
"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, 31 de julho de 2020 Página 1 de 110 Diário Oficial de Contagem - Edição 4873

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

Contagem, 31 de julho de 2020 Página 1 de 110 Diário Ofi cial de Contagem-Ano 27 Edição 4873

Contagem, 31 de julho de 2020 Página 1 de 110 Diário Oficial de Contagem - Edição 4873

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Plano de Aplicação de Recursos 2020/2021 



"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, 31 de julho de 2020 Página 2 de 110 Diário Oficial de Contagem - Edição 4873

ASSINATURA DIGITAL
Diário Oficial do Município de Contagem

Órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo

Prefeito Municipal: Alexis José Ferreira de Freitas

Projeto editorial e produção: 

Jornalistas: Diúde Campos,  Carolina Melo Cunha, 

Noême Ramos e Vanessa Trotta

Diagramação: Caio Junqueira e Wanderson 

Magalhães

Distribuição: Protocolo Geral.

Prefeitura Municipal de Contagem: 

Praça Presidente Tancredo Neves, 200, bairro 

Camilo Alves - MG

CEP 32.017-900.  /  Telefone: (31) 3352-5000

Assinatura Digital:

Camila Xavier Silva - Matricula: 35.754-5

 
 

 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM 

 

 
Gestão 2020/2021 

 
Avenida José Faria da Rocha, 1.016 – 4º andar – Bairro Eldorado – CEP – 32315-040 -Contagem – MG – Fone (31)3352-2836 

Horário de atendimento: segunda a sexta feira: 08:00 às 17:00 – Email: cmdcac@contagem.mg.gov.br  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



"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, 31 de julho de 2020 Página 3 de 110 Diário Oficial de Contagem - Edição 4873

 
 

 

Diretoria Executiva 
 

José Willian da Silva 
Presidente 

 
Wellington Soares Martins 

Vice-Presidente 
 

Kátia Maria Ribeiro 
1a. Secretária 

 
Dinalva Martins Irias 

2a. Secretária 
 

Secretaria Executiva 
 

Jacqueline Alves Lima 
Técnica 

 
Arceli Chaves 

Contador 
 

Rodrigo Ferreira de Esquivel 
Advogado 



"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, 31 de julho de 2020 Página 4 de 110 Diário Oficial de Contagem - Edição 4873

 
 

 

 
CONSELHEIROS DE DEFESA DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 GESTÃO 2019/2021 – POSSE: 09/10/2019 
Membros Titulares e Suplentes – CMDCAC 

 
 

ENTIDADES TITULARES SOCIEDADE CIVIL: 
 
ENTIDADE:CRECHE ESCOLAR INFANTIL BEM-TE-VI 
REPRESENTANTE: José William da Silva 
 
ENTIDADE: MOVIMENTO DE LUTA PRÓ-CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL DE CONTAGEM- MLPCC 
REPRESENTANTE: Maria Dolores Lima Paiva 
 
ENTIDADE: ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII – OBRA EDUCACIONAL IRMÃ ELVIRA 
REPRESENTANTE:  Eva Venceslau Custódio 
 
ENTIDADE: CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL-CAIS 
REPRESENTANTE: Dinalva Martins Irias 
 
ENTIDADE: CENTRO DE REFERÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE – CRESCER 
REPRESENTANTE:  Patrícia Lemos de Oliveira 
 
ENTIDADE: INSTITUTO SÃO DOMINGOS SÁVIO 
REPRESENTANTE: Sônia Maria Santos Soares 
 
ENTIDADE: CRECHE COMUNITÁRIA LAGO AZUL 
REPRESENTANTE: Simone Cristina da Silva 



"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, 31 de julho de 2020 Página 5 de 110 Diário Oficial de Contagem - Edição 4873

 
 

 

 
ENTIDADES SUPLENTES SOCIEDADE CIVIL: 
 
 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FORÇA UNIDA DO BAIRRO ESTALEIRO – CEI RAOIS DE SOL 
REPRESENTANTE: Vicente Xavier Mendes 
 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DONA MARILENE PINTO DE MATTOS – CEI DONA BELINHA 
REPRESENTANTE: Maria Bernadete Faria Santos 
 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRÍNCIPE DA PAZ 
REPRESENTANTE: Suzana Kátia Araújo e Silva 
 
ENTIDADE:  NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA – NIC 
REPRESENTANTE: Deniza Pereira da Silva Araújo 
 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA REMANESCENTES – ACRE 
REPRESENTANTE: Adair Vicente de Morais 
 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO CIDADÃ DE ESPORTE E ASSISTÊNCIA – ACEAS 
REPRESENTANTE: Rose Mary Teixeira de Freitas Soares 
 
ENTIDADE: KYARTES, KIRIUS CIA E ARTES 
REPRESENTANTE: Katia Helena de Jesus Soares 
 
 
 
 
 



"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, 31 de julho de 2020 Página 6 de 110 Diário Oficial de Contagem - Edição 4873

 
 

 

 
 
CONSELHEIROS TITULARES GOVERNAMENTAIS: 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 
REPRESENTANTE TITULAR: Wellington Soares Martins 
 
REPRESENTANTE TITULAR: Reginaldo Jorge Dória 
 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
 
REPRESENTANTE TITULAR:  Josiane Cristina Martins Salazar 
 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
 
REPRESENTANTE TITULAR: Jonas dos Santos 
 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
REPRESENTANTE TITULAR: Katia Maria Ribeiro 
 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
REPRESENTANTE TITULAR:  Deborah Holman Braccini Bessa 



"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, 31 de julho de 2020 Página 7 de 110 Diário Oficial de Contagem - Edição 4873

 
 

 

 
 
PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO 
 
 REPRESENTANTE TITULAR: Rafaela Queiroz Moisés 
 
 
CONSELHEIROS SUPLENTES GOVERNAMENTAIS: 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 
REPRERSENTANTE SUPLENTE: aguardando substituição 
REPRESENTANTE SUPLENTE: Juliana Milagres do nascimento 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
REPRESENTANTE SUPLENTE: Eduardo Tadeu Sendon 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
REPRESENTANTE SUPLENTE:  Floriana de Fátima Gaspar 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
REPRESENTANTE SUPLENTE:  Raquel Pereira da Silva 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
REPRESENTANTE SUPLENTE: Alessandra Mendes de Oliveira 
 
PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO 
REPRESENTANTE SUPLENTE: Nayara de Oliveira Gomes 
 



"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, 31 de julho de 2020 Página 8 de 110 Diário Oficial de Contagem - Edição 4873

 
 

 

CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO 
REPRESENTANTE SUPLENTE:  Bruno Braga Batista 
 
 

APRESENTAÇÃO 
 
 

O plano de aplicação do Fundo da Infância e da Adolescência do município de Contagem é a programação da distribuição dos 

recursos para as áreas consideradas prioritárias pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Contagem – CMDCAC. 

A liberação dos recursos existentes no FIA só poderá acorrer mediante um plano de aplicação aprovado pelo CMDCAC e 

refletindo as prioridades para as políticas de atendimentos à criança e ao adolescente no município. 

Cabe ao CMDCAC a formulação, a deliberação e o controle da política de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança 

e do adolescente. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 
 

DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM – MG 
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O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Contagem – CMDCAC, foi instituído pela Lei 

nº. 2.090 de 04 de julho de 1.990 e revogada pela Lei nº. 3.967 de 18 de novembro de 2.005 e suas alterações, sendo um 

órgão normativo, consultivo, deliberativo e controlador, tendo como função precípua definir, acompanhar, avaliar, coordenar e 

fixar diretrizes da política de atendimento da criança e do adolescente, a quem cabe deliberar, por meio de plano de ação e 

aplicação, a distribuição dos seus recursos, que somente podem ser usados para ações diretamente relacionadas à área da 

criança e do adolescente. 

 
DO FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA DE CONTAGEM – MG 
 
Criado pela Lei Municipal nº. 2.448 de 17 de dezembro de 1.992, alterada pela Lei 3.967 de 18 de novembro de 2.005 e suas 

alterações posteriores, é uma das diretrizes da política de atendimento estabelecidas no art. 88 do ECA. Constituído como um 

Fundo Especial, nos moldes definidos pelo art. 71 da Lei Federal nº. 4.320/64, que dá esta definição: 

 
“Art. 71 Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que por lei se vinculam à realização de 

determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação” 

 

Os recursos captados pelo Fundo são considerados públicos e estão sujeitos às regras e aos princípios que norteiam a 

aplicação dos recursos públicos em geral, conforme Leis Federais nº. 4.320/64 (Orçamento), nº. 8.429/92 (Improbidade 

Administrativa), nº. 8.666/93 (Licitações e Contratos), nº. 13.019/14 (MROSC) e Lei complementar nº. 101/100 

(Responsabilidade Fiscal). 
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O Fundo é gerido administrativamente pelo Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social, ficando responsável pela prestação de contas junto ao CMDCAC na forma estabelecida pelas normativas legais, sendo 

constituído em unidade orçamentária própria vinculada ao orçamento público. 

 

 
DAS ATRIBUIÇÕES 

 
 
Conforme art. 9º, da resolução CONANDA nº. 137/2010 e art. 3º do Regimento interno do Conselho, compete ao CMDCAC, 

em relação ao FIA, entre outras atribuições: 

 

I - elaborar e deliberar sobre a política de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente 

no seu âmbito de ação; 

II - promover a realização periódica de diagnósticos relativos à situação da infância e da adolescência bem como do Sistema 

de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente no âmbito de sua competência; 

III - elaborar planos de ação anuais ou plurianuais, contendo os programas a serem implementados no âmbito da política de 

promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente, e as respectivas metas, considerando os 

resultados dos diagnósticos realizados e observando os prazos legais do ciclo orçamentário; 

IV - elaborar anualmente o plano de aplicação dos recursos do Fundo, considerando as metas estabelecidas para o período, 
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em conformidade com o plano de ação; 

V - elaborar editais fixando os procedimentos e critérios para a aprovação de projetos a serem financiados com recursos do 

Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, em consonância com o estabelecido no plano de aplicação e obediência aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade; 

VI - publicizar os projetos selecionados com base nos editais a serem financiados pelo Fundo dos Direitos da Criança e do 

Adolescente; 

VII - monitorar e avaliar a aplicação dos recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, por intermédio de 

balancetes trimestrais, relatório financeiro e o balanço anual do fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, sem prejuízo 

de outras formas, garantindo a devida publicização dessas informações, em sintonia com o disposto em legislação específica; 

VIII - monitorar e fiscalizar os programas, projetos e ações financiadas com os recursos do Fundo, segundo critérios e meios 

definidos pelos próprios Conselhos, bem como solicitar aos responsáveis, a qualquer tempo, as informações necessárias ao 

acompanhamento e à avaliação das atividades apoiadas pelo Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

IX - desenvolver atividades relacionadas à ampliação da captação de recursos para o Fundo; 

X - mobilizar a sociedade para participar no processo de elaboração e implementação da política de promoção, proteção, defesa 

e atendimento dos direitos da criança e do adolescente, bem como na fiscalização da aplicação dos recursos do Fundo dos 

Direitos da Criança e do Adolescente; e 

XI – Opinar sobre o orçamento municipal destinado ao desenvolvimento das políticas públicas que visem ao atendimento dos 

direitos das crianças e dos adolescentes, indicando as prioridades a serem incluídas no Plano Plurianual de Ação 

Governamental. 
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DAS FONTES DE RECURSOS DO FUNDO 
 

Conforme art. 13 da Lei Municipal nº. 3.967/2.005 o Fundo é vinculado ao CMDCAC, tendo como fonte de receita: 

 

I - dotação consignada anualmente, no Orçamento do Município, para atividades vinculadas ao CMDCA; 

II - recurso proveniente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho Nacional dos Direitos 

da Criança e do Adolescente; 

III - doação, auxílio, contribuição e legado que lhe forem destinados; 

IV - valor proveniente de multa decorrente de condenação civil ou de imposição de penalidade administrativa, previstas em 

Lei; 

V - outros recursos que lhe forem destinados como resultantes de depósito e aplicação de capital e de renúncia fiscal. 

 

A Resolução do CONANDA nº. 137/2010 descreve no seu art. 13, a faculdade do Conselho chancelar projetos mediante edital 

específico. Esta chancela é entendida como autorização para captação de recursos ao FIA, destinados a projetos aprovados 

pelo Conselho, de acordo com o Decreto Municipal nº 30/2017, alterado pelo Decreto Municipal nº.  291/2017, e Resolução do 

CMDCAC  nº 07/2017. 

Do valor depositado no Fundo via captação, 20% deste recurso fica na conta sendo destinado às ações gerais do Fundo. 
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VÍNCULO ADMINISTRATIVO 
Prefeitura Municipal de Contagem 

CNPJ: 18.715.508/0001-31 

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem 

CNPJ: 19.105.716/0001-81 

Secretaria de Desenvolvimento Social 

Endereço: Rua  Pr. Rossini Cândido, 10 - Centro, Contagem 

Telefone: (31)3352.6884 

 
 

CONTA CORRENTE 
Banco: Banco do Brasil 

Agência: 1633-0 

Conta corrente: 94452-1 
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OBJETIVO GERAL 
 
 

Planejar a alocação dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes de Contagem, conforme 

normas legais, tendo por finalidade precípua garantir à criança e ao Adolescente, com prioridade e efetivação dos direitos à 

vida, à saúde, à educação, ao lazer, à proteção no trabalho, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária, além de protegê-los de toda forma de discriminação, exploração, violência, crueldade, negligência e 

opressão, visando à seleção das demandas mais urgentes e necessárias, a fim de garantir que sejam priorizadas as ações 

pelo poder público e garantir a prioridade de atendimento conforme estabelecido no ECA, norteando as suas ações, respeitando 

os aspectos de preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e a destinação privilegiada de recursos 

públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à adolescência. 

 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
 

I – Deliberar por meio de planos de ação e de aplicação, a distribuição dos seus recursos a serem utilizados para ações 

diretamente ligadas à área da criança e do adolescente, estabelecendo como critério a seleção das demandas mais urgentes 

e necessárias; 
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II – Estabelecer critérios de seleção de projetos de forma, que as execuções destes tenham como objetivo principal responder 

às demandas deste público, realizada através de um diagnóstico que evidencie a situação da infância e da adolescência e da 

rede de atendimento local do município; 

III – Prover os recursos necessários à execução de programas, projetos e ações deliberadas pelo CMDCAC, relacionados com 

a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente; 

IV – Estabelecer critérios de monitoramento e avaliação dos projetos financiados com recursos do Fundo e das ações realizadas 

pelo Poder Executivo municipal, para o atendimento dos direitos das crianças e dos adolescentes, através de suas políticas 

públicas; 

V – Tornar públicas as suas ações e a aplicação dos recursos do Fundo, dos projetos aprovados, do acompanhamento e 

monitoramento, da execução e prestação de contas e os resultados alcançados, de acordo com as normas de transparência 

legais estabelecidas. 
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Receita Orçamentária – LOA 2020/021   

Unidade Orçamentária ( 2100 ) - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Programa (FMCA 001 ) - Promoção e Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente 

 
  

AÇÃO VALOR (R$) 
(FMCA 001 ) - Ações para a promoção e Proteção dos Di-
reitos da Criança e do adolescente 0,00 

(FMCA 002 ) - Ações para o Fortalecimento das Diretrizes 
do Estatuto da Criança e do Adolescente 0,00 

VALOR TOTAL 0,00 
   

Despesas programadas previstos para o exercício de 
2020/2021   

AÇÃO VALOR 
FMDCA - 001  -  Ações para a Promoção e Proteção dos 
Direitos da Criança e do Adolescente R$ 12.822.792,23 

FMDCA – 002 - Ações para o Fortalecimento das Diretrizes 
do Estatuto da Criança e do Adolescente R$ 1.133.000,00 

DETALHAMENTO DAS DESPESAS   

AÇÃO: FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES 2020/2021 

SUBAÇÃO: Orientação e Apoio Sociofamiliar 
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Entidade/Órgão Nome do Projeto Valor 
Casa de Apoio à Criança Carente de Contagem “Fortalecer Laços Familiares e Sociais” R$192.540,74 
Casa de Apoio à Criança Carente de Contagem “Cidadania em foco” R$1.105.080,97 
Casa de Apoio à Criança Carente de Contagem “Garantir Direitos” R$924.778,41 
Casa de Apoio à Criança Carente de Contagem “Promover Inclusão” R$670.606,56 
    R$2.893.006,68 

AÇÃO: FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES 2020/2021 

SUBAÇÃO: Acolhimento institucional 
Entidade/Órgão Nome do Projeto Valor 

Projeto Assistencial Novo Céu “Cuidar e Proteger” R$176.473,03 

Projeto Assistencial Novo Céu “Nutrir e Crescer: Padronizar e Adequação da Cozi-
nha” R$58.987,55 

Projeto Assistencial Novo Céu “Limpeza e Organização” R$31.986,72 
Projeto Assistencial Novo Céu Arte de Cuidar R$29.909,00 
Projeto Assistencial Novo Céu “Acolher Cuidar e Proteger” R$297.742,83 
Projeto Assistencial Novo Céu “Saúde Integral Terapia Combinada” R$198.167,50 
    R$793.266,63 

AÇÃO: FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES 2020/2021 

SUBAÇÃO: Apoio Socieducativo em Meio Aberto - 2020/2021 
Entidade/Órgão Nome do Projeto Valor 

Associação Ser Parte “Mãos Dadas” R$228.692,86 
Esporte Clube Santa Helena “Capacitar Para o Futuro” R$228.179,85 
Centro Social e Educacional Pequeno Príncipe “Projeto Conhecer Para se Proteger” R$234.233,57 
Fred uma Alternativa à Reintegração Fotografando o futuro R$233.302,00 
Centro de Atendimento à Inclusão Social - CAIS Fortalecer e Aprimorar - CAIS R$3.016.011,71 
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A. M. e A. de Nova Contagem e Adjacências AMANCA Inclusão Digital Cidadã para C. A. N. Contagem R$109.551,71 
Centro de Referência a Criança e ao adolescente - CRES-
CER Crescer em Dignidade R$294.032,67 

Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais Sons da Terra R$710.560,42 

Instituto Arca da Aliança Garantia dos Direitos da C. e do A. em uma  Comuni-
dade  Fortalecida R$174.650,81 

Centro A. Prom. Educ. Santo Hermann José - CEPA Fuzuê – Porque se Movimentar Faz Bem R$40.408,00 
Centro de Atendimento e Inclusão Social- CAIS “Formação sem Fronteiras” R$315.774,96 
Centro de Atendimento e Inclusão Social- CAIS “Cultura que te Acompanha” R$596.431,02 
Centro de Atendimento e Inclusão Social- CAIS “Compartilhar para Melhor Atender” R$587.403,26 
Kyrius CIA e Artes “Introdução à Robótica, o Futuro Mais Presente” R$396.338,28 
Kyrius CIA e Artes Kyrius Casa das Artes R$718.991,00 
Instituto Ser Feliz “Viver Feliz” R$597.998,00 
Associação Move Cultura   R$397.565,71 
CDM – Cooperação para o Desenvolvimento e Morada Hu-
mana   R$152.422,77 

Associação Cidadã de Esportes e Assistência – ACEAS   R$80.000,00 
Orquestra Jovem das Gerais   R$5.616,00 
Grupo de Estudos e Trabalho em Educação Comunitária – 
GETEC   R$18.354,32 

 
 R$9.136.518,92 

    
 Total R$12.822.792,23 
   

AÇÃO: AÇÕES PARA O FORTALECIMENTO DAS DIRETRIZES DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2020/2021 

SUBAÇÃO: Ações para o Fortalecimento das Diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente – 2020/2021 
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Entidade/Órgão META Valor 

CMDCAC 

Realizar Diagnóstico relativo a situação da infância e 
da adolescência, do trabalho infantil, bem como do 
sistema de garantia dos direitos da criança e do ado-
lescente no âmbito de sua competência 

R$550.000,00 

CMDCAC Promover encontros e palestras educativas voltadas 
para as crianças e adolescentes R$5.000,00 

CMDCAC 
Realizar formação e capacitação trimestral para ato-
res envolvidos no sistema de garantia de direitos, com 
profissional especializado. 

R$5.000,00 

CMDCAC 

Promoção de ações de enfrentamento ao trabalho in-
fantil. R$60.000,00 

Realização de ações voltadas a arte, cultura, música, 
esporte e lazer, saúde, assistência social, educação e 
inclusão de crianças e adolescentes com necessida-
des especiais, bem como, reformas e ampliação para 
execução do objeto relacionado. 

R$100.000,00 

CMDCAC Promoção de ações voltadas ao combate do abuso e 
exploração sexual de crianças e adolescentes. R$58.000,00 

CMDCAC Realização de campanhas direcionadas à captação 
de recursos para o FMDCA de Contagem. R$5.000,00 

CMDCAC 
Seleção de projetos para a execução de companhas 
em prol da garantia dos direitos das crianças e ado-
lescentes. 

R$320.000,00 

CMDCAC Criação do portal da transparência R$ 30.000,00 
SUBTOTAL   R$1.133.000,00 

VALOR TOTAL DA AÇÃO     
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RESOLUÇÃO Nº 22  DE 23 DE JULHO DE 2020.

Dispõe sobre aprovação do Plano de Aplicação dos recursos oriundo do Fundo Municipal da Infância e Adolescência (FIA) de Contagem para o Biênio 2020/2021.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CMDCAC – CONTAGEM, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Federal nº 
8.069, de 13 de julho de 1990, e pela Lei Municipal nº 3.967, de 18 de novembro de 2005,

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 2.448/92 que criou o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Contagem;

CONSIDERANDO que o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente constitui unidade orçamentária própria e deve ser parte integrante do orçamento público;

CONSIDERANDO o Decreto nº 9.484, de 14 de junho de 1996, que regulamenta a Lei nº 2.448, de 17 de dezembro de 1992, que institui o Fundo Municipal da Criança 
e do Adolescente de Contagem;

CONSIDERANDO a Recomendação nº 01/2018 da 25ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da Comarca de Contagem;

CONSIDERANDO que as Resoluções do CMDCAC vinculam o Poder Executivo, tendo em vista o disposto no art. 227, § 7º c/c art. 204 da Constituição Federal e art. 4º da 
Lei Federal nº 8.069/90;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Plano de Aplicação dos recursos do Fundo Municipal da Infância e Adolescência (FIA) para o Biênio 2020/2021, em anexo.

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

Contagem, 23 de julho de 2020.

José William da Silva
Presidente CMDCAC

 
 

 

Saldo Financeiro em 30/06/2020   
Contas Correntes Saldo  

94.452-1    
VALOR TOTAL 2.710.622,88  
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1 - INTRODUÇÃO 
Este Manual de Procedimento Operacional Padrão corresponde ao resultado da compilação dos 

dados coletados após pesquisa relacionada aos procedimentos adotados pelos integrantes da Guarda 

Civil de Contagem (GCC) no desempenho de suas funções, substanciando um procedimento 

padrão. 

O trabalho tem por objetivo primário proporcionar aos Guardas Civis conhecimento técnico que 

lhes possibilitem uma atuação eficaz diante de fatos que exijam intervenção imbuída da 

responsabilidade do Município de exercer o poder limitativo de atividades e comportamentos 

individuais que venham a influenciar negativamente na coletividade. 

Devido à diversidade de aplicação das atividades afins, aos atendimentos relacionados à GCC e, 

buscando uma melhor didática, os dispositivos textuais foram divididos em tópicos. 

Pretendendo-se fazer deste manual uma fonte permanente de pesquisa, uma doutrina própria a ser 

desencadeada na atividade profissional do Guarda Civil em todas as instâncias, far-se-á necessária 

sua atualização, bem como ajustes às mais diversas realidades cotidianas ou ambientais. 

Tendo o assunto grande relevância no que tange ao conhecimento legal de uma ação policial e sua 

prática, vez que, com o uso correto da técnica se previne acidentes e se evita a atribuição de 

responsabilidades pelos danos por ventura produzidos. 

Nesse sentido, considerando este Manual de Procedimentos Operacionais Padrão uma fonte 

permanente de consulta, os integrantes da Guarda Civil de Contagem evitarão o desconforto de não 

ter subsídio formal de suas ações, evitando ou minimizando os “tropeços” em sua carreira, além de 

traduzir uma ação mais proveitosa quando de sua intervenção diante de comportamentos individuais 

que firam a ordem pública, sendo por parte de um indivíduo ou de uma coletividade. 

Da pesquisa, compilados os dados, passamos a discorrer sobre o procedimento operacional padrão 

da Guarda Civil de Contagem. 

A Guarda Civil de Contagem – GCC –, conforme estabelecido no Estatuto Geral das Guardas 

Municipais, Lei Federal 13.022, de 08 de agosto de 2014 e Estatuto da Guarda Civil de Contagem, 

Lei Municipal 215, de 29 de dezembro de 2016, é uma instituição de caráter civil, uniformizada e 

armada. As referidas leis confere à Guarda Civil de Contagem a função de proteção municipal 

1-INTRODUÇÃO 
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2- IDENTIDADE INSTITUCIONAL DA GUARDA CIVIL 

preventiva, e estabelece os princípios balizadores da sua atuação, a saber: proteção dos direitos 

humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas; preservação da vida, 

redução do sofrimento e diminuição das perdas; patrulhamento preventivo; compromisso com a 

evolução social da comunidade e, ainda, uso diferenciado da força. 

As atribuições previstas na legislação apontam para a realização de policiamento latu sensu (sentido 

amplo), ou seja, deverá preocupar-se com a gama de condutas e ações que podem dar origem a 

comportamentos criminosos e geradores de violência, como a segurança no trânsito, a interação 

com a sociedade na busca de soluções, a articulação com outros órgãos municipais nas ações sociais 

e outras tantas formas, que influenciam sistematicamente na macropolítica de segurança pública 

local. 

A estratégia de atuação da Guarda Civil de Contagem se apoiará na prevenção dos delitos, nas 

ações afetas ao poder de polícia administrativa da municipalidade, agindo dentro dos padrões 

considerados de polícia de proximidade, auxiliando sobremaneira na prevenção dos problemas 

sociais enfrentados em sua área de atuação. 

Os fatores preponderantes para o sucesso dessa missão sustentam-se no preparo profissional dos 

agentes da estrutura funcional da GCC, que sendo uma instituição legalista, garantidora e promotora 

de direitos, estará sempre pautada na legislação e nas normas administrativas vigentes. 

Dadas às especificidades e peculiaridades da Instituição, acreditamos que uma melhor delimitação 

do seu escopo de atuação tenha o condão de contribuir para o delineamento das políticas municipais 

de segurança pública de forma mais ampla e eficaz. Neste ínterim, as ações da GCC visam firmar-se 

dentro de suas atribuições e competências, com relevante papel de agência promotora da prevenção 

à violência e criminalidade, com atuação sistêmica com os demais órgãos de segurança pública e 

justiça criminal. 

            2 - IDENTIDADE INSTITUCIONAL DA GUARDA CIVIL 
Conforme os dispositivos legais, a função da Guarda Civil é a proteção municipal preventiva. Tem 

como princípios mínimos de atuação: a proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício 

da cidadania e das liberdades públicas; preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição 

das perdas; do patrulhamento preventivo; compromisso com a evolução social da comunidade, bem 

como a utilização do uso diferenciado da força. 
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A competência geral de atuação é a proteção de bens de uso comum, os de uso especial e os 
dominiais, a proteção dos logradouros públicos municipais, dos serviços púbicos municipais e 
instalações do Município. 

Diante de tais parâmetros legais e caracterizadores do propósito maior de atuação, a Guarda Civil de 
Contagem tem sua identidade institucional muito bem definida e sintetizada no tripé formado por 
missão, visão e valores, sendo entendidos como conceitos fundamentais de sua atuação, delimitada 
pelo seu nicho de atuação na segurança pública, a saber: 

 

a) MISSÃO – Policiamento Preventivo, com respeito à dignidade da pessoa humana e participação 
social no âmbito de atuação. 

 
b) VISÃO: Sermos reconhecidos como referência das Guardas Civis na proteção sistêmica da 

população de forma cidadã e comunitária, preservando e promovendo o exercício dos Direitos 

Humanos. 

 

c) VALORES: Hierarquia, Disciplina, Moral, Ética e Lealdade. 

3- DA CONDUÇÃO PESSOAL 
O Guarda Civil deverá sempre portar-se de forma condizente com sua função de agente de           

segurança pública, tendo uma conduta discreta, evitando palavras de baixo calão e tons 

inadequados. 

Em todas as situações deverá estar com uma postura física adequada, não podendo estar 

posicionado de forma relapsa, descuidada ou com o corpo encostado em qualquer objeto. 

Nos casos de solicitações de apoio, ajuda, orientação e socorro, ou no atendimento de ocorrências 

de qualquer natureza envolvendo a população ou órgão público em qualquer esfera, o profissional 

da GCC deverá sempre primar pela educação, cortesia e o dever de urbanidade entre outros atributos 

inerentes ao bom relacionamento social, lembrando que são agentes públicos e que a principal razão 

da existência da instituição é o atendimento à população.  

 

 

 

DA  3- DA CONDUTA PESSOAL 
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4- DO UNIFORME 
O Guarda Civil deverá sempre, quando uniformizado, estar bem apresentado individualmente de 

acordo com as normas vigentes na Corporação, (Regulamento de Uniforme-RUG - Decreto Nº 

1027, de 30 de abril de 2019), devendo todas as (quintas-feiras) de cada semana ser realizada 

inspeção de uniformes de todos os GC´s pelas respectivas chefias. 

5 – DO ARMAMENTO 
RECOMENDAÇÕES INICIAIS: 

a) O armamento e a munição para utilização no turno de serviço será de fornecimento exclusivo da 

GCC, que os disponibilizará nos locais e turnos de trabalho previamente estabelecidos, 

considerando a necessidade do serviço, devendo ser entregue somente aos Guardas Civis mediante a 

apresentação da identidade funcional com previsão de porte de armas; 

b) A relação nominal dos Guardas Civis que trabalharão armados em postos e em missões específicas 

deverá ser mantida atualizada, além do intendente, junto à Central de Coordenação e Operação - 

CCOP para acompanhamento e consulta durante o turno de serviço. 

c) O uso da força ou de armas de fogo deve ocorrer somente quando outros meios resultem 

ineficientes ou não apresentem possibilidade de se alcançar o resultado pretendido. 

d) O uso da força deverá obedecer aos princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade, 

moderação e conveniência. 

e) O uso das armas de fogo se dará: 

- Para própria defesa ou na defesa de terceiros; 

- Contra ameaça iminente de morte ou grave ameaça à integridade física; 

- Para prevenir a perpetração de uma agressão particularmente grave envolvendo grave ameaça à 

vida; 

- Para prender pessoa que apresente perigo eminente à vida e ofereça resistência a sua autoridade e 

meios menos extremos forem insuficientes para alcançar tal objetivo. 

DA  4- DO UNIFORME 

 5 – DO ARMAMENTO 
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f) É proibido o disparo de arma de fogo com o intuito de assustar, espantar e/ou alertar, devendo o seu 

manuseio estar estritamente de acordo com as normas técnicas de segurança. 

g) Ao portarem arma de fogo fora de serviço e em locais públicos, ou onde haja aglomeração de 

pessoas, deverão fazê-lo de forma discreta e não ostensiva, de modo a evitar constrangimentos a 

terceiros. 

 

REGRA PARA UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVO ELÉTRICO INCAPACITANTE 

(TASER/SPARK) 

Observar as normas e procedimentos de segurança contidos Decreto Nº 355, de 22 Janeiro de 2018 

e pelo Decreto Nº 361, de 31 Janeiro de 2018. 

 

RECOMENDAÇÕES PARA O ARMAZENAMENTO, CONTROLE, DISTRIBUIÇÃO E 

ASPECTOS GERAIS PARA O ARMAMENTO LETAL 

 

1) ARMAZENAMENTO 

a) Armamento Institucional 

O armamento institucional deverá ser armazenado em local apropriado previamente aprovado pela 

Inspetoria de Segurança Física mediante comunicação prévia enviada à Polícia Federal, com acesso 

restrito e controlado, contendo dispositivos de segurança físicos e eletrônicos. 

b) Armamento Particular 

Poderá ser autorizado o armazenamento de arma particular do GCC na Intendência, em virtude de 

cautela de armamento institucional no início do turno de serviço ou de outros fatos que justifiquem 

tal medida, desde que previamente solicitado à Gerência de Controle de Materiais e Equipamentos-

GECOME, com anuência do Comandante da Guarda Civil de Contagem, devendo-se observar 

ainda: 

1- Somente poderá ser autorizado o armazenamento de arma particular pela Instituição nos casos 

em que a respectiva arma estiver devidamente regularizada em nome do GCC e com seu registro 

válido; 

2- Durante o período de armazenamento da arma particular, seu registro deverá acompanhar a arma. 
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2) CONTROLE 

A Intendência, subordinada à Gerência de Controle de Materiais e Equipamentos-GECOME da 

Guarda Civil de Contagem, cuidará do controle do armamento e da munição por meio de 

integrantes da GCC designados especialmente designado para:  

a) Manter a organização da Intendência; 

b) Registrar e inventariar o armamento em livro próprio e fornecer relação pormenorizada que 

integrará o inventário patrimonial municipal;  

c) Realizar manutenção preventiva do armamento; 

d) Efetuar mensalmente inspeção no material, devendo encaminhar periodicamente ou quando 

demandando, relatório da inspeção à Gerência de Controle de Materiais e Equipamentos-GECOME 

da GCC para adoção das providências cabíveis à substituição, reposição ou baixa no armamento;  

e) Manter atualizado diariamente o extrato de conferência do armamento e munição da instituição; 

f) Registrar o armamento e a munição em mecanismos de controle próprio, seja em livro ata ou 

sistema desenvolvido para este fim; 

g) Exercer controle permanente referente à entrada e saída de armamento e munição; 

h) Comunicar imediatamente à Gerência de Controle de Materiais e Equipamentos-GECOME da GCC 

toda perda, falta, dano, extravio, furto, roubo ou uso de munição, para fins de providencias 

decorrentes. 

i) Ocorrendo extravio, roubo ou furto, de armas de fogo, acessórios, petrechos e munições, além de se 

fazer o registro da ocorrência na Delegacia de Polícia Civil, o guarda deverá comunicar 

imediatamente o ocorrido ao Comando da GCC, devendo constar em Relatório: 

• Local exato (rua, nº , bairro, cidade, estado e etc.), data e hora dos fatos; 

• Descrição circunstanciada de como ocorreram os fatos, arrolando testemunhas; 

• Anexar documentos alusivos ao fato, tais como: boletins de ocorrência; relatórios, fotografias, 

filmagens, dentre outros. 

3) DISTRIBUIÇÃO DO ARMAMENTO EM CAUTELA 

Os intendentes da Intendência procederão com a entrega de uma arma em cautela a um único 

servidor da GCC para o exercício de suas atribuições legais, desde que o servidor esteja de posse da 

Identidade Funcional com previsão de Porte de Arma de Fogo. 
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Em se tratando de arma longa, tal como a espingarda calibre 12 ou carabina CTT 40, a Gerência de 

Controle de Materiais e Equipamentos-GECOME da GCC deverá manter na Intendência, relação 

atualizada dos servidores habilitados ao manuseio e cautela diária de tal armamento. Somente após 

conferência da habilitação, o Intendente procederá com a efetivação da respectiva cautela. 

3.1. Recomendações básicas para cautela do armamento: 

a) As ações de armar e desarmar são pessoais, intransferíveis e indelegáveis; 

b) A entrega de armamento em cautela implica na disponibilização do armamento institucional a um 

único servidor da GCC que se responsabilizará pelo seu uso e guarda mediante termo de cautela; 

c) O GCC que receber em cautela armamento e munição institucional, se responsabilizará pela guarda 

e pela sua utilização, com estrita observância das normas técnicas de segurança para a utilização de 

arma de fogo e das disposições legais e regulamentares; 

d) A arma fornecida em cautela ao GCC não deverá sofrer modificações em seu mecanismo de 

funcionamento, bem como a sua manutenção será realizada exclusivamente pela Intendência, 

exceto as cautelas fixas. 

e) Serão utilizadas munições letais e menos letais no emprego operacional da espingarda calibre 12. 

Nas instalações da Secretaria Municipal de Defesa Social e nos Comandos Regionais, quando 

empregadas, será utilizada munição letal, nas demais atividades da rotina operacional, munições 

menos letal. A alteração do tipo de munição para utilização na rotina operacional dependerá de 

planejamento prévio do responsável pela atividade, a ser analisado pela Gerência de Controle de 

Materiais e Equipamentos-GECOME. 

Compete exclusivamente à Intendência a manutenção preventiva em armamento institucional.  

Para procedimentos de manutenção corretiva que não seja possível sanar no âmbito institucional, o 

encaminhamento à assistência técnica especializada será providenciado por meio da Gerência de 

Controle de Materiais e Equipamentos-GECOME. 

4) ASPECTOS GERAIS: 

4.1 Relatórios de Disparo de Arma de Fogo 

Quando se envolver em evento de disparo de arma de fogo (em via pública) em serviço ou fora 

dele, com arma particular ou institucional, com ou sem vítimas, o GCC deverá apresentar relatório 

circunstanciado sobre o(s) motivo(s) da utilização do armamento ao Comandante da GCC em até 48 
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horas que o encaminhará à Corregedoria da Guarda Civil de Contagem, para providências 

decorrentes, conforme disposto no artigo 18 do Decreto Municipal n° 510, de 22 de maio de 2015. 

A documentação alusiva ao evento deverá ser enviada à respectiva Diretoria de lotação do servidor, 

que ficará responsável pela juntada e envio ao Comando para posterior encaminhamento à 

Corregedoria da GCC. 

Havendo armamento ou munição institucional retidos em instituição de Polícia Judiciária ou do 

Poder Judiciário em razão de envolvimento em ocorrência ou outro procedimento, a Gerência de 

Controle de Materiais e Equipamentos-GECOME fará constar o controle nos registros internos da 

Instituição, para fins de controle e posterior restituição. 

 

4.2 Regra Básica de Segurança 

O armamento deverá ser conduzido no respectivo coldre devidamente abotoado e seguro pela 

presilha do alamar ou fiel retrátil, ou preso na bandoleira, quando se tratar de espingarda calibre 12, 

devendo-se respeitar, ainda, as seguintes prescrições de segurança: 

a) Pistola: deverá estar municiada, alimentada, travada com o "cão" rebatido. 

b) Revólver: deverá estar municiado e com o “cão” rebatido; 

c) Espingarda Calibre 12 ou Carabina CTT40: deverá estar alimentada e travada. 

d) Municiar ou desmuniciar a arma afastado de terceiros, usando as caixas de areia próprias. Na 

indisponibilidade de caixas de areia, deverá afastar-se das pessoas e procurar um local seguro; 

e) Ao carregar e descarregar a arma, cuidar para que a mesma não esteja apontada para o próprio 

operador ou para outra pessoa; 

f)  Sempre que receber ou passar a arma de fogo, esta deverá estar aberta e descarregada; 

g) Ao passar a pistola, o operador deverá retirar o carregador e executar, pelo menos, duas operações 

de segurança com o ferrolho, verificar possível existência de munição alojada na câmara e manter a 

arma aberta até que seja entregue na intendência ou para outro agente; 

h) Ao passar o revolver, o operador deverá retirar as munições do tambor, mantendo a arma aberta até 

que entregue-a na Intendência ou passe para outro agente; 

i)  Ao passar espingarda calibre 12 ou Carabina CTT40 para desarmar, o operador deverá executar, 

pelo menos, duas operações de segurança, verificar possível existência de munição alojada na 

câmara e manter a arma aberta e/ou sem carregador até que seja entregue na intendência ou para 

outro agente; 
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j)  Receber a arma e a munição institucional, executando inspeção visual que permita uma verificação 

preliminar de possíveis defeitos ou avarias no material recebido e comunicar à Gerência de Controle 

de Materiais e Equipamentos-GECOME, por escrito, as irregularidades porventura encontradas; 

k) Manter o devido cuidado e atenção no manuseio do armamento, zelando pela sua limpeza e 

conservação;  

l) Cumprir fielmente as normas e instruções recebidas sobre o emprego de armas e munições; 

m) Ao sacar ou coldrear a arma, fazer com o dedo fora do gatilho; 

6 - DOS PIMENTOS DE SEGURANÇA 
TÉCNICAS E TÁTICAS DE ABORDAGEM A PESSOAS 
Ao iniciar uma abordagem, a guarnição da Guarda Civil deverá realizá-la com segurança. Se for 

realizada especificamente a uma pessoa em atitude suspeita, é necessário que haja supremacia de 

força. Neste caso, a técnica do guarda será fundamental para seu sucesso.  

Quando a guarnição entender que necessitará de outros recursos (humanos e logísticos), solicitará 

apoio, mantendo o contato visual e, se possível, o controle do suspeito. 

A supremacia de força é uma vantagem tática do Guarda Civil em relação ao abordado para uma 

atuação segura. Esta vantagem é medida de forma qualitativa e quantitativa, podendo estar 

relacionada não só ao número de guardas, mas também ao uso de força e à posse de instrumentos, 

equipamentos e armamentos por parte da guarnição. Uma atuação da Guarda Civil com supremacia 

de força é aquela em que os servidores, Guardas Civis envolvidos, dispõem de níveis de força 

adequados para reagirem às ameaças que poderão advir dos abordados. 

No desenvolvimento da abordagem, o guarda manterá a atenção às possíveis mudanças que venham 

a ocorrer no cenário e que podem, por exemplo, obrigá-lo a aumentar ou diminuir o nível de força. 

O comportamento do abordado (cooperativo, resistente passivo e ativo) será determinante para a 

mudança de postura tática. 

É importante saber que, em qualquer nível de intervenção, o guarda deverá adotar os seguintes 

procedimentos: 

a) Autoidentificação: demonstrar clareza, falando nome e posto ou graduação. Atitude que reforça os 

valores institucionais da ética, transparência, representatividade institucional e disciplina. O guarda 

deve saber que sua identidade deve ser pública diante da função revestida pelo Município; 

 6 - DOS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 
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b) Tratamento respeitoso para com as pessoas: tratar os abordados com respeito, cordialidade, 

urbanidade, solicitude e dignidade; 

c) Esclarecimentos sobre o motivo de uma abordagem: esclarecer às partes interessadas sobre a 

motivação e o desdobramento da ação do guarda, a qual se submete o abordado. Com essa medida, 

fortalecerá o respeito, a cortesia e a credibilidade no trabalho da Guarda Civil de Contagem; 

d) Relacionamento adequado com a imprensa: é responsabilidade do guarda preservar a pessoa quanto 

à veiculação de sua imagem, quando estiver sob sua custódia. 

Além disso, o guarda deve ter em mente os fundamentos da abordagem do Guarda Civil à pessoa 

em atitude suspeita. 

De acordo com os níveis de intervenção, serão apresentados modelos que exemplificam a aplicação 

das técnicas e táticas, de maneira integrada, para a abordagem a pessoas. 

Intervenção Nível I – Assistência e Orientação 
 

Esta intervenção está alinhada com o conceito de prevenção ativa, que é definido como as ações 

desenvolvidas visando o provimento de serviços públicos à população, destinadas à prevenção da 

criminalidade. A finalidade dos procedimentos do Guarda Civil, neste nível, é orientar e prestar 

assistência. Dificilmente implicará em busca pessoal. O caráter preventivo predomina (risco nível 

I). 

Exemplo: Guarda Civil aborda um cidadão e orienta-o a conduzir a própria bolsa de maneira a 
evitar furto. 

A aproximação dos guardas, junto ao abordado, será direta e natural, devendo, entretanto, serem 

adotadas posições e posturas corporais específicas. A arma de fogo permanecerá no coldre ou 

poderá ser utilizada na posição 1 (arma localizada), mediante a possibilidade de ameaças, o que 

implicará numa nova avaliação de riscos. 

O guarda se identificará profissionalmente e transmitirá ao abordado a sua mensagem. 
 

- Bom dia, Sr. (a)! Sou o...dizer posto, graduação e o nome da Guarda Civil de Contagem. 
 

(Espere resposta). 
 

- Sua bolsa está aberta (ou então outra situação que faça com que o abordado se torne vulnerável à 

ação de algum cidadão infrator). Para sua segurança, é melhor o (a) Sr. (a) fechá-la e conduzi-la a 
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frente de seu corpo (ou dê outra orientação de autoproteção para o abordado). Essa atitude evitará 

que seus pertences sejam furtados. Tenha um bom dia. 

Intervenção Nível II – Verificação Preventiva 
 

A avaliação de riscos demonstra que há indícios de ameaça à segurança (do guarda e de terceiros), 

mas ainda não há, aparentemente, a necessidade imediata de uma intervenção de nível mais 

elevado. 

Neste tipo de intervenção, podem ser realizadas buscas em pessoas ou em seus pertences, pois as 

equipes envolvidas iniciam suas ações com algum risco conhecido (fundada suspeita) e o guarda 

deverá estar pronto para enfrentá-lo. 

Exemplos: um cidadão que observa o interior de uma agência bancária ou caixa eletrônico ou em 

atividade suspeita, em local classificado como Zona Quente de Criminalidade (ZQC). 

 

Os guardas planejarão a abordagem, indicando as características da pessoa que se encontra em 

situação de suspeição (vestimenta, tipo físico, gênero) e, em seguida, rapidamente, elaborarão um 

plano de ação, com a Técnica de Aproximação Triangular (TAT). 

Inicialmente, o GC Verbalizador deverá: 

● identificar-se como Guarda Civil; 

● realizar a inspeção visual; 

● determinar ao abordado que adote a posição de contenção 1 (em pé) ou 2 (de joelhos); 

● explicar o motivo da abordagem; 

● determinar que o abordado entregue os documentos ao GC Revistador; 

● controlar a atenção do abordado por meio de verbalização, perguntando seu nome, sua idade, o 

que faz/procura no local, diminuindo, desta forma, sua capacidade de reação. 

 

- Bom dia! Esta é uma abordagem preventiva da Guarda Civil. 

- Por motivos de segurança da abordagem, siga as minhas orientações, entendeu? 

- Qual é o seu nome? 

- Permaneça parado. Preciso ver seu documento de identidade. Retire seus documentos e os 

entregue ao meu companheiro. (GC Revistador). 

- O que faz por aqui? (a verbalização evolui de acordo com o prosseguimento da abordagem). 
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- Obrigado pela colaboração com a Guarda Civil de Contagem. 

Se for necessária a busca pessoal, sugere-se a seguinte verbalização: 

- Bom dia! Esta é uma abordagem preventiva da Guarda Civil. 

- Por motivos de segurança da abordagem, siga as minhas orientações, entendeu? 

- Qual é o seu nome? 

- caminhe até... (indique o local na área de contenção para o qual o abordado deverá se dirigir). 

Coloque as mãos na parede e afaste bem os pés (ou determine que ele adote outra posição de 

contenção). 

- Retire seus documentos e os entregue ao meu companheiro. (GC Revistador). 

- Identificamos que foi expedido um mandado de prisão contra você e por isso será conduzido à 

delegacia. 

- Continue olhando para mim, você será algemado (se a guarnