos da assistência 

social) 
117.812,00 


