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Atos do Executivo

DECRETO Nº 1.645, DE 29 DE MAIO 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 da atribuição legal que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município;

DECRETA:

Art. 1º  O Decreto nº 1.526, de 20 de março de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:
�Art. 4º            .
………………………………………….
§5º  A suspensão prevista no caput deste artigo não se aplica às atividades sociais de interesse público executadas indiretamente pelo terceiro setor, desde que as 
instituições executoras adotem as seguintes medidas:
I � orientar no início de cada atividade sobre o risco de contaminação do Coronavírus (COVID-19) em locais fechados e de aglomeração de pessoas, deixando, ainda, na 
entrada das Organizações, avisos de alerta nos padrões e recomendações do Ministério da Saúde;
II � não poderão realizar atividades cujo público seja crianças e adolescentes (0 a 17 anos e 11 meses), pessoas idosas (a partir de 60 anos) e pessoas com doenças 
crônicas, tais como diabetes, hipertensão, doença respiratória e cardiovascular, neoplasias, dentre outras;
III � não poderão executar atividades que exijam contato físico entre os participantes ou o compartilhamento de objetos;
IV � deverão observar no máximo 10 (dez) participantes por atividades, observando distância igual ou superior a 02 (dois) metros entre os participantes;
V � disponibilizar máscaras e álcool em gel 70% para todos os participantes, bem como todos os profissionais e demais frequentadores do projeto social;
VI - intensificar as ações de limpeza, higienizando o espaço e o material a ser utilizado antes do início das atividades e, pelo menos, a cada 03 (três) horas, durante o 
período de funcionamento, especialmente superfícies de toque, como corrimão de escada de acesso, maçanetas, portas, inclusive de elevadores, trinco de portas de 
acesso de pessoas, pisos paredes e banheiros, dentre outros, preferencialmente com álcool 70% e/ou outro componente que auxilie no combate ao COVID-19;
VII � adotar as medidas estabelecidas pelas autoridades de saúde de prevenção ao contágio e contenção da propagação de infecção viral relativa ao COVID-19.
Parágrafo único.  Caso não seja possível executar todas as metas do Plano de Trabalho inicialmente previsto, em virtude das limitações sanitárias acima elencadas, 
a entidade executora deverá adaptar o Plano de Trabalho e apresentá-lo à secretaria gestora para realizar a alteração da parceria por meio de Termo de Apostila, 
conforme previsto nas alíneas b”e“c” do inciso II do art. 45, da Lei nº 4.910, de 6 de dezembro de 2017.” (NR)
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 29 de maio de 2020.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS 
Prefeito de Contagem

DECRETO Nº 1.646, DE 29 DE MAIO DE 2020

Institui o Programa Municipal de Voluntariado “Transformar Contagem” nos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no exercício da atribuição legal que lhe confere o inciso VII do art.92 da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o 
disposto na Lei Federal nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, e na Lei nº 5.080, de 06 de maio de 2.020, 

DECRETA:
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CAPÍTULO I
DO PROGRAMA DE VOLUNTARIADO “TRANSFORMAR CONTAGEM”
Art. 1º  O Programa  de Voluntariado “Transformar Contagem” tem como objetivos:
I - promover o intercâmbio de informações, dados e projetos de ação social, em caráter de intersetorialidade, entre a administração pública, as empresas e as 
organizações da sociedade civil localizadas no Município de Contagem; e 
II - proporcionar aos cidadãos contagenses a oportunidade de conhecer as políticas públicas desenvolvidas pela Administração Municipal de Contagem, mediante a 
prestação de serviços voluntários, por meio dos quais poderão adquirir experiências, além de contribuírem para o processo de divulgação da cidade de Contagem.
Parágrafo único.  Os serviços mencionados no caput deste artigo poderão ter cunho assistencial, científico, cívico, cultural, educacional, recreativo, esportivo ou 
tecnológico.
Art. 2º  O Programa  de Voluntariado “Transformar Contagem” será coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, contando com a cooperação e 
colaboração dos demais órgãos integrantes da Administração Pública Municipal. 
Art. 3º  A Administração Pública  Municipal, por meio de seus órgãos e entidades, deverá cooperar na consolidação do Programa “Transformar Contagem”, em especial:
I - na formulação, participação, articulação e implementação de projetos voltados ao desenvolvimento e à promoção do voluntariado transformador no Município;
II - na identificação e mobilização de voluntários, indicando oportunidades e parceiros na Administração Pública Municipal e em instituições privadas sem fins lucrativos 
que tenham interesse em receber e acompanhar voluntários;
III - na promoção de atividades de capacitação e preparação de voluntários, bem como de gestores dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal e das 
instituições privadas sem fins lucrativos que recebam voluntários; e
IV - na realização de seminários, conferências, fóruns e debates públicos para a discussão do tema do voluntariado transformador com a sociedade.
Art. 4º  Fica instituído o Comitê Gestor do Programa de Voluntariado “Transformar Contagem”, de caráter consultivo e deliberativo, com o objetivo de fomentar 
projetos e iniciativas que estimulem o engajamento do setor público, das instituições privadas sem fins lucrativos e da sociedade no desenvolvimento de atividades 
voluntárias, com as seguintes competências: 
I - definir, acompanhar e divulgar as ações governamentais que compõem o Programa de Voluntariado “Transformar Contagem”;
II - promover a articulação e a integração entre os órgãos da Administração Pública  Municipal visando ao aprimoramento das instâncias e canais de participação; 
III - identificar, definir, monitorar e avaliar indicadores das ações dos projetos vinculados ao Programa de Voluntariado “Transformar Contagem”, bem como promover 
pesquisas de satisfação com os usuários e gestores do referido Programa, por meio de plataforma tecnológica;
IV - contribuir para o avanço programático, de marcos legais e de políticas que fortaleçam os mecanismos democráticos de gestão participativa e do serviço voluntário; 
V - estimular os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal a promover o voluntariado transformador e incentivarem seus servidores e empregados, 
inclusive  terceirizados, à participação; e
VI - promover a articulação interinstitucional visando à implantação dos objetivos do Programa de Voluntariado “Transformar Contagem”.
Parágrafo único. . Os órgãos e entidades da Administração Pública  Municipal devem comunicar ao Comitê Gestor instituído no caput deste artigo, suas ações de 
participação social e serviços voluntários.
Art. 5º  O Comitê Gestor do Programa  de Voluntariado “Transformar Contagem” será composto por representantes titulares e suplentes, nomeados pelo Chefe do 
Poder Executivo, na forma que segue: 
I - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que o coordenará;
II - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Direitos Humanos;
III - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos;
IV - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico;
V - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;
VI - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão; e
VII - 06 (seis) representantes de Organizações da Sociedade Civil, com reconhecida atuação na prática do voluntariado transformador, em funcionamento há mais de 02 
(dois) anos, a serem designados pelo titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, para mandato de 02 (dois) anos, sendo permitida a recondução. 
§1º  A Secretaria executiva do Comitê Gestor será ocupada por membro designado pelo titular da Secretar Municipal de Desenvolvimento Social, para mandato de 02 
(dois) anos, sendo permitida a recondução.
§2º  A organização e o funcionamento do Comitê Gestor serão estabelecidos em seu Regimento Interno, aprovado pelo quórum de maioria simples.
§3º  O Comitê Gestor poderá firmar parcerias, criar grupos de trabalho, convidar representantes do poder público, de conselhos setoriais de políticas públicas ou 
comunitários, da sociedade civil, bem como especialistas, com a finalidade de realizar consultas ou receber o assessoramento em atividades específicas.
§4º  A participação no Comitê Gestor não ensejará remuneração de qualquer espécie a seus membros ou convidados, sendo considerada serviço público relevante.
Art. 6º  A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social exercerá, no âmbito do Programa de Voluntariado “Transformar Contagem”, as seguintes competências:
I - executar as atividades operacionais e coordenar as ações necessárias ao desenvolvimento do Programa  de Voluntariado “Transformar Contagem”;
II - gerenciar, supervisionar, controlar e acompanhar a utilização da plataforma tecnológica do Programa  de Voluntariado “Transformar Contagem”; e
III - realizar as atividades inerentes à comunicação social do Programa de Voluntariado “Transformar Contagem”, utilizando os meios disponíveis.
Art. 7º  Os requisitos para cadastramento dos projetos pelos órgãos, entidades e instituições privadas sem fins lucrativos, bem como os procedimentos para 
cadastramento dos voluntários, constarão de regulamento expedido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, e poderão constar da plataforma tecnológica 
do Programa  de Voluntariado “Transformar Contagem”.
Art. 8º  São direitos do prestador de serviço voluntário:
I - obter reconhecimento e estímulo ao trabalho voluntário, bem como, receber, ao término da prestação do serviço voluntário, o certificado de participação no 
Programa de Voluntariado “Transformar Contagem” com indicação do número de horas dedicadas ao serviço voluntário, de forma impressa ou digital;
II - escolher uma atividade para a qual tenha afinidade;
III - realizar atividades de acordo com sua capacidade e disponibilidade de dias e horários;
IV - receber a orientação necessária para exercer adequadamente suas atividades;
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V – receber treinamento para a prática do voluntariado transformador, alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas;
V - encaminhar sugestões ou reclamações ao Comitê Gestor do Programa de Voluntariado “Transformar Contagem” visando ao aperfeiçoamento da prestação de 
serviços;e
VI - dispor de meios adequados e condizentes à execução das atividades.
Parágrafo único. Além dos direitos previstos no caput deste artigo, o voluntário fará jus aos demais direitos previstos em termo de adesão firmado com a instituição 
promotora.
Art. 9º  São deveres do prestador de serviço voluntário, sob pena de desligamento:
I - ser assíduo no desempenho de suas atividades;
II - zelar pela continuidade dos serviços, comunicando com antecedência as ausências nos dias ou períodos em que estiver escalado para a prestação de serviço 
voluntário, registrando a devida justificativa, com o fim de possibilitar a sua substituição ou aviso prévio ao público beneficiário;
III - ser imparcial no tratamento de pessoas, independente de gênero, sexo, raça, religião, nacionalidade e condição socioeconômica; 
IV - ser discreto na conduta profissional quando na realização das atividades;
V - ser dedicado, comprometido, responsável e desempenhar com zelo e eficiência as tarefas que lhe forem atribuídas;
VI - exercer suas atividades, sempre sob orientação e coordenação do gestor do projeto ao qual se encontra vinculado;
VII - respeitar e cumprir as normas legais e regulamentares da entidade onde está prestando o trabalho voluntário;
VIII - guardar sigilo das informações a que tiver acesso no exercício das atividades, exceto se a disponibilização da informação for inerente à consecução dos objetivos 
do serviço voluntário;
IX - cadastrar-se na plataforma tecnológica do Programa de Voluntariado “Transformar Contagem” e aceitar o Termo de Uso e Política de Privacidade e o Termo de 
Responsabilidade, disponíveis na plataforma tecnológica do Programa;
X - assinar o Termo de Adesão ao Trabalho Voluntário, junto ao órgão, entidade ou instituição privada sem fins lucrativos responsável pelo projeto;
XI - reconhecer, respeitar e defender, de forma ativa, a dignidade dos beneficiários e dos demais envolvidos nas atividades voluntárias;
XII - informar à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e à instituição promotora qualquer violação aos direitos humanos no âmbito das atividades voluntárias 
que realize; e
XIII - não assumir o papel de representante da instituição promotora sem a prévia autorização desta.
Art. 10.  É vedado ao prestador de serviço voluntário:
I - prestar trabalho voluntário sem prévia celebração do Termo de Adesão ao Trabalho Voluntário, junto ao órgão, entidade ou instituição privada sem fins lucrativos 
responsável pelo projeto;
II - exercer, de forma substitutiva, funções privativas de servidor ou empregado público;
III - receber, a qualquer título, remuneração pelos serviços prestados voluntariamente;
IV - identificar-se invocando sua condição de voluntário quando não estiver no pleno exercício das atividades voluntárias ou para obter vantagens indevidas;
V - exercer, durante o voluntariado, atividades estranhas à natureza do serviço para o qual foi cadastrado;
VI - dar quitação, prestar recibos, dar fé pública, autenticar documentos e emitir despachos, expedir atos ou manifestar-se em procedimentos administrativos, exceto 
nesse último caso quando instado a elucidar fatos de interesse da Administração Pública Municipal; e
VII - exercer poderes de fiscalização, poder hierárquico e responder por unidades administrativas.
Art. 11.  Será desligado do exercício de suas atividades o prestador de serviço voluntário que descumprir qualquer das normas previstas neste Decreto.
Art. 12.  São deveres dos órgãos e entidades e das instituições privadas sem fins lucrativos, dentre outros sob pena de desligamento do Programa de Voluntariado 
“Transformar Contagem”:
I – selecionar os voluntários sem qualquer tipo de discriminação quanto à idade, gênero, orientação sexual, etnia, religião, procedência nacional e regional ou 
preferências políticas, exceto se determinado pelo tipo de atividade voluntária, devidamente justificada; 
II - requerer ao voluntário a assinatura de termo de adesão, em meio impresso ou digital, do qual deverão constar o objeto e as condições de seu exercício;
III - promover meios adequados e condizentes à execução das atividades;
IV - fornecer ao voluntário informações a respeito da instituição promotora e da atividade voluntária a ser exercida;
V - não exigir do prestador de serviço voluntário atividade estranha à natureza do serviço para o qual foi cadastrado;
VI - executar o projeto conforme as disposições do Termo de Responsabilidade;
VII - encaminhar relatório sobre o andamento do projeto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social por meio dos canais de comunicação disponíveis na 
plataforma tecnológica do Programa “Transformar Contagem”;
VIII - atender às solicitações do Comitê Gestor do Programa “Transformar Contagem”;
IX - aceitar o Termo de Uso e Política de Privacidade e o Termo de Responsabilidade, disponíveis na plataforma tecnológica do Programa “Transformar Contagem”;
X - participar das capacitações disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para fins de alinhamento de gestão e da prática do voluntariado 
transformador, alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas; 
XI - informar qualquer tipo de situação de atuação inadequada do voluntário cadastrado no Programa “Transformar Contagem”.
Art. 13.  É facultado à instituição promotora oferecer ajuda de custo para a execução das atividades voluntárias.
§1º  A possibilidade de concessão de ajuda de custo e/ou ressarcimento das despesas incorridas para a execução das atividades voluntárias deverá constar 
expressamente do termo de adesão, e somente poderão ser ressarcidas desde que precedidas de autorização expressa do responsável da instituição promotora. 
§2º  Em hipótese alguma, os custos incorridos pela instituição promotora para a concessão de ajuda de custo e/ou ressarcimento das despesas incorridas para a 
execução das atividades voluntárias poderão ser repassados à Administração Pública Direta ou Indireta do Poder Executivo Municipal, ou à coordenação do Programa 
“Transformar Contagem”.
Art. 14.  A instituição promotora e a coordenação do Programa “Transformar Contagem” poderão suspender ou extinguir o termo de adesão na hipótese de 
descumprimento por parte do voluntário ou quando sua conduta estiver em conflito com os objetivos do Programa “Transformar Contagem” e/ou da instituição 
promotora ou implicar prejuízo, e quando a atividade exercida pelo voluntário não for mais de interesse da instituição promotora.
Parágrafo Único.  Em caso de suspensão ou desligamento do voluntário por parte da instituição promotora nas hipóteses previstas no caput, o fato deverá ser 
imediatamente comunicado à Coordenação do Programa “Transformar Contagem”. 
Art. 15.  O serviço voluntário é prestado de forma espontânea e não gera vínculo funcional ou empregatício com a Administração Pública Municipal, ou com as 
instituições privadas sem fins lucrativos, nem qualquer obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.
Art. 16.  A utilização do nome, emblema ou logomarca do Programa de Voluntariado “Transformar Contagem” por qualquer órgão ou entidade signatária, ou 
instituição privada dele participante fica condicionada à autorização expressa do Comitê Gestor do referido Programa.

CAPÍTULO II
DA PRÁTICA DO VOLUNTARIADO TRANSFORMADOR NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 17.  Os órgãos da Administração Pública Municipal poderão implementar programas de voluntariado transformador no âmbito de suas competências, propiciando 
aos cidadãos do Município de Contagem o conhecimento das políticas públicas desenvolvidas. 
Art. 18.  Para os fins deste Decreto serão considerados voluntários os cidadãos atendidos pelo Programa de Voluntariado “Transformar Contagem” que pertencerem às 
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seguintes categorias: 
I - estudantes;
II - pesquisadores;
III - professores universitários; e
IV - demais profissionais, técnicos e servidores públicos de entes estatais, órgãos e instituições parceiras do Município de Contagem.
Parágrafo único.  Os voluntários serão selecionados de acordo com sua área de interesse e alocados nos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, de 
acordo com o interesse e a disponibilidade de programas, projetos e/ou políticas municipais em cada área específica.
Art. 19.  O serviço voluntário prestado ao Município de Contagem, nos termos do disposto neste Decreto não é remunerado, não gera vínculo empregatício e nem 
obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. 
Parágrafo único.  Eventuais despesas comprovadamente realizadas no desempenho de atividades voluntárias poderão ser ressarcidas pelo Município, desde que prévia e 
expressamente autorizadas, e condicionadas à existência de recursos no orçamento da unidade autorizadora ou beneficiária do serviço.
Art. 20.  Para a implementação do Programa instituído neste Decreto, poderão ser firmadas parcerias com instituições de ensino superior, nacionais ou internacionais, 
organizações do setor privado e da sociedade civil, redes internacionais, dentre outros.
Art. 21.  A forma de seleção dos voluntários interessados em prestar os serviços mencionados neste Decreto será objeto de Edital a ser elaborado pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social e publicado no Diário Oficial do Município de Contagem, nos termos da legislação vigente, sem prejuízo da utilização de outras 
formas de comunicação e difusão, com vistas a garantir a mais ampla publicidade possível. 
Art. 22.  Para participar do Programa, o voluntário deverá comprovar que possui conhecimentos e habilidades para o exercício do serviço ao qual se candidata, 
com base em experiências práticas e conhecimentos profissionais previamente adquiridos, por meio de apresentação de currículo e histórico escolar, dentre outros 
documentos previstos no Edital de Seleção.
Art. 23.  Cada voluntário selecionado ficará subordinado a um supervisor, servidor ou empregado público integrante do órgão ou entidade em que o serviço será 
prestado, previamente designado de acordo com a área de interesse do voluntário.
Art. 24.  Compete ao Município, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social:
I - responsabilizar-se pela assinatura do Termo de Adesão ao Serviço Voluntário; 
II - adequar as habilidades e conhecimentos do voluntário à demanda existente nos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal;
III - responsabilizar-se, caso necessário, pela qualificação, capacitação e/ou orientações ao voluntário, com vistas ao exercício adequado de suas funções; e
IV - assegurar ao voluntário condições mínimas de trabalho para o desenvolvimento de suas atividades, permitindo-lhe o uso das instalações públicas, dos bens e dos 
serviços necessários para a execução das tarefas previstas no Programa.
Art. 25.  Compete ao servidor ou empregado público designado como supervisor do voluntário:
I - responsabilizar-se pela elaboração, assinatura e acompanhamento da execução do Plano de Trabalho do serviço voluntário sob sua supervisão;
II - orientar e acompanhar o voluntário na realização dos trabalhos relacionados ao Programa;
III - encaminhar sugestões e/ou reclamações ao Titular do órgão ou entidade beneficiária do serviço voluntário, visando ao aperfeiçoamento dos trabalhos; e
IV - participar do workshop semestral realizado para a apresentação e divulgação dos resultados obtidos no Programa.
Art. 26.  Compete ao voluntário:
I - manter comportamento compatível com o trabalho que está desempenhando;
II - ser assíduo no desempenho de suas atividades;
III - tratar com urbanidade os servidores ou empregados públicos municipais do órgão ou entidade em que se encontram exercendo suas atividades, bem como os 
demais prestadores de serviço voluntário e o público em geral;
IV - exercer suas atribuições conforme previsto no Termo de Adesão celebrado com o Município, sempre sob a orientação e coordenação do seu supervisor;
V - justificar as ausências, caso não compareça nos dias em que estiver escalado para a prestação do serviço voluntário;
VI – zelar pela conservação dos bens públicos e bom uso dos materiais postos à sua disposição, evitando o desperdício, sendo vedada a utilização dos recursos materiais 
para finalidades particulares, sob pena de responsabilização, nos termos previstos na legislação; 
VII - restituir os bens que lhe forem entregues nas mesmas condições em que os recebeu;
VIII - cumprir, no exercício de suas funções, as orientações superiores;
IX - cumprir e fazer cumprir as normas e regulamentos internos, a legislação pertinente e o Termo de Adesão ao Serviço Voluntário firmado com o Município; e
X - guardar sigilo e comportar-se de forma ética quanto aos assuntos pertinentes ao órgão ou entidade onde se encontram prestando o serviço voluntário.
Art. 27.  O prestador de serviço voluntário que descumprir qualquer das normas previstas neste Decreto será desligado do exercício de suas funções, garantida a ampla 
defesa e o contraditório.
Parágrafo único.  Fica vedada a readmissão de prestador de serviço voluntário desligado na forma deste artigo.
Art. 28.  O serviço voluntário terá início com a assinatura do Termo de Adesão celebrado entre o Município e o prestador do serviço, cujo modelo será elaborado pela 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que deverá conter:
I - o nome e a qualificação completa do prestador de serviço voluntário;
II - o local, o prazo, a periodicidade semanal e a duração diária da prestação do serviço;
III - a definição e a natureza das atividades a serem desenvolvidas;
IV - os direitos, deveres e proibições inerentes ao regime de prestação de serviços voluntários;
V - a ressalva de que o prestador de serviços voluntários é responsável por eventuais prejuízos que, por sua culpa ou dolo, vier a causar à Administração Pública 
Municipal e a terceiros, respondendo civil e penalmente pelo exercício irregular de suas funções, inclusive quando o dano decorrer da interrupção, sem a prévia e 
expressa comunicação de que trata o §3º deste artigo, da prestação dos serviços a que voluntariamente tenha se comprometido;
VI - o Plano de Trabalho; e
VII - as demais condições, direitos, deveres e vedações previstas neste Decreto.
§1º  São requisitos para a assinatura do Termo de Adesão:
I - a apresentação de documento que comprove o atendimento e vinculação a qualquer das categorias descritas nos incisos do art.18 deste Decreto;
II - a apresentação da apólice de seguro de saúde contratada; e
III – realização de curso de nivelamento de atividade voluntária, a ser ministrado pelo Município.
§2º  O Termo de Adesão ao Serviço Voluntário poderá ser cancelado por iniciativa de ambas as partes, respeitada a antecedência mínima de 48h (quarenta e oito horas) 
e a exigência de notificação prévia.
Art. 29.  A carga horária do serviço voluntário poderá variar entre 16h (dezesseis) e 20h (vinte) horas semanais e o tempo de duração do Programa poderá variar entre 
90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias.
§1º  A jornada de atividades do serviço voluntário deverá compatibilizar-se com o horário das atividades acadêmicas, caso o voluntário seja estudante.
§2º  A fixação dos horários do serviço voluntário será flexível e será deliberada conjuntamente entre o voluntário e o seu supervisor.
Art. 30.  O Plano de Trabalho do Programa de Voluntariado “Transformar Contagem”, a ser elaborado pelo supervisor do voluntário, deverá estar em consonância com 
as funções assumidas pelo prestador do serviço no âmbito do projeto específico no qual estiver envolvido.
§1º  O Plano de Trabalho considerará a carga horária e a duração do serviço voluntário previstas no Termo de Adesão assinado entre as partes, devendo, ainda, conter a 
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descrição das atividades e o local em que as mesmas serão desenvolvidas.
§2º  O Plano de Trabalho possuirá caráter pedagógico e será elaborado de forma a garantir ao voluntário o conhecimento do histórico e dos objetivos do projeto no 
qual será inserido.
Art. 31.  Os voluntários estudantes produzirão artigos que deverão ser escritos durante o período em que estiverem prestando o serviço voluntário.
§1º  Os artigos devem ser escritos em português, conter no mínimo 04 (quatro) páginas e relacionar-se à temática desenvolvida durante a prestação do serviço 
voluntário. 
§2º  Os artigos serão publicados no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Contagem e poderão ser remetidos às instituições parceiras, podendo, ainda, serem 
contemplados em edições de revistas e periódicos, por intermédio de parcerias firmadas.
Art. 32.  A apresentação dos resultados do Programa pelos voluntários acontecerá ao final de cada semestre, em workshop a ser realizado pelo Município.
Art. 33.  A entrega dos certificados ocorrerá após a conclusão do Programa e, no caso dos voluntários estudantes, após a entrega do artigo mencionado no art. 31 
deste Decreto, a fim de estimular a troca de experiências e de práticas públicas.
Art. 34.  É vedado o exercício do serviço voluntário em substituição ao trabalho de qualquer categoria profissional, servidor ou empregado público integrante dos 
quadros de pessoal da Administração Pública Municipal.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS
 Art. 35.  As atividades voluntárias desenvolvidas no âmbito do presente decreto são orientadas pelo princípio da complementaridade, que pressupõe que a atividade 
voluntária não substitui o papel do Estado, e que órgãos e entidades da administração pública e entidades privadas responsáveis por atividades voluntárias não 
poderão engajar voluntários em substituição a empregos e cargos formais ou como meio de evitar obrigações para com seus empregados e servidores. 
Art. 36.  As relações decorrentes de atividades voluntárias não implicam, para as partes, a qualquer título, vínculo trabalhista e obrigações ou benefícios de natureza 
tributária, previdenciária ou de seguridade social. 
Art. 37.  Crianças e adolescentes poderão participar de atividades voluntárias, desde que acompanhados ou expressamente autorizados pelos pais ou responsáveis, 
observada a legislação específica de proteção à criança e ao adolescente. 
Art. 38.  O Poder Executivo Municipal poderá firmar parcerias com organizações da sociedade civil para a implementação dos programas previstos neste Decreto, 
inclusive com o repasse de recursos ou outras formas de cooperação, que poderá ser realizado nos termos do disposto na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 
2014. 
Art. 39.  As instituições promotoras poderão atuar em rede para fins de estabelecer parcerias, nos termos do disposto na Lei Federal nº 13.019, de 2014, que visem à 
implementação de projetos e de programas de voluntariado transformador. 
Parágrafo único.  Nas hipóteses previstas no caput deste artigo, o termo de atuação em rede que formalize a parceria deverá indicar a instituição responsável por firmar 
o termo de adesão junto aos voluntários que vierem a participar das ações promovidas.
Art. 40.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 29 de maio de 2020.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

LUZIA MARIA FERREIRA
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

DECRETO Nº 1.647, DE 29 DE MAIO DE 2020

Abre crédito adicional suplementar e anula dotação.

     O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no art. 9º, da Lei nº 5.063, de 6 de janeiro de 2020,

    DECRETA:

    Art.1º Fica aberto o crédito adicional suplementar proveniente da Emenda Parlamentar Municipal nº 44, de acordo com o Decreto nº  1.591, de 28 de abril de 2020, 
à seguinte dotação orçamentária:

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

1.10.2.08.244.0068.2142.33504300.5100 30.000,00

TOTAL 30.000,00
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    Art.2º Para fazer face à suplementação constante no art. 1º  deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial da seguinte dotação 
orçamentária:

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

1.23.1.04.122.0036.9001.33909900.5100 30.000,00

TOTAL 30.000,00

 

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

    Palácio do Registro, em Contagem, 29 de maio de 2020.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECRETO Nº 1.648, DE 29 DE MAIO DE 2020

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

     O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 9º, da Lei nº 5.063, de 6 de janeiro de 2020,

     DECRETA:

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

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

1.04.4.28.843.0036.0004.46907100.0100                   46.079,72 

1.16.2.15.131.0005.2097.33903000.0100                            1,00 

1.10.2.08.244.0068.2141.33504300.0100                   19.251,09 

1.10.2.08.244.0068.2141.33504300.0100                   50.297,09 

1.10.2.08.244.0068.2141.33504300.2129                 672.000,00 

1.10.2.08.244.0072.2143.33504300.2129                 328.000,00 

1.10.2.08.244.0072.2143.33504300.2129                 337.000,00 

1.11.3.16.482.0025.1024.33904800.0100                 812.099,00 

1.12.3.12.361.0030.1042.33903900.0101                 477.100,00 

1.12.3.12.361.0030.1042.33903900.0101                   47.800,00 
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1.13.1.10.301.0040.2190.33903700.2159                 956.916,55 

1.16.2.15.451.0004.1013.44903900.4190              1.014.707,48 

1.17.1.06.122.0001.2022.33909300.0100                 331.286,00 

1.23.1.28.843.0036.0008.46907100.0100              1.108.800,00 

1.11.3.16.482.0025.1024.33904800.2124                 442.493,62 

1.11.3.16.482.0025.1024.33904800.2124                 113.244,00 

1.11.3.16.482.0025.1024.33904800.2124                 123.427,38 

1.11.3.16.482.0025.1024.33904800.2124                   98.435,00 

1.12.3.12.365.0029.2251.33903000.2146                 470.058,43 

1.10.2.08.244.0068.2141.33504300.0100                     4.987,95 

TOTAL              7.453.984,31 

 

     Art. 2º  Para fazer face às suplementações constantes no art. 1º  deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial das seguintes dotações 
orçamentárias:

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

1.10.2.08.244.0068.2141.33903900.0100                     4.987,95 

1.16.2.15.452.0005.2096.33903900.0100                            1,00 

1.10.2.08.244.0072.2146.33504300.2129                 337.000,00 

1.11.3.16.482.0025.1024.33304100.0100                 812.099,00 

1.12.3.12.361.0029.2252.44905200.2146                 470.058,43 

1.12.3.12.365.0030.2255.44905100.0101                 477.100,00 

1.12.3.12.365.0030.2258.33903900.0101                   47.800,00 

1.13.1.10.301.0040.2190.33903900.2159                 956.916,55 

1.15.1.15.451.0016.1004.44905100.2124                 442.493,62 

1.16.2.15.451.0004.1013.44905100.4190              1.014.707,48 

1.17.1.06.122.0001.2022.33903900.0100                 331.286,00 

1.19.2.11.334.0035.2226.33903000.2124                 113.244,00 

1.19.2.11.334.0035.2226.33903900.2124                 123.427,38 

1.19.2.11.334.0035.2226.44905200.2124                   98.435,00 

1.23.1.28.062.0036.0006.44909100.0100                   46.079,72 

1.23.1.28.844.0036.0009.32902200.0100              1.108.800,00 

1.10.2.08.244.0068.2142.33903000.0100                   19.251,09 

1.10.2.08.244.0068.2142.44905200.0100                   50.297,09 

1.10.2.08.244.0072.2144.33504300.2129              1.000.000,00 

TOTAL              7.453.984,31 

 

     Art. 3º  O valor suplementado  no  art. 1º  deste  Decreto  não  onera  o limite estabelecido no art. 9º da Lei nº 5.063, de 6 de janeiro  de 2020, conforme 
parágrafos 1º a 3º  e seus incisos.

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

     Palácio do Registro, em Contagem, 29 de maio de 2020.
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ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECRETO Nº 1.649, DE 29 DE MAIO DE 2020

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

     O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 9º, da Lei nº 5.063, de 6 de janeiro de 2020,

    DECRETA:

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

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

1.10.2.08.244.0068.2141.33504300.0100                     5.000,00 

1.12.3.12.361.0030.1042.44905200.0101                 125.000,00 

1.10.2.08.244.0068.2141.33504300.0100                     5.000,00 

1.10.2.08.244.0068.2141.33504300.0100                     5.000,00 

1.10.2.08.244.0068.2141.33504300.0100                     1.885,25 

1.10.2.08.244.0068.2141.33504300.0100                     5.000,00 

1.10.2.08.244.0068.2141.33504300.0100                     5.000,00 

1.10.2.08.244.0068.2141.33504300.0100                     5.000,00 

1.10.2.08.244.0068.2141.33504300.0100                     4.000,00 

1.10.2.08.244.0068.2141.33504300.0100                   50.122,51 

1.10.2.08.244.0068.2141.33504300.0100                   50.000,00 

1.10.2.08.244.0068.2141.33504300.0100                        423,50 

1.10.2.08.244.0068.2141.33504300.0100                     3.370,00 

1.10.2.08.244.0068.2141.33504300.0100                   10.000,00 

1.10.2.08.244.0068.2141.33504300.0100                   10.000,00 

1.10.2.08.244.0068.2141.33504300.0100                   10.000,00 

1.10.2.08.244.0068.2141.33504300.0100                     5.000,00 

1.10.2.08.244.0068.2141.33504300.0100                     5.000,00 

1.10.2.08.244.0068.2141.33504300.0100                     2.000,00 

1.10.2.08.244.0068.2141.33504300.0100                     5.000,00 

1.10.2.08.244.0068.2141.33504300.0100                     1.000,00 

1.10.2.08.244.0068.2141.33504300.0100                     1.000,00 
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1.10.2.08.244.0068.2141.33504300.0100                            0,32 

1.10.2.08.244.0068.2141.33504300.0100              1.308.821,24 

1.10.2.08.244.0068.2141.33504300.0100                        555,34 

1.10.2.08.244.0068.2141.33504300.0100                        328,91 

1.10.2.08.244.0072.2143.33504300.0100                 365.461,46 

1.10.2.08.244.0072.2143.33504300.0100                 300.000,00 

1.11.3.16.482.0025.1024.33904800.0100              1.287.639,66 

1.12.3.12.361.0030.1042.33903900.0101                   12.200,00 

1.12.3.12.361.0030.1042.33903900.0101                   15.900,00 

1.12.3.12.361.0030.1042.33903900.0101                   47.000,00 

1.12.3.12.361.0030.1042.44905100.0101                   13.040,00 

1.12.3.12.361.0030.1042.44905100.0101                   46.620,00 

1.12.3.12.361.0030.1042.44905100.0101                   65.340,00 

1.10.2.08.244.0068.2141.33504300.0100                     1.939,18 

TOTAL 3.778.647,37

 

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

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

1.08.2.04.123.0082.2230.32902100.7100 1.287.639,66

1.10.2.08.244.0056.2044.44905200.0100 328,91

1.10.1.08.122.0001.2050.33903000.0100 1.939,18

1.10.1.08.122.0001.2050.33903300.0100 5.000,00

1.10.1.08.122.0001.2050.33904000.0100 5.000,00

1.10.1.08.122.0001.2050.44905200.0100 1.885,25

1.10.1.08.122.0001.2138.33901400.0100 5.000,00

1.10.1.08.122.0001.2138.33903000.0100 5.000,00

1.10.1.08.122.0001.2138.33903900.0100 5.000,00

1.10.1.08.122.0001.2138.44905200.0100 4.000,00

1.10.2.08.244.0069.2139.33504300.0100 50.122,51

1.10.2.08.244.0069.2233.33504300.0100 50.000,00

1.10.2.08.244.0072.2046.33903900.0100 423,50

1.10.2.08.244.0072.2147.33504300.0100 3.370,00

1.10.3.08.243.0070.2131.33901400.0100 10.000,00

1.10.3.08.243.0070.2131.33903000.0100 10.000,00

1.10.3.08.243.0070.2131.33903200.0100 10.000,00

1.10.3.08.243.0070.2131.33903300.0100 5.000,00

1.10.3.08.243.0070.2131.33903900.0100 5.000,00

1.10.4.08.306.0071.2128.33903600.0100 2.000,00

1.10.4.08.306.0071.2128.44905200.0100 5.000,00

1.10.4.08.306.0071.2129.33903900.0100 1.000,00

1.10.4.08.306.0071.2129.44905200.0100 1.000,00

1.10.4.08.306.0071.2130.33504300.0100 0,32

1.12.3.12.122.0001.2250.33901400.0101 25.240,00

1.12.3.12.122.0001.2250.33903300.0101 15.900,00

1.12.3.12.122.0001.2250.33903900.0101 47.000,00
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1.12.3.12.361.0029.2252.33903000.0101 46.620,00

1.12.3.12.366.0029.2253.33903000.0101 190.340,00

1.23.1.28.062.0036.0006.31909100.0100 1.674.282,70

1.23.1.28.062.0036.0006.33909100.0100 300.000,00

1.10.2.08.244.0072.2143.44905200.0100 555,34

1.10.1.08.122.0001.2050.33901400.0100 5.000,00

TOTAL              3.778.647,37 

 

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

     Palácio do Registro, em Contagem, 29 de maio de 2020.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECRETO Nº 1.650, DE 29 DE MAIO DE 2020

Dispõe sobre a adoção de medidas administrativas para contenção e manutenção do equilíbrio das contas públicas no enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19) e dá 
outras providências.

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 a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);
Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) pelo Ministério da 
Saúde, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);
Considerando a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei Federal nº 13.979, de 2020;
Considerando a necessidade de mitigação de disseminação da doença em face dos elevados riscos de saúde pública;
Considerando a perspectiva de aumento dos gastos e de redução da receita, ante a diminuição da atividade econômica, em decorrência do enfrentamento ao 
Coronavírus (COVID-19);
Considerando a necessidade de adoção de medidas de contenção de despesas, inclusive, para que se possa dar prioridade as despesas com a saúde;
Considerando a necessidade de adoção de medidas de manutenção da receita;
Considerando a necessidade da correção de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas;
Considerando que o equilíbrio da execução orçamentária é exigência da qual a Administração não pode se afastar e em tempos de gastos extraordinários e recursos 
escassos, com a correta aplicação dos recursos públicos que se mostra ainda mais importante;
Considerando que, inobstante o art. 65, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - preveja a suspensão dos prazos 
constantes dos arts. 23, 31 e 70, mediante reconhecimento da declaração de emergência ou calamidade pública pelo Poder Legislativo, em nível Estadual ou Federal, o 
replanejamento das contas públicas é medida que ora se impõe;
Considerando que o planejamento, a transparência, o controle e a responsabilização são pontos fundamentais da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF);
Considerando as orientações advindas do Ofício Circular 02/Pres./2020, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, diante da situação de calamidade pública e de 
emergência Estadual e Municipais, declarados em razão do Coronavírus (COVID-19);

DECRETA:

Art. 1º  Ficam vedadas, exceto para os casos e serviços essenciais estabelecidos em Decreto Municipal ao enfrentamento do Coronavírus (COVID-19):
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I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a servidores e empregados públicos, exceto quando derivado de sentença 
judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública;
II - criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa;
III - alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
IV - admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de 
despesa; e
V - criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de 
servidores e empregados públicos, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade.
Art. 2º  Para fins de redução de despesas, poderão ser adotadas as seguintes medidas administrativas: 
I - reestruturação e revisão dos cargos comissionados, das funções gratificadas e de outras gratificações de natureza eventual;
II - realização de alterações de contratos e instrumentos congêneres para readequação de prazos, reequilíbrio econômico financeiro, suspensão, sustação ou até 
extinção contratual, nos termos das orientações do Ofício Circular 02/Pres./2020, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG);
III - verificação das disposições contratuais, identificando a possibilidade de suspensão total ou parcial, nos casos de serviços prestados em caráter continuado;
IV - realização de compras coletivas, envolvendo a participação de distintas unidades da municipalidade, como por exemplo, os consórcios públicos, com o propósito de 
gerar economia de escala e assim obter preços mais vantajosos, desde que atendidos os critérios estabelecidos para realização das licitações compartilhadas e emitidas 
pelo TCE/MG;
V - aderência a atas de registro de preços de outro órgão - “carona” - mesmo que de outra esfera de poder (municipal, estadual ou federal), obedecidas as condições 
do Sistema de Registro de Preços, previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, pois eis que a utilização da “carona” pode se mostrar vantajosa, tanto 
economicamente como para a qualidade, eficiência e efetividade da aquisição ou contratação;
VI - racionalização do consumo de água e esgoto, energia elétrica, telefonia, despesas com postagem, despesas com eventos, combustíveis, conservação e limpeza, 
despesas com locação e manutenção de veículos, e despesas com máquinas e equipamentos das Secretarias Municipais;
VII - contingenciamento de aquisição de materiais de consumo, salvo aqueles de necessidade, notadamente quanto ao volume;
VIII - racionalização de despesas próprias com consultoria técnica;
IX - racionalização de liberação dos materiais de almoxarifado;
X - revisão de viagens a serem empreendidas com veículos oficiais, de representação ou não, independentemente da quilometragem, exceto os casos necessários ao 
enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19);
XI - renegociação dos valores pagos com locações de imóveis vigentes;
XII - suspensão e não implantação de novos projetos que resultem em aumento de despesa, salvo situações extraordinárias e projetos necessários de TI; e
XIII - suspensão de cessões de pessoal para outros Órgãos, salvo se não houver ônus para o Município e excluídos os servidores da área da Saúde e da Defesa Social.
Art. 3º  Para fins de manutenção da Receita, poderão ser adotadas as seguintes medidas administrativas:
I - disponibilização de equipe do município para auxiliar as pequenas empresas na captação de recursos junto às instituições financeiras e referentes aos benefícios 
concedidos pelo Governo Federal;
II - realização de campanhas de conscientização da população, no sentido de que a aquisição de produtos e serviços locais, vai refletir no movimento financeiro e 
consequentemente na receita municipal;
III - ampliação da realização das compras públicas junto às micro e pequenas empresas incentivando sua sustentabilidade, colaborando para a estabilidade da economia 
local e preservando o emprego e a renda de seus cidadãos, devendo-se observar o disposto no capítulo V da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
que estabelece tratamento diferenciado e simplificado nas aquisições públicas para as micro e pequenas empresas;
IV - levantamento acerca do número de trabalhadores autônomos existentes no Município, com objetivo de auxiliá-los no acesso as iniciativas do Governo Federal, 
como o Coronavoucher, nos termos da Lei Federal nº 13.982, de 2 de abril de 2020; e
V - reavaliar todas as previsões orçamentárias do Município, vez que é necessário prever a intensidade do impacto e o desequilíbrio das contas públicas.
Art. 4º  Mesmo durante o quadro de emergência, da excepcionalidade da situação, as prestações de contas e a transparência dos atos são medidas que se impõem, em 
cumprimento às Leis de Acesso à Informação, de Transparência e especialmente aos arts. 48 e seguintes da LRF.
Art. 5º  Fica instituído Grupo de Trabalho Especial de Controle e Acompanhamento dos Gastos Públicos, com a incumbência de acompanhar as ações de contenção de 
despesas, otimização dos recursos existentes e qualificação do gasto público, primando pela eficiência na gestão governamental.
§1º  Ficam nomeados para compor o Grupo de Trabalho Especial de Controle e Acompanhamento dos Gastos Públicos:
I – Alexis José Ferreira de Freitas – Prefeito de Contagem, que o presidirá;
II – Paulo César Funghi Alberto – Secretário Municipal de Governo;
III – Gilberto Silva Ramos – Secretário Municipal de Fazenda;
IV – Marilena Chaves – Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão; 
V – Adriano Henrique Fontoura de Faria – Secretário Municipal de Administração;
VI – Marius Fernando Cunha de Carvalho – Procurador-Geral do Município;
VII – Weber Dias Oliveira – Controlador-Geral do Município;
VII – 01 (um) representante do Poder Legislativo Municipal a ser indicado pelo Presidente da Câmara. 
§2º  O Grupo de Trabalho Especial ora instituído estabelecerá um cronograma de trabalho, com vistas a apresentar conclusões sobre as ações executadas para dar 
cumprimento ao presente Decreto acompanhado de proposta dos ajustes que entender necessários para assegurar o equilíbrio financeiro entre a Receita e a Despesa.
§3º  Os titulares do Grupo de Trabalho Especial deverão deliberar, por meio de Portaria, sobre a instituição de Câmaras Técnicas, a critério dos órgãos, visando à 
realização de estudos, pareceres e análises das matérias específicas de controle dos gastos públicos cujo objetivo é o de auxiliar e subsidiar a tomada de decisões, e que 
contará com representantes da:
a) Secretaria Municipal de Administração;
b) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;
c) Secretaria Municipal de Fazenda;
d) Secretaria Municipal de Governo;
e) Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão;
f) Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos;
g) Procuradoria-Geral do Município; e
h) Controladoria-Geral do Município.
Art. 6º  Os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, deverão reavaliar:
I - licitações em curso e aquelas a serem instauradas para aquisição de bens e contratação de obras e serviços, objetivando a redução dos seus quantitativos, de modo a 
ajustá-los às estritas necessidades da demanda imediata e à disponibilidade orçamentária;
II - contratos em vigor, objetivando a análise da essencialidade e da economicidade da contratação, excetuados os contratos de parceria público-privada e concessões; e
III - a necessidade de manutenção dos contratos administrativos ou outros instrumentos jurídicos vigentes que envolvam o dispêndio de recursos financeiros, bem 
como as condições atualmente ajustadas.
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§1º Nas hipóteses em que seja constatada a necessidade de se manter os instrumentos jurídicos a que se refere o artigo, exteriorizada em decisão devidamente 
fundamentada, as Secretarias deverão promover a sua ampla renegociação, com vistas a redução do valor contratado mediante desconto ou supressão de itens 
devidamente fundamentada, observadas as normas licitatórias incidente na espécie.
Art. 7º  Em face da reavaliação a que se refere o inciso II do artigo 6º deste Decreto os órgãos e entidades iniciarão, imediatamente e na forma da Lei, a renegociação 
dos contratos vigentes, com vistas à redução dos preços contratados, não podendo dessas ações resultar:
I - aumento de preços unitários;
II - aumento de quantidades;
III - redução de qualidade de bens e serviços; e
IV - outras modificações contrárias ao interesse público.
Art. 8º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com prazo de vigência limitado ao disposto nos §§ 2º e 3º do art. 1º e no art. 8º da Lei Federal nº 
13.979, de 2020 e Decretos Estadual e Municipal que declararam situação de emergência ou calamidade pública ao enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19).
Palácio do Registro, em Contagem, 29 de maio de 2020.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

DECRETO Nº 1.651, DE 29 DE MAIO DE 2020

Altera o Decreto nº 1.581, de 17 de abril de 2020, que dispõe sobre a adoção de medidas administrativas excepcionais enquanto durar o Estado de Calamidade Pública 
no Município de Contagem, visando o equilíbrio das contas públicas no enfrentamento à Pandemia do Coronavírus - COVID-19.

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

DECRETA:

Art. 1º O Decreto nº 1.581, de 17 de abril de 2020, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 1º  ................
..............................
§1º  As vedações constantes nos incisos I, II e III, do caput deste artigo aplicam-se aos servidores em sobreaviso e teletrabalho, excetuando-se:
I – os servidores que estiverem realizando suas atividades de modo presencial; e
II – os professores da Rede Municipal de Ensino de Contagem. 
..............................”. (NR)
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de abril de 2020.
Palácio do Registro, em Contagem, 29 de maio de 2020.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

DECRETO Nº 1.652, DE 29 DE MAIO DE 2020

Dispõe sobre o pagamento de flexibilização, extensão ou prorrogação de jornada, no âmbito da Secretária Municipal de Educação e Fundação de Ensino de Contagem.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII, do art. 92, da Lei Orgânica do Município; e
Considerando o disposto no Decreto Estadual nº 47.891, de 20 de março de 2020 e o disposto no Decreto Municipal nº 1.510, de 16 de março de 2020, que decretou 
situação de emergência em saúde pública;
Considerando a Resolução Estadual nº 5.530, de 14 de abril de 2020, que reconheceu o estado de calamidade pública do Município de Contagem até o dia 31 de 
dezembro de 2020, de acordo com o Decreto Municipal nº 1.537, de 24 de março de 2020;

DECRETA:

Art.1º  Os professores da Rede Municipal de Ensino poderão auferir pagamento de flexibilização, extensão ou prorrogação de jornada, desde que estejam realizando 
atividades escolares que possam ser comprovadas, em consonância com o Plano Curricular da Unidade de Ensino onde desempenham suas funções, obedecendo, 
ainda, às normativas da Secretaria Municipal de Educação e da Fundação de Ensino de Contagem, as quais serão instituídas por meio de Portarias.
§1º  Para a concessão do  pagamento de que trata o caput deste artigo, os profissionais da Rede Municipal de Ensino de Contagem deverão atender ao disposto na 
Portaria Conjunta Seduc/Funec nº 16, de 19 de março de 2020, publicada na edição nº 4785, do Diário Oficial do Município.
§2º  Os documentos constantes do Anexo I e II deste Decreto deverão ser devidamente preenchidos, datados e assinados pelo Dirigente Escolar em que estiver lotado o 
profissional, sendo, posteriormente, enviado para a Secretaria Municipal de Educação e/ou para a Fundação de Ensino de Contagem até o último dia de cada mês, para 
a devida avaliação e validação.



"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, 29 de maio de 2020 Página 13 de 34 Diário Oficial de Contagem - Edição 4830

§ 3º  Serão consideradas como atividades válidas para efeitos do pagamento de flexibilização, extensão ou prorrogação de jornada: 
I -   trabalho remoto, mediado ou não por mídias digitais, 
II - ações de cunho pedagógico que tenham como objetivo contribuir para a continuidade dos processos educativos escolares em uma outra perspectiva de interação 
social; e,
III -  estudos sobre a Política de Educação e/ou outras possibilidades de aprimoramento do trabalho pedagógico.
 Art. 2º  Em virtude do recesso escolar, os professores da Rede Municipal de Ensino, detentores do direito a férias-prêmio, poderão requisitá-las a partir do dia 01 
de junho de 2020.
Art. 3º  Os servidores do quadro administrativo das Unidades Escolares poderão solicitar o gozo de férias vencidas, sendo que estas estarão condicionadas ao 
deferimento de sua chefia imediata.
Art.4º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 17 de abril de 2020.
Palácio do Registro, em Contagem, 29 de maio de 2020.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

DECRETO Nº 1.652, DE 29 DE MAIO DE 2020

ANEXO I 
TERMO DE ADESÃO 

Nome:
Matrícula:

Cargo:
Órgão: Unidade:

Gestor da Unidade:
Superior Imediato:

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Considera-se situação excepcional o presente trabalho remoto, no presente TERMO DE ADESÃO, a modalidade de prestação da jornada laboral em que o servidor 
executa parte ou a totalidade de suas atribuições fora das dependências físicas do seu órgão de lotação.

DAS TAREFAS PACTUADAS

DAS ESTRUTURAS FÍSICAS E TECNOLÓGICAS 

I - Compete ao servidor em teletrabalho responsabilizar-se pelas estruturas físicas e tecnológicas necessárias ao cumprimento de suas atribuições, bem como por toda e 
qualquer despesa decorrente dessa modalidade de trabalho conforme especificações abaixo: 
a) possuir acesso à rede elétrica que permita dar suporte, com segurança, aos equipamentos elétricos e eletrônicos afetos ao teletrabalho; 
b) a mesa de trabalho e a cadeira devem ser ergonômicas, bem como a altura do monitor deve ser adequada, de modo a prevenir a ocorrência de lesões por esforço 
repetitivo e por má postura; 
c) quanto aos equipamentos de informática (hardware e software) devem seguir as seguintes especificações de computador, softwares, periféricos, acesso à Internet: 
(Indicar as especificações para que o servidor em teletrabalho possa realizar satisfatoriamente suas atividades fora do órgão de lotação).

OUTRAS DISPOSIÇÕES 

I - Este Termo de Adesão estabelece os requisitos mínimos e as características necessárias das estruturas físicas e tecnológicas para realização do teletrabalho, na/o 
(nome da unidade e do órgão); 
II - Não será devida indenização ou reembolso, a qualquer título, das despesas do servidor em decorrência do exercício regular de suas atribuições em teletrabalho, 
salvo aquelas que já faz jus; 
III - Não caberá pagamento de adicional por prestação de serviço extraordinário para o alcance das metas previamente estipuladas.

DA VIGÊNCIA
 
O teletrabalho terá duração de _____ meses, com início em _____ de ___________ de 20_______ e, término em ________ de ___________ de 20___, podendo ser 
prorrogado a critério da Administração.
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DECLARAÇÃO 

Eu, ________________________________________________, _______________________________ (cargo), Matrícula n° _____________________________, lotado na ________
________________________________, da Secretaria Municipal de Educação do Município.

DECLARO EXPRESSAMENTE: 
I - conhecer e estar de acordo com o completo teor deste Termo de Adesão; 
II - conhecer o inteiro teor do Decreto nº 1510, de 16 de março de 2020; 
III - conhecer o inteiro teor da Portaria nº 11, de 19 de março de 2020; 

Contagem, ___________ de ___________________ de 20__________. 

________________________________________
Servidor
(denominação do cargo)

Superior Imediato
(denominação do cargo)

________________________________________
Gestor da Unidade
(denominação do cargo)

DECRETO Nº 1.652, DE 29 DE MAIO DE 2020

ANEXO II
TERMO DE ACOMPANHAMENTO 

Entidade:
Unidade de Lotação:

Servidor:
Matrícula: 

Cargo/Emprego Público:

Trabalho Pactuado:

Prazo: 

Situação:

Acompanhamento/Detalhamento da Situação:

Frequência:
 

Início: 
Fim: 
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Legenda do campo situação: 

(A) Meta concluída 
(B) Meta não concluída – concessão de novo prazo 
(C) Meta não concluída 
(D) Prazo suspenso

Observações (Servidor - Superior Imediato - Gestor da Unidade) 

Ciente, em _________/_________/___________.

_________________________
Assinatura do Servidor

Superior Imediato
(denominação do cargo)

________________________________________
Gestor da Unidade
(denominação do cargo)

Secretaria Municipal 
de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E PARCERIAS
DIRETORIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PARCERIAS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 29/05/2020

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 087/2019 PA. 110/2018 PE. 041/2018.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
CONTRATADA: PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO RIVAL DO FOGO LTDA - EPP.
OBJETO: ACRÉSCIMO DE 24.56% AO CONTRATO.
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 10.907,71
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1071.04.122.0001.2132 – 33903999 – 0100 (R$ 8.682,75) / 1071.04.122.0001.2132 – 33903099 – 0100 (R$ 2.224,96)
ASSINADO: 15/05/2020. 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 060/2020 PA. 119/2019 PE. 040/2019 ATA DE R.P. 051/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA.
CONTRATADA: EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, 
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS, REPOSIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS COM DEFEITOS OU COM BAIXA PERFORMANCE – ITENS 1 E 4 DA 
ATA .
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 32.166,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1181.14.422.0027.2204 – 33904000 – 1100
VIGÊNCIA: DE 25/05/2020 ATÉ 25/02/2021.
ASSINADO: 25/05/2020. 
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.178
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a 
delegação de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; RETIFICA o Artigo 7º do Ato Administrativo nº 25.165, datado de 20 de maio de 
2020, no tocante ao nome da servidora nomeada para cargo em comissão DAM-8, código SMS.DAM8.04, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, conforme abaixo 
descrito:
Onde se Lê: “[...] CRISTIANE JOAQUINA DA COSTA SOUSA [...]”;
Leia-se: “[...] CRISTIANE JOAQUINA DA COSTA DE SOUSA [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 28 de maio de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.180
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, do cargo em comissão DAM-12, a servidora TAMIRES SILVA TAVARES, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de Renda, a partir de 
1º(primeiro) de junho de 2020; 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.2º NOMEAR, para cargo em comissão DAM-12, código SETGER.DAM12.01, MARCELA GIORGINI SILVA, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de 
Renda, a partir de 1º(primeiro) de junho de 2020, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especificado por Portaria do Secretário Municipal de 
Trabalho e Geração de Renda, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 435 de 20 de março de 2018, e suas alterações.
Art.3º EXONERAR, dos respectivos cargos em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a partir 
1º(primeiro) de junho de 2020; 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.
RAFAELA YUMI LACERDA, cargo em comissão DAM-8, código SEMOBS.DAM8.03;
FIRMINO SAVIO VASCONCELLOS DE SOUZA, cargo em comissão DAM-15.
Art.4º NOMEAR, para os respectivos cargos em comissão os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Obras e serviços Urbanos, a partir de 
1º(primeiro) de junho de 2020, para exercerem suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especificado 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.
RAFAELA YUMI LACERDA, cargo em comissão DAM-15, código SEMOBS.DAM15.01;
RAPHAEL AUGUSTO OLIVEIRA, cargo em comissão DAM-8, código SEMOBS.DAM8.03.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 28 de maio de 2020.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.181
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 Secretaria Municipal de Comunicação, a partir 1º(primeiro) de 
junho de 2020; 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.
MARLEYDE ALVES DOS SANTOS, cargo em comissão DAM-9;
PALOMA ELIZABETE CAZECA MOREIRA, cargo em comissão DAM-7, código SECOM.DAM7.07, designada para responder pela Diretoria de Operação Institucional.
Art.2º NOMEAR, para os respectivos cargos em comissão os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Comunicação, a partir de 1º(primeiro) de 
junho de 2020, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 444 de 22 de março de 2018, e suas alterações.
PALOMA ELIZABETE CAZECA MOREIRA, cargo em comissão DAM-9, código SECOM.DAM9.01, designada para responder pela Diretoria de Operação Institucional.
MONIKE CARVALHO, cargo em comissão DAM-7, código SECOM.DAM7.07, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especificado por Portaria do 
Secretário Municipal de Comunicação;
Palácio do Registro, em Contagem, aos 29 de maio de 2020.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.182
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, do cargo em comissão DAM-3, código SEMAD.DAM3.10, o servidor ALEXANDRE FELIX DE BRITO, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável, a partir de 1º(primeiro) de junho de 2020; 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.2º NOMEAR, para cargo em comissão DAM-3, código SEMAD.DAM3.10, EDSON FIDELIS DA SILVA, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, a partir de 1º(primeiro) de junho de 2020, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especificado 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.
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Palácio do Registro, em Contagem, aos 29 de maio de 2020.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento 
Econômico

PORTARIA CODECON Nº 003, DE 29 DE MAIO DE 2020.  

Institui Câmara Técnica Temporária de Operação Urbana do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico de Contagem-CODECON e designa membros para a sua 
composição.

O PRESIDENTE do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico de Contagem - CODECON, no uso da atribuição legais, em consonância com o Art. 2º, inciso XI, 
da Lei nº 4.931 de 14 de maio de 2018, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico - CODECON e dá outras providências; e
Considerando a decisão da Plenária do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico de Contagem-CODECON, na 5ª Reunião Ordinária realizada no dia 12 de 
março de 2020, de deliberar sobre a instituição de Câmara Técnica Temporária composta por até 5 (cinco) integrantes para realizar estudos, pareceres e análises do 
Projeto de Operação Urbana em desenvolvimento no Município de Contagem;
Considerando a necessidade de uma instância técnica para subsidiar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico na avaliação da referida proposta, resolve:

Art. 1º Criar a Câmara Técnica Temporária de Operação Urbana, com o objetivo de elaborar pareceres e análises tendo em vista o caráter relevante do tema.

Art. 2º Designar os integrantes relacionados abaixo para compor a Câmara Técnica Temporária de Operação Urbana:

João Lucas Mansur – Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais (CIEMG)
Odimar Carmo da Silva – Grupo dos Sete (G7)
Dinara Jose Silva – Grupo dos Sete (G7)
Marina Pimenta – Grupo dos Sete (G7)
Bernardo dos Mares Guia Farkasvolgyi – Empresa Tora Transportes Industriais Ltda
Art. 3º A participação na Câmara Técnica será considerada serviço público relevante, não ensejando qualquer remuneração. O apoio administrativo e os meios 
necessários à execução dos trabalhos serão fornecidos pelos órgãos representados na Câmara Técnica.
Art. 4º A Câmara Técnica terá um prazo de 2 (dois) meses para apresentar à Plenária do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico estudos, pareceres e 
análises de matérias específicas, objetivando subsidiar suas decisões.

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

  __________________________________
SANT CLAIR SCHMIETT TERRES
Presidente do CODECON

Secretaria Municipal 
de Educação

EXTRATO DO 21° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 082/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR RITA CARMELINDA ROCHA E O MUNICÍPIO DE 
CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSiCA.
VALOR: 32.613,21 (TRINTA E DOIS MIL SEISCENTOS E TREZE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS).
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.3.12.361.0029.2252  - NATUREZA:   33504100–  FONTE: 0101
ASSINADO: 28/05/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 30/06/2020. 
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EXTRATO DO 6° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 073/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR PROFESSOR HILTON ROCHA E O MUNICÍPIO DE 
CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  BÁSiCA.
VALOR: 43.997,87(qUARENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS  E OITENTA E SETE CENTAVOS).
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.3.12.361.0030.2257  - NATUREZA:   33504100–  FONTE: 0101
ASSINADO: 28/05/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 30/06/2020. 

ERRATA:

EXTRATO DO 7° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 016/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR UMEI ESTRELA DALVA E O MUNICÍPIO DE 
CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ONDE SE LÊ:

VALOR: 38.513, 92 (TRINTA E OITO MIL E QUINHENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

LEIA-SE:   

VALOR: 19.466,72  (DEZENOVE MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL – EDIÇÃO 4820 de 15 de maio de 2020.

Secretaria Municipal 
de Fazenda

SUPERINTENDÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO - 1ª Instância Administrativa   

A Superintendência de Tributação faz publicar as decisões abaixo indicadas:   

Nº/PROCESSO ASSUNTO REQUERENTE DECISÃO Nº/DECISÃO

13243/2019-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS ADEMIR JOSE VIANA PROCEDENTE 05.016

19167/2019-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS ANESIO MARTINS BUSATO PROCEDENTE 05.017

14399/2019-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS ANTONIO CLARET FREIRE PROCEDENTE 05.018

14797/2019-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS ANTONIO MARQUES EUSTAQUIO PROCEDENTE 05.019

19407/2019-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS ARNALDO ANDRADE DOS SANTOS PROCEDENTE 05.020

14347/2019-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS ATANASIO FRANCISCO DE SOUZA PROCEDENTE 05.021

14666/2019-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS FERNANDO GERALDO COSTA PEREIRA PROCEDENTE 05.022

19187/2019-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS GERALDA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA SOARES PROCEDENTE 05.023

13655/2019-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS GERALDO ALBINO CARNEIRO PROCEDENTE 05.024

13156/2019-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS HAROLDO SILVA PEREIRA PROCEDENTE 05.025

13143/2019-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS HELIO RODRIGUES RABELO PROCEDENTE 05.026

13468/2019-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS ILMA DAS GRACAS PACHECO PROCEDENTE 05.027

13691/2019-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS JANUZE NUNES COSTA PROCEDENTE 05.028

13642/2019-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS JOAO ANTUNES BRAGA PROCEDENTE 05.029

12634/2019-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS JOSE ADILSON ALMEIDA PROCEDENTE 05.030

13454/2019-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO PROCEDENTE 05.031

13368/2019-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS JOSE VALMIR DE ASSIS PROCEDENTE 05.032

14343/2019-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS JURANDIR BENTO DE OLIVEIRA PROCEDENTE 05.033

13662/2019-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS LUCIA BENTA DA SILVA ROSA PROCEDENTE 05.034

13452/2019-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS ANJOS PROCEDENTE 05.035

14326/2019-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS MARIA IMACULADA DINIZ ROCHA FERREIRA PROCEDENTE 05.036
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13322/2019-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS ROSEMARY BORGES GARCIA PROCEDENTE 05.037

13083/2019-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS SEBASTIÃO JOSE PIMENTA PROCEDENTE 05.038

13327/2019-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS SOLANGE AMARILIA DE ALMEIDA PROCEDENTE 05.039

13135/2019-02A ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADOS SONIA MARA MOTTA PROCEDENTE 05.040

Secretaria Municipal 
de Saúde

AVISO DE SESSÃO:

1 - O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa a data para a realização do Pregão Eletrônico nº 025/2020 – PAC 046/2020- cujo 
objeto AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR PORTÁTIL DE SECREÇÃO. Data: 15 de JUNHO  de 2020 às 09h00min, abertura das propostas às 09h15min;

Os editais poderão ser obtidos da seguinte forma: através do site www.licitacoes-e.com.br e www.contagem.mg.gov.br. Informações através do e-mail: saude.
licitacao@contagem.mg.gov.br – Equipe de Licitação - Cleber de Faria Silva, Secretário Municipal de Saúde. Em 28 DE MAIO  de 2020.

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 
HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 134/2019, Processo nº 200/2019, cujo objeto é o 
Aquisição de aparelho de oximetria de pulso portátil, para serem utilizados pelas equipes do SAMU.

UNID. ORÇAMENTÁRIA PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DA DESPESA FONTE

1113.1 10.305.0041.2195 449052 04 CR 806 2155

VENCEDORES VALOR

BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI R$ 62.450,00

TOTAL R$ 62.450,00

Cleber de Faria Silva – Secretário Municipal de Saúde.  Em 28 de Maio de 2020.

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 
HOMOLOGAÇÃO do  Pregão Eletrônico nº 093/2019, Processo nº 143/2019, cujo objeto é o 
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSETICIDA CONCENTRADO EMULSIONÁVEL CONTENDO 150 GRAMAS DE ALFACIANO-3-FENOXIBENZIL-
2,2-DIMETIL-3-(2,2-DICLOROVINIL)-CICLOPROPANO CARBOXILATO (CIPERMETRINA) POR LITRO; MACACÃO TNT DE POLIPROPILENO REVESTIDO COM CAMADA LAMINADA 
DE POLIETILENO RESPIRÁVEL, GRAMATURA 50 NOS TAMANHOS P AO GG,DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS CONFORME CONSTA DO ITEM 3 DESTE TERMO. NATUREZA DA 
DESPESA: 339030 28 (MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA) Conforme quadra abaixo:

Vencedores Valor

COMERCIAL CEDRO EIRELI R$ 115.320,00

ZAIDAN COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA R$ 23.997,00
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TOTAL R$ 139.317,00

Cleber de Faria Silva – Secretário Municipal de Saúde.  Em 29 de Maio de 2020.

RATIFICAÇÃO
035/2020

 PAC Nº. PAC Nº: 074/20 – Dispensa de Licitação Nº: 027/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALMOTOLIAS. OS ITENS SOLICITADOS SERÃO UTILIZADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONTAGEM PARA ENFRENTAMENTO DA 
PANDEMIA DE COVID-19, DECLARADA PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAUDE EM 11/03/20, QUE ATUALMENTE TEM PREVISÃO DE ACOMETER 7,8% DA POPULAÇÃO 
DE CONTAGEM (653.000 HABITANTES, ESTIMATIVA IBGE).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1113.1 10.305.0044.2197 339030 35 CR 1315 0102

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa: - QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 
06.003.551/0001-95, no valor total de  R$ R$ 8.910,00 ( Oito Mil Novecentos e Dez  Reais).

Publique – se. 

Contagem,  29 de maio de 2020.

Cleber de Faria Silva
Secretário Municipal de Saúde

AVISO DE SESSÃO:

1 - O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa a data para a realização do Pregão Eletrônico nº 016/2020 – PAC 031/2020- 
cujo objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar 
condicionado, com fornecimento de materiais de consumo e peças em regime de ressarcimento, instalação de aparelhos novos nas unidades que compõem a Secretaria 
Municipal de Saúde.  Data: 16 de JUNHO  de 2020 às 09h00min, abertura das propostas às 09h15min.
Os editais poderão ser obtidos da seguinte forma: através do site www.licitacoes-e.com.br e www.contagem.mg.gov.br. Informações através do e-mail: saude.
licitacao@contagem.mg.gov.br – Equipe de Licitação - Cleber de Faria Silva, Secretário Municipal de Saúde. Em 29 de maio  de 2020.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 036/2019 - PAC 027/2019 - PE 019/2019
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
OBJETO: RENOVAÇÃO pelo período de 06 (Seis) meses do Contrato Administrativo N°036/2019, vigorando de 30/05/2020 a 30/11/2020, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA:
LOCAÇÃO E RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO; FORNECIMENTO DE CARRINHO PARA VASILHAMES DE CILINDROS E 01mzero, SUPORTE PARA 
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CILINDRO, UMIDIFICADOR, CATETER NASAL, MÁSCARA FACIAL, MANGUEIRA OU MÁSCARA PARA TRAQUEOSTOMIA E MANGUEIRA 07m; FORNECIMENTO DE VÁLVULAS 
REDUTORES DE GASES PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO e REAJUSTE FINANCEIRO DE VALOR de 3,3% (Conforme índice do IPCA) do valor total do contrato. 
VALOR: R$364.390,75 (Trezentos e sessenta e quatro mil trezentos e noventa reais e setenta e cinco centavos). 
VIGÊNCIA: vigorando de 30/05/2020 a 30/11/2020.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 108/2018 - PAC 182/2018 – CHAM. PÚBLICO nº 005/2018
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO- IGH
OBJETO: Constitui objeto do presente termo ADITIVO a alteração do Contrato de Gestão nº 108/2018 para a inclusão de cláusula contratual autorizando a contratação 
de prestação de serviço de consultoria em apoio e análise técnica para fiscalização e verificação independente e imparcial, incluindo o item 5.3.2.82. 
VALOR: R$4.186.638,00 (Quatro milhões cento e oitenta e seis mil seiscentos e trinta e oito reais). 
VIGÊNCIA: vigorando a partir de 28/05/2020. 

EXTRATO DO  PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 054/2019
PAC 252/2018 - PE nº 120/2018
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: PAULO VIEIRA PINTO PROMOÇÕES
OBJETO: O objeto do presente Termo é o ADITIVO FINANCEIRO DE VALOR de 25% ao valor inicial do contrato, correspondente a R$2.949,63 (Dois mil novecentos e 
quarenta e nove reais e sessenta e três centavos), vigorando a partir de 24/04/2020 até 24/06/2020 cujo objeto é a aquisição de enxoval para montar o KIT NATALIDADE 
para atender a Maternidade Municipal de Contagem em atenção no projeto de lei Nº 19, conforme especificações e quantitativos informados no Termo de Referência, 
PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES de acordo com as condições do Edital nº 120/2018 e seus anexos, que juntamente com a proposta do FORNECEDOR, passam a 
integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
VALOR: R$2.949,63 (Dois mil novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos)
VIGÊNCIA: vigorando a partir de 28/05/2020. 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 039/2020 - PAC 127/2019 – PAC 127/2019 
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: GTO GRUPO TÉCNICO EM ODONTOLOGIA LTDA 
Objeto: O objeto do presente termo é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO 
CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, com fornecimento de peças, para os consultórios odontológicos das unidades da Secretaria Municipal 
de Saúde, nas condições e especificações estabelecidas no Edital nº 080/2019 e seus anexos, que juntamente com a proposta do FORNECEDOR e Termo de Referência 
passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
Dotação Orçamentária: 1113.1 10.301.0040.2190 339030 10 Fonte: 2159 CR 754 | 1113.1 10.301.0040.2190 339030 15 Fonte: 2159 CR 758
Valor: R$ 389.490,00- Trezentos e oitenta e nove mil quatrocentos e noventa reais 
Vigência: 12 meses, vigorando de 01/06/2020 a 01/06/2021.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 089/2020 – PAC 135/2019 - PE 086/2019 - SRP
FORNECEDOR: MINAS MED BRASIL LTDA-ME
Objeto: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE TUBOS ENDOTRAQUEAIS FRACASSADOS ATRAVES DO PE 085/2018 DESTINADOS A 
SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, de acordo com as especificações contidas no Edital nº 086/2019 e seus anexos, que juntamente com a 
proposta do FORNECEDOR e Termo de Referência passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses, tendo seu início em 21/05/2020 e término em 21/05/2021  
VALOR: R$ 20.653,80 (Vinte mil seiscentos e cinqüenta e três reais e oitenta centavos)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 090/2020 – PAC 135/2019 - PE 086/2019 - SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI
Objeto: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE TUBOS ENDOTRAQUEAIS FRACASSADOS ATRAVES DO PE 085/2018 DESTINADOS A 
SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, de acordo com as especificações contidas no Edital nº 086/2019 e seus anexos, que juntamente com a 
proposta do FORNECEDOR e Termo de Referência passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses, tendo seu início em 21/05/2020 e término em 21/05/2021  
VALOR: R$ 25.374,00 (Vinte e cinco mil trezentos e setenta e quatro reais)
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 091/2020 – PAC 185/2019 - PE 124/2019 - SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: GC LAB DIAGGNÓSTICOS LTDA 
Objeto: O objeto do presente Contrato é a AQUSIÇÃO DE EXAME PARA DETECÇÃO DE GRAVIDEZ PELO MÉTODO DE TESTE RÁPIDO DE HCG, destinado a suprir as 
necessidades da Rede de Atenção á Saúde de Contagem será distribuído para as Unidades Básicas de Saúde, de acordo com as especificações contidas no Edital 
nº 124/2019 e seus anexos, que juntamente com a proposta do FORNECEDOR e Termo de Referência passam a integrar este instrumento, independentemente de 
transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses, tendo seu início em 21/05/2020 e término em 21/05/2021  
VALOR: R$ 24.450,00 (Vinte e quatro mil quatrocentos e cinquenta reais)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 092/2020 – PAC 035/2020 - PE 020/2020 - SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
Objeto: O objeto da presente Ata é a AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM CUMPRIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS ATUAIS E A EVENTUAIS NOVOS MANDADOS, 
conforme as especificações e de acordo com as condições do Edital nº 020/2020 e seus anexos, que juntamente com a proposta do FORNECEDOR, passam a integrar 
este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses, tendo seu início em 25/05/2020 e término em 27/05/2021  
VALOR: R$ 75.798,60 (Setenta e cinco mil setecentos e noventa e oito reais e sessenta centavos)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 093/2020 – PAC 035/2020 - PE 020/2020 - SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 
Objeto: O objeto da presente Ata é a AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM CUMPRIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS ATUAIS E A EVENTUAIS NOVOS MANDADOS, 
conforme as especificações e de acordo com as condições do Edital nº 020/2020 e seus anexos, que juntamente com a proposta do FORNECEDOR, passam a integrar 
este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses, tendo seu início em 27/05/2020 e término em 27/05/2021  
VALOR: R$ 34.540,20 (Trinta e quatro mil quinhentos e quarenta reais e vinte centavos)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 094/2020 – PAC 035/2020 - PE 020/2020 - SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: M.F. COMÉRCIO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI
Objeto: O objeto da presente Ata é a AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM CUMPRIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS ATUAIS E A EVENTUAIS NOVOS MANDADOS, 
conforme as especificações e de acordo com as condições do Edital nº 020/2020 e seus anexos, que juntamente com a proposta do FORNECEDOR, passam a integrar 
este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses, tendo seu início em 27/05/2020 e término em 27/05/2021  
VALOR: R$ 41.659,20 (Quarenta e hum mil seiscentos e cinqüenta e nove reais e vinte centavos)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 095/2020 – PAC 035/2020 - PE 020/2020 - SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: MULT EQUIPAR EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE VENDAS EIRELI
Objeto: O objeto da presente Ata é a AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM CUMPRIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS ATUAIS E A EVENTUAIS NOVOS MANDADOS, 
conforme as especificações e de acordo com as condições do Edital nº 020/2020 e seus anexos, que juntamente com a proposta do FORNECEDOR, passam a integrar 
este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses, tendo seu início em 27/05/2020 e término em 27/05/2021  
VALOR: R$ 36.676,80 (Trinta e seis mil seiscentos e setenta e seis reais e oitenta centavos)

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 019/2020 - PAC 001/2020 - Adesão a ARP - 001/2019 (Prefeitura de Santa Luzia) - Pregão Presencial nº 029/2018 
- Processo Licitatório nº 084/2018.
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: MULT EQUIPAR EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE VENDAS EIRELI
Objeto: Constitui objeto do presente termo a MAJORAÇÃO em 24% (vinte e quatro por cento) do item 9 (06 auxiliares administrativos - código 100.865) do Contrato 
Administrativo N°014/2020 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE com a empresa PRESTAR SERVICE SERVIÇOS LTDA para atender pelo período de 09 (nove meses) a 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL do mesmo município, vigorando até 03/02/2021, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS 
DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, SEM EQUIPAMENTOS por adesão a Ata de Registro de Preços nº 001/2019 do pregão presencial nº 029/2018 e 
processo licitatório nº 084/2018, cujo órgão gerenciador é a prefeitura de Santa Luzia, para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Contagem, pelo 
período de 12 meses, de acordo com as especificações e condições do PAC - processo administrativo nº 001/2020 e seus anexos.
VIGÊNCIA: 09 meses, vigorando até 03/02/2021.
VALOR: R$ 199.128,78 (Cento e noventa e nove mil cento e vinte e oito reais e setenta e oito centavos)
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Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS NÚMERO 005/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 146/2019 - EDITAL N. 081/2019

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 08h30min, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, fizeram-se 
presentes os membros da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal de Contagem, que abaixo 
assinam, nomeados pela Portaria SEMOBS N. 007, de 20/02/2020 e Portaria 017 de 07/04/2020  para julgamento das propostas de preços dos participantes da 
Tomada de Preços número 005/2019, destinada PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL PARA FINS DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO 
AMBIENTAL CONFIRMATÓRIA DE PASSIVOS (FASE II), DO ATERRO SANITÁRIO PEROBAS E NA ÁREA DO LIXÃO DESATIVADO DO BAIRRO CINCO NO MUNICÍPIO DE 
CONTAGEM – MG EM ATENDIMENTO AS CONDICIONANTES DA LICENÇA DE OPERAÇÃO LO 248 – SUPRAM CM – PARECER 346/2010, nos termos da solicitação da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (SEMOBS). A Comissão Permanente de Licitação encaminhou o Processo à Subsecretaria de Serviços Urbanos da 
SEMOBS que assim se manifesta em Relatório de Análise detalhado apenso ao Processo e disponível para todas as licitantes: “Em atendimento ao encaminhamento da 
Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SEMOBS, datado de 02 de março de 2020, vem a Subsecretaria de Serviços 
Urbanos da SEMOBS apresentar Relatório de análise do Item 7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, concernente à licitação em epígrafe, conforme Ata de Abertura dos 
envelopes das propostas de preços:

IT LICITANTES VALORES TOTAIS

1 ANB CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI R$ 489.728,00

2 AMPLAR ENGENHARIA E GESTÃO AMBIENTAL LTDA. R$ 518.522,30

3 HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA. R$ 540.920,87

4 AVATZ GEOLOGIA E ENGENHARIA AMBIENTAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA. R$ 570.000,00

A Subsecretaria de Serviços Urbanos da SEMOBS efetuou a conferência das planilhas apresentadas na forma prescrita no Edital em seu Item 7.10., sendo detectado 
a ocorrência de erros em operações aritméticas na proposta da empresa AMPLAR ENGENHARIA E GESTÃO AMBIENTAL LTDA., devendo ser corrigidos conforme 
explicitados em planilhas anexas a este relatório.

A empresa ANB CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI informou os quantitativos nos itens 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, mas não apresentou preços unitários para eles, ficando em 
desacordo com o item 4.4.3. do Edital.

Todas as licitantes apresentaram a Composição da Administração Local considerando o valor de custo como sendo o valor final com BDI incluso, devendo ser corrigidos 
estes valores na composição da Administração Local, mantendo o valor final com BDI conforme a planilha de preços. A licitante AVATZ GEOLOGIA E ENGENHARIA 
AMBIENTAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA. apresentou a Composição da Administração Local com os quantitativos em desconformidade conforme exigido no item 
4.4.3. do Edital.

Com relação a Composição do BDI, todas as licitantes apresentaram de forma correta, exceto a licitante ANB CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI que apresentou o cálculo 
da Composição do BDI em desconformidade conforme planilha de análise anexa a este relatório.

Foi verificado que as licitantes apresentaram em conformidade a Composição dos Encargos Sociais. 

Os preços unitários das licitantes estão abaixo dos preços teto da planilha orçamentária presente no Edital, exceto os apresentados pelas empresas AMPLAR 
ENGENHARIA E GESTÃO AMBIENTAL LTDA., nos itens 3.1.2.1, 3.1.3.1, 3.1.4.1, 3.1.5.1, 3.1.6.1.1, 3.1.7.1, 3.1.8.1, 3.1.9.1, 3.1.10.1, 3.1.11.1, 3.1.12.1.1, 3.2.1.1, 3.3.1.1, 
3.4.1.1, 4.1 e AVATZ GEOLOGIA E ENGENHARIA AMBIENTAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA., no item 3.1.11.1, que ficaram acima do valor orçado pela Prefeitura 
Municipal de Contagem, estando em desacordo com o item 5. do Edital.

As propostas das licitantes apresentaram-se exequíveis na forma do estabelecido no artigo 48 da Lei 8.666/93:

Valor orçado pela Administração: R$ 617.269,11
Todas as propostas estão acima dos 50% do valor previsto em Edital
Média das propostas acima dos 50% do valor previsto em Edital: R$ 529.793,15
70% da média: R$ 370.855,21
OBS: Nenhuma licitante apresentou valor abaixo de R$ 370.855,21
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CONCLUSÃO:

A licitante ANB CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI é considerada desclassificada por não atender o exigido no Edital em seu item 4.4.3.: “A empresa deverá preencher 
a Planilha de Orçamento, ANEXO III que integra este Edital, com os preços unitários por ela propostos, com valor final indicado em algarismos e por extenso. Poderá 
ser apresentada planilha pela própria proponente, desde que guarde, sob pena de desclassificação, absoluta fidelidade com a planilha de orçamento integrante deste 
edital, no que se referem aos itens, atividades, unidades e quantidades;”.

As licitantes AMPLAR ENGENHARIA E GESTÃO AMBIENTAL LTDA. e AVATZ GEOLOGIA E ENGENHARIA AMBIENTAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA. são consideradas 
desclassificadas por não atender o item 5 do Edital: “O valor máximo da contratação é R$ 617.269,11 (seiscentos e dezessete mil, duzentos e sessenta e nove reais e 
onze centavos) sendo desclassificadas todas as propostas com preço total e/ou preços unitários acima dos valores estipulados na planilha de orçamento que integra 
este Edital.”

A licitante HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA. é considerada classificada no certame com o valor global de R$ 540.920,87 (quinhentos e 
quarenta mil, novecentos e vinte reais, oitenta e sete centavos), devendo apresentar proposta retificada com a correção da Composição da Administração Local, sendo 
corrigidos os valores de custo e mantendo o valor final com BDI conforme a planilha de preços. ”

Em função do exposto, a Comissão Permanente de Licitação considera a licitante HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA., vencedora do certame 
por ter apresentado a proposta mais vantajosa, de menor valor global de R$ 540.920,87 (quinhentos e quarenta mil, novecentos e vinte reais, oitenta e sete centavos), 
devendo a mesma apresentar a proposta retificada na forma do Relatório da Subsecretaria de Serviços Urbanos, no prazo de 02 (dois) dias úteis. Abre-se o prazo 
recursal prescrito em Lei. Nada mais havendo a registrar, lavra-se a presente ata que é assinada por todos.

MARTA DE SOUZA FREITAS CÁSSIO
Comissão Permanente de Licitação

Arcione Félix Capucho
Comissão Permanente de Licitação

RAFAELA YUMI LACERDA
Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº019/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 093/2019

CONTRATADA: MIX CONSTRUTORA LTDA

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO LOGRADOURO 
PÚBLICO COM DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA JORNALISTA ZOLTAN GLUECK ÀS MARGENS DO PARQUE URBANO LINEAR NA VILA BARRAGINHA NO MUNICÍPIO 
DE CONTAGEM/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, POR MAIS 60(SESSENTA) DIAS, A PARTIR DE 17/05/2020 E 
COM VENCIMENTO EM 16/07/2020.

RATIFICAÇÃO:
PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO ADITIVO;
DATA: 15/05/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILA AO CONTRATO Nº 005/2020- PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 190/2019 

CONTRATADA: PATRIMONIAL ENGENHARIA EIRELI

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM
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OBJETO: INCLUSÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ABAIXO NO REFERIDO CONTRATO:
1152.17.512.0016.2154; 44.90.51.01 - 2100

RATIFICAÇÃO:
PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO DE APOSTILA.
DATA: 14/02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 012/2020 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 052/2019

CONTRATADA: MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO AQUARELA, LOCALIZADA NA RUA NAIR CAMARGOS DE AGUIAR Nº 
40 NO BAIRRO CHÁCARAS CALIFÓRNIA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-MG.

PRAZO: O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DA DATA DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇOS 
QUE AUTORIZAR O INÍCIO DAS ATIVIDADES. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO É DE 225 (DUZENTOS E VINTE E CINCO) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DA DATA DE 
ASSINATURA DO CONTRATO.

VALOR: R$285.236,39 (duzentos e oitenta cinco mil, duzentos e trinta seis reais e trinta nove centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
1102 08.244.0068.2142; Código: 44.90.51.02; Fonte: 0100
DATA: 08/05/2020

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2018 - PA. Nº 195/2017 – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 003/2018 firmado entre o MUNICÍPIO DE CONTAGEM, por intermédio 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, representada, 
neste ato, por seu Presidente, Sr. Jonathan Almeida Araújo.
Fundamento legal: Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, Lei Municipal nº 4.910, de 06 de dezembro de 2017, e o Decreto Municipal nº 30, de 23 de fevereiro 
de 2017.
Do Objeto: prorrogação do prazo de vigência do Termo de Colaboração nº 003/2018, decorrente do Chamamento Público nº 001/2018, Processo Administrativo 
nº 195/2017, por 03 (três) meses, contados a partir de 30/05/2019, visando a utilização de saldo remanescente para gestão, em regime de mútua cooperação, dos 
equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional sustentável: Centro Municipal de Agricultura Urbana e Familiar e Banco de Alimentos do município de 
Contagem.
Dos Saldos Remanescentes: Fica autorizada a aplicação dos saldos remanescentes e de recursos de rendimentos financeiros da conta da parceria na execução das metas 
estabelecidas no plano de trabalho anexo pelo período de 3 (três) meses.
Gestor responsável: Roberto Fiau da Silva
Data assinatura: 28/05/2020.
Luzia Maria Ferreira - Secretária Municipal Desenvolvimento Social/Ordenadora de Despesas.
Jonathan Almeida Araújo – Presidente da OSC NIC.
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ERRATA DO EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº Nº 004/2020 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2020 – DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2020.

Publicado em 26/05/2020 – Diário Oficial de Contagem Edição nº 4827 (Pag. 15).

ONDE SE LÊ: 

Valor global: R$ 1.457.979,39 (hum milhão, quatrocentos e cinquenta e sete mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos).

LEIA-SE: 

Valor global: R$ 1.428.443,39 (hum milhão, quatrocentos e vinte e oito mil, quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos).

ONDE SE LÊ: 

Dotação Orçamentária: 1101.08.244.0072.2234 - 33504300 - Fonte 5100 - R$ 257.979,39      
                                      1101.08.244.0072.2234 - 33504300 - Fonte 0100 - R$ 1.170.446,00

LEIA-SE: 

Dotação Orçamentária: 1101.08.244.0072.2234 - 33504300 - Fonte 5100 - R$ 257.979,39 
                                      1101.08.244.0072.2234 - 33504300 - Fonte 0100 - R$ 1.170.464,00

Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos 
e Cidadania

CONVOCATÓRIA

A Presidente do Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher – a Sra. Geralda Aparecida Nogueira no uso das suas atribuições, convoca os 
membros integrantes deste Comitê para a XXIV reunião, que será realizada no dia  04 de junho de 2020 – às 09hs, virtual pela Microsoft TEAMS, o convite de acesso 
será enviado por e-mail.

Pauta:

- Apresentação da Coordenadora de Politicas Estadual para as Mulheres sobre as propostas desenvolvidas pelo estado no Enfrentamento a Violência Contra a Mulher,
- Apresentação da  presidente da Comissão OAB – Vai a Escola
- Encaminhamentos do projeto de Atendimento Psicológico, para as mulheres no período da pandemia,
- Encaminhamentos  do Botão do Pânico,
- Formulário de Avaliação de Risco.
- Assuntos diversos.

Atenciosamente,

Geralda Aparecida Nogueira
Presidente do Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher
Contagem, 29 de maio de 2020
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PORTARIA SMDHC  Nº 008, de 29 de maio de 2020.

Antecipa período das férias regulamentares dos servidores da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania que menciona e dá outras providências. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do 
Município de Contagem, e em conformidade com o OFÍCIO CIRCULAR/PMC/SUGESP/SEAD Nº 02/2020, de 27 de abril de 2020 e o Decreto nº 1.581, de 17 de abril de 
2020, que “Dispõe sobre a adoção de medidas administrativas excepcionais enquanto durar o Estado de Calamidade Pública no Município de Contagem, visando o 
equilíbrio das contas públicas no enfrentamento à Pandemia do Coronavírus – COVID-19”;

RESOLVE: 

MATRICULA NOME Nº DE DIAS UTEIS INICIO FIM

1464082 Adriana Marcia Maria 15 11/05/2020 29/05/2020

1514875 Ana Cristina Augusta de Paula 25 03/08/2020 04/09/2020

1513756 Clerio Lucio da Rocha 25 22/06/2020 24/07/2020

1445240 Eliana Faustino Ramos 25 06/07/2020 07/08/2020

1526056 Evaldo da Conceição Ricardino 25 11/05/2020 12/06/2020

1127795 Flavio Jose Silva de Almeida 25 23/07/2020 26/08/2020

1067210 Herbert de Magalhães 25 03/08/2020 04/09/2020

1128040 Heloisa Santos da Silva 25 01/06/2020 03/07/2020

1289558 Jorge Antonio dos Santos 10 15/06/2020 26/06/2020

1529078 Luisa Mara Ribeiro Camargo Prata 25 15/06/2020 17/07/2020

1363901 Maks da Silva de Macedo 25 06/07/2020 07/08/2020

1165468 Maria Aparecida de Medeiros Rodrigues 25 04/05/2020 05/06/2020

1165468 Maria Aparecida de Medeiros Rodrigues 25 08/06/2020 14/07/2020

1099414 Maria Heloisa Oliveira Castro 25 11/05/2020 15/06/2020

1223620 Miriam Paula Soares Simoes 15 11/05/2020 29/05/2020

1445118 Monica Gueiros de Moura Eça 25 13/07/2020 14/08/2020

1460818 Natalia Ludmila Pereira Candido 25 01/07/2020 04/08/2020

1508078 Neuza Martins de Oliveira 25 04/05/2020 05/06/2020

203808 Neiva Consolação Chagas Silva 25 11/05/2020 15/06/2020

1314536 Ricardo Teixeira de Carvalho 25 01/06/2020 03/07/2020

1314536 Ricardo Teixeira de Carvalho 25 06/07/2020 07/08/2020

1255009 Sara Ani Pereira 25 11/05/2020 15/06/2020

1511055 Silvania Silva dos Santos 25 11/05/2020 15/06/2020

1367362 Waltecir Goncalves Xavier 25 11/05/2020 15/06/2020

Art. 1° - Ficam antecipadas as férias dos servidores da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, conforme tabela abaixo:

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a  04 de maio de 2020. 

MARCELO LINO DA SILVA
Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

PORTARIA SMDHC nº 08, de 29 de maio de 2020.

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO O Decreto Municipal n° 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;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1.522, de 19 de março de 2020, que altera o decreto 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);
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CONSIDERANDO a necessidade de mitigação de disseminação da doença em face dos elevados riscos de saúde pública.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº 247, de 29 
de dezembro de 2017, e o inciso V, do artigo 3º, do Decreto nº 436, de 20 de março de 2018 resolve:

Art. 1º A Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC estabelece medidas de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19) que prevalecerão por 
tempo indeterminado.
Art. 2º No âmbito da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania irá retornar as atividades com atendimento presencial através de agendamento, conforme contatos 
telefônicos informados abaixo de cada pasta:

SETOR TELEFONE

Gabinete Secretário 3391-2551

Diretoria de Operação Institucional (Financeiro) 3391-2588

Superintendência de Políticas Públicas para Pessoas Idosas 3911-4937

Superintendência de Defesa dos Direitos Humanos e Diversidade Sexual 3912-4403

Superintendência de Políticas Públicas para as Pessoas com Deficiência 3352-2858

Superintendência de Políticas para Promoção da Igualdade Racial 3398-4268

Superintendência de Políticas Públicas para as Mulheres 3352-7543

Sem Limite 3352-2720

PROCON 3392-7328

Conselho do Idoso (COMIC) 3392-2813

Conselho da Pessoa com Deficiência (CMDPD) 3911-4548

§1º O retorno das atividades presenciais para os idosos continuam suspensas por tempo indeterminado.
Art. 3º Os servidores considerados grupo de risco, conforme estabelecido no Decreto 1.526 de 20 de março de 2020, Capitulo I, Art.2º, inciso 6º e 7º, permanecerão no 
regime de teletrabalho nos termos do Decreto 1.503 de 12 de março de 2020.
Art. 4º Deverá obedecer às orientações do uso obrigatório de máscara conforme estabelecido no Decreto nº 1.583 de 17 de abril de 2020 e seguir todas as orientações 
de segurança, conforme orientações da saúde. 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 29 de maio de 2020. 

MARCELO LINO DA SILVA
Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

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

ATA DA 5ª PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM, REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 
2020 -  PLENÁRIA VIRTUAL
Aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, convocou-se a 5ª Plenária Extraordinária do CMDCAC, reunião virtual, conforme Resolução 15/2020 do 
CMDCAC publicada no Diário Oficial de Contagem, edição 4785 do dia 19/03/2020. Aos vinte um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às treze horas e 30 
minutos reuniu-se o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem/CMDCAC para a sua 5ª Plenária Extraordinária do ano corrente. 
Participaram os seguintes representantes governamentais titulares: Wellington Soares Martins, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social -SMDS; 
Reginaldo Jorge Dória, representante da SMDS; Josiane Cristina Martins Salazar, representante Secretaria de Governo- SEGOV; Rafaela Queiroz Moisés, representante da 
Procuradoria-Geral do Município; Jonas dos Santos, representante da Secretaria de Fazenda; Representantes governamentais suplentes: Raquel Pereira da Silva, 
representante da Secretaria de Educação - SEDUC; Deborah Holman Braccini Bessa, representante da Secretaria de Saúde. Representantes não governamentais titulares: 
José William da Silva, representante da Creche Escolar Infantil Bem Te Vi; Maria Dolores Lima de Paiva, representante do Movimento de Luta Pró-Creches e Educação 
Infantil de Contagem - MLPCC; Patrícia Lemos de Oliveira, representante do Centro de Referência à Criança e Adolescente de Contagem - CRESCER; Dinalva Martins Irias, 
representante do Centro de Atendimento e Inclusão Social – CAIS; Eva Venceslau Custódio, representante da Organização Educacional João XXIII- Obra Educacional 
Irmã Elvira; Sônia Maria Santos Soares, representante do Instituto São Domingos Sávio. Representantes não governamentais suplentes: Kátia Helena de Jesus Soares, 
representante da instituição Kyartes, Kyrius CIA e Artes; Deniza Pereira Silva Araújo, representante do Núcleo de Incentivo a Cidadania – NIC; Suzana Kátia Araújo e Silva, 
representante da Associação Príncipe da Paz. Secretaria-Executiva do Conselho: Jacqueline Alves Lima – Secretária Executiva e Liane de Freitas Oliveira de Souza – 
Técnica do CMDCAC. Os documentos referentes às temáticas que serão discutidas foram disponibilizados com antecedência via e-mail aos conselheiros para apreciação 
prévia. O Presidente do conselho, Sr. José William, abriu a reunião dando as boas vindas a todos e logo após iniciou a pauta. 1- Mesa Diretora:  a)Estimativa do número 
de crianças de 0 a 5 anos atendidas pelas instituições registradas no CMDCAC: José William passa a palavra para  Jacqueline, ela informa que foi realizado levantamento 
a cerca das instituições com registro regular e que têm em seus Planos de Trabalho atendimento às crianças de 0 a 5 anos  totalizando 26 (vinte e seis) instituições. 
Dessas instituições, 19(dezenove) encaminharam ao CMDCAC lista atualizada de crianças atendidas, com um total de 2.679(duas mil seiscentas e setenta e nove) 
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crianças. As 7(sete) instituições restantes não enviaram suas  listas. b) Meios para a execução de a proposta referente à complementação alimentar: José William passa a 
palavra para o conselheiro Wellington que explica aos demais sobre o processo referente à proposta aprovada na Plenária anterior referente à complementação 
alimentar das crianças de 0 a 5 anos. As modalidades são por Licitação ou por  Dispensa. A plenária aprovou por unanimidade que a proposta será executada pela 
modalidade de Dispensa levando em consideração as consequências geradas pelo COVID19 e o estado de calamidade pública.  Wellington sugeriu a OSC Instituto de 
Desenvolvimento Social Arca da Aliança para a execução da proposta e o presidente abriu aos demais conselheiros a indicação de outras instituições. Entretanto não 
houve outras indicações e a plenária aprovou por unanimidade a indicação do Instituto de Desenvolvimento Social Arca da Aliança para executar a proposta.  C) Edital 
Itaú Social: José William passou a palavra para Jacqueline que explicou sobre a abertura de inscrições para concorrer ao Edital Itaú Social. Logo após sugeriu que caso o 
Conselho optasse em participar do edital, que seja levado em consideração concorrer com a proposta do Diagnostico do trabalho infantil de Contagem na modalidade 
2(dois) do Edital ou que seja escolhido um dos projetos já aprovados pelo Conselho nas outras modalidades. A Plenária aprovou por unanimidade a participação do 
Conselho no Edital, tendo como proposta o Diagnostico do Trabalho Infantil, que também será inclusa no plano de ação e no de aplicação do Conselho para o ano de 
2021 e encaminhará a proposta acima para inclusão na Lei Orçamentária Anual (LOA). Wellington sugere um complemento  no recorte na pesquisa referente aos 
reflexos da pandemia em relação ao trabalho infantil nos territorios. A sugestão foi acatada pela plenária.  2 – Comissão de Registro: a)Registro, Atestado de 
Funcionamento e atualização de Diretoria apos as medidas de prevenção ao COVID 19 em março 2020: A Comissão de Registro deu parecer favorável a prorrogação 
dos Registros e Atestados de Funcionamento que venceram após o dia 18 de março de 2020, até a data de 30 de setembro de 2020, bem como o recebimento dos 
documentos referentes a atualização de Diretorias digitalizadas e enviados por e-mail, uma vez que o Conselho suspendeu o atendimento ao público e reuniões 
presenciais  para acatar medidas de prevenção ao COVID19 conforme Decreto municipal em vigor. A plenária aprovou por unanimidade a prorrogação e atualização das 
diretorias. b)Registros e Renovação de Atestados de Funcionamento protocolados antes das medidas de prevenção ao COVID19: Registro de inscrição: Instituto de 
Promoção Social Humana Darcy Ribeiro e Cruz Vermelha Brasileira de Minas Gerais. Renovação de Atestado de Funcionamento: Obra Social e Beneficente Monte 
Horebe: Após discussão sobre o registro de inscrição da instituição Promoção Social Humana Darcy Ribeiro a Plenária aprovou por unanimidade o Registro da instituição 
por seis meses com ressalva, sendo que a liberação do Atestado de Funcionamento estará condicionada a realização da visita técnica. O Registro de inscrição da 
instituição Cruz Vermelha Brasileira de MG e a renovação do Atestado de Funcionamento da instituição Obra Social e Beneficente Monte Horebe foram aprovados por 
unanimidade. 3- Comissões de Ética: a)Substituição do membro representante da Administração Pública na  9ª e 10ª Comissões de Ética: José William passa a palavra 
para o conselheiro Reginaldo que informa do pedido do conselheiro Eduardo Tadeu Sendon de sair da 9ª e 10ª comissões de Ética. Reginaldo informa da indicação da  
Kátia Maria Ribeiro nas duas comissões. A plenária aprovou a substituição. 4- Informes: Reginaldo informa que a Secretaria-Executiva do CMDCAC iniciará escala de 
trabalho presencial para realizar atividades internas no Conselho. Ele agradece a  articulação da conselheira Deborah da Secretaria de Saúde por disponibilizar a vacina 
da gripe aos conselheiros tutelares. Reginaldo também informa sobre a fatalidade ocorrida na Casa Aconchego e que foi aberto sindicância para apurar 
administrativamente o ocorrido, com a participação do presidente do CMDCAC José William. E por último, parabeniza a técnica Liane pelo seu aniversário. Após 
felicitações de todos a Liane, José William passa a palavra ao Wellington para informar que  diante da pandemia, há muitas pessoas desempregadas e com dificuldade 
de manter as despesas da casa, o Conselho tem recebido pedidos de ajuda das instituições, pois grandes partes dos atendidos por essas OSC’s  os têm procurado para 
pedir doações de alimentos. Diante disso foi realizada uma reunião com o Movimento Transformar e a Superintendência de Segurança Alimentar com o intuito de obter 
o empenho de arrecadar doações que serão destinadas a esses usuários que têm solicitado auxilio. O conselho também está buscando parceria com a Central Única de 
Favelas com o propósito de angariar doações de botijões de gás de cozinha esse público vulnerável. Wellington também informa que os Planos de Trabalho dos projetos 
do FIA em execução, por serem atividades coletivas em sua maioria estão suspensos devido à pandemia. Visando não haver prejuízo das metas estão sendo realizadas 
conversas na SMDS, com a participação dele, do José William, da Secretária Luzia Ferreira e do Reginaldo Dória para discutir as possibilidades e a partir dessas 
discussões foi levantada a proposta de realização de oficinas virtuais, quando possíveis, utilizando as redes sociais, gravações de vídeo aula, lives, atendimento 
individualizado para aqueles que não tiverem acesso ao computador e/ou internet, entre outras. As instituições que tiverem interesse em maiores informações gentileza 
procurar o Gestor da parceria. Ausência justificada: Simone Cristina da Silva, representante da Creche Comunitária Lago Azul.  Nada mais havendo a registrar, a Plenária 
Virtual foi encerrada pelo Presidente. Eu, Dinalva Martins Irias, 2ª secretária do CMDCAC lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, será encaminhada para publicação 
no Diário Oficial do Município. 

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

RESOLUÇÃO Nº 17 DE 2020.

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de validade do  Registro e Atestados de Funcionamento  de   Programas, Projetos e/ou Serviços de Atendimento à Criança e ao 
Adolescente de Entidades Governamentais e Não Governamentais, e dá outras providências.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CMDCAC – CONTAGEM, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 
3.967/2005,

CONSIDERANDO que a Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990, estabelece que as Entidades Governamentais e Não-Governamentais deverão proceder à inscrição de seus 
programas, especificando os regimes de atendimento na forma definida em seu artigo 90, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

CONSIDERANDO que o artigo 91 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990) ordena que as entidades Não-Governamentais somente poderão funcionar 
depois de registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 71, de 10 de junho de 2001, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, que dispõe 
sobre o Registro de Entidades Não-Governamentais e da Inscrição de Programas de Proteção e Socioeducativo Governamentais e Não-Governamentais no Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do  Adolescente de Atendimento, e dá outras providências;

CONSIDERANDO que a Resolução nº 105, de 15 de junho de 2005 CONANDA, dispõe sobre os Parâmetros para Criação e Funcionamento dos Conselhos dos Direitos da 
Criança e do Adolescente e dá outras providências;
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CONSIDERANDO que a Resolução nº 116 de 2006 CONANDA, altera dispositivos das Resoluções Nº 105/2005 e 106/2006, que dispõe sobre os Parâmetros para Criação 
e Funcionamento dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências; 

CONSIDERANDO o Decreto Nº 1.510,de 16 de Março de 2020-03-18 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 A Resolução 006 de 20 de setembro de 2017 do CMDCAC, Dispõe sobre o Registro e Credenciamento de Entidades Não Governamentais, a Inscrição 
de Programas, Projetos e/ou Serviços de Atendimento à Criança e ao Adolescente de Entidades Governamentais e Não Governamentais, e dá outras providências.

CONSIDERANDO a Resolução 15/2020 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem;

RESOLVE:

ART. 1º -  Prorrogar em caráter excepcional, para a data de 30 de setembro de 2020, o prazo estabelecido no caput do art. 07 da Resolução CMDCAC nº 06 de 20 
de setembro de 2017, para as entidades que tiveram os seus Registros(Atestados de Funcionamento) vencidos a partir de 18 de março de 2020 e que estejam com o 
mandato de suas diretorias atualizadas.

ART. 2º - As entidades que estão com os Registros (Atestado de Funcionamento) regulares no Conselho, mas o mandato e diretoria venceram ou sofreram alguma 
alteração, deverão obrigatoriamente encaminhar ao CMDCAC a documentação exigida no parágrafo único dessa resolução digitalizada em formato PDF, para o e-mail 
(cmdcac@contagem.mg.gov.br).

PARAGRAFO ÚNICO:  Documentos que deverão ser digitalizados:

 a)Requerimento solicitando renovação da diretoria ao CMDCAC (Presidente: José William da Silva);
b) Ata  de eleição da Diretoria atualizada em vigor registrada em cartório;
c) Estatuto da entidade  somente caso tenha sofrido alguma alteração após o último Atestado de funcionamento concedido pelo CMDCAC;
d) Xerox dos documentos de toda a Diretoria: (Carteira de Identidade; CPF; Comprovante de Endereço recente; Certidões Negativas (Civil e Criminal) da Comarca de 
Contagem/MG: Fórum – Pça. Tiradentes, 155; ou pela internet no site: http://www8.tjmg.jus.br/certidaoJudicial/faces/emitirCertidao.xhtml;
e) Atestado de Idoneidade Moral – Bons Antecedentes (Emitido pela Polícia Civil);
f) Relação de endereços e telefones de contato de todos os membros da diretoria;
g) Declaração referente a parentesco dos membros da diretoria – individual( Anexo I);
h) Caso a entidade ainda não tenha encaminhado relatório de atividades 2019 (anexo II);
i) Caso a entidade ainda não tenha encaminhado o plano de trabalho 2020 (Anexo III).
 
ART. 3º - Esta Resolução entra em vigor a partir de sua publicação.

Contagem, 26 de maio de 2020.

__________________________
José William da Silva
Presidente do CMDCAC

ANEXO I

DECLARAÇÃO

NOME:
CPF:                                                                                      RG:
ENDEREÇO:                                                                        Nº:
CIDADE:
INSTITUIÇÃO:
FUNÇÃO:

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE NÃO TENHO PARENTES AFINS, CÔNJUGES OU CONSAGUÍNEOS ATÉ O 2º GRAU COMO MEMBROS OU INTEGRANTES, AGENTES 
POLÍTICOS E SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, NOS TERMOS DOS ART. 39 DA LEI Nº 13.019/ 2014, ART.28, INCISO XI DO DECRETO MUNICIPAL 
Nº30/2017 E ART.  33 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO DE CONTAGEM.

(NOME E ASSINATURA)
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ANEXO II

Nome: 
CNPJ: 
Endereço: 
Telefone:      E-mail: 
Responsável:                 Cargo: 

2. Atendimentos prestados (resumo das atividades, ações, público atendido, parceiros, profissionais que trabalharam no projeto, objetivos alcançados).

. Público Alvo

. Número de Beneficiários
 
. Atendimentos Prestados

Atividades Objetivo

Caracterização das ações

Ações Tipo
Capacidade 
De atendimento Idade Sexo Horário

N.º de 
Pessoas
Atendidas

Quadro Detalhado de Recursos Humanos Envolvidos:

Nº

Nome 
Do 
Funcionário

Escolaridade Formação 
Profissional

Carga Horária 
Semanal

Cargo/
Função Voluntário ou Funcionário

Origem dos Recursos (R$):

Articulação com a Rede

Objetivos Alcançados

Contagem, ___ de  ______de 2020.

Presidente

ANEXO III

PLANO DE TRABALHO 2020

1 – Dados da Instituição
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Nome: 
CNPJ: 
Endereço:
Telefone:                   E-mail: 
Responsável:                  Cargo: 

Descrição da Instituição

Público Alvo:
Número de Beneficiários: 
Missão: 
Finalidades Estatutárias: 
 

3.Atendimentos prestados

Atividades Objetivo

4. Número de profissionais e função na Instituição

Função/ cargo N º Atividade Voluntário Contratado Cedido

TOTAL

5. Objetivo

Geral: 
Específicos: 

6. Caracterização das ações

Ações Tipo
Capacidade 
de atendimento Idade Sexo Horário

N.º de 
Pessoas
atendidas

7. Recursos Investidos

Ambiente físico:
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Recursos Materiais:

Quadro Detalhado de Recursos Humanos Envolvidos:

Nº Nome do Funcionário
Escolaridade/ Formação 
Profissional

Carga Horária 
Semanal Cargo/Função Voluntário ou Funcionário

Natureza das despesas: 

8. Meta que deseja alcançar

9 – Participação dos usuários: 

10 – Regulamentações: 

Contagem, de     de     2020.
______________________________________

Presidente

Funec

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 022/2020
MODALIDADE: DISPENSA N° 011/2020 
TIPO: Menor Preço
OBJETO: aquisição de álcool em gel e papel toalha para atender a necessidades de limpeza e higienização da sede administrativa da Fundação de Ensino de Contagem 
– FUNEC

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

U.O. PROJETO/ATIVIDADE NAT. DESPESA FONTE

1.1122 12.122.0001.2089 33.90.30.00 6200

DESPACHO: HOMOLOGO E ADJUDICO o resultado do presente Processo de Dispensa de Licitação para aquisição de álcool em gel e papel toalha para atender a 
necessidades de limpeza e higienização da sede administrativa da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC à empresa 3 Poderes Comércio Ltda – ME, CNPJ nº 
14.937.152/0001-20, no valor de R$3.746,00 (três mil, setecentos e quarenta e seis reais).
Contagem, 29 de maio de 2020
Sueli Maria Baliza Dias
Presidente FUNEC

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 023/2020
MODALIDADE: DISPENSA N° 012/2020 
TIPO: Menor Preço
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OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de SEGURO AUTOMOTIVO TOTAL, com assistência 24 horas, para veículo que compõe a frota da 
Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, por período de 12 meses

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

U.O. PROJETO/ATIVIDADE NAT. DESPESA FONTE

1.1122 12.122.0001.2089 33903900 0100

DESPACHO: HOMOLOGO E ADJUDICO o resultado do presente Processo de Dispensa de Licitação para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
SEGURO AUTOMOTIVO TOTAL, com assistência 24 horas, para veículo que compõe a frota da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC por período de 12 meses, à 
empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, CNPJ nº 61.074.175/0001-38, no valor de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais).
Contagem, 29 de maio de 2020
Sueli Maria Baliza Dias
Presidente FUNEC

Previcon.

CONVOCAÇÃO

Senhores Membros do Conselho Municipal de Previdência. 

Ficam convocados os MEMBROS TITULARES e convidados os MEMBROS SUPLENTES do Conselho Municipal de Previdência – CMP, para a décima terceira reunião 
ordinária a realizar-se no dia 01 de Junho de 2020, às 14h:00min, em primeira chamada, e às 14h30mim em segunda chamada, nos termos do artigo 12 do Decreto 
Municipal nº 1.900/2012 – Regimento Interno do CMP – Local: Auditório da Prefeitura – Localizada à Praça Presidente Tancredo Neves, 200 – Bairro Camilo Alves – 
Contagem, para deliberação das pautas: Relatório Atuarial e Projeto de Lei Complementar.

Contagem, 29 de maio de 2020

Danielle de Jesus Gonçalves Altomare
Presidente do Conselho Municipal de Previdência
Decreto nº 720 de 30 de outubro de 2018.
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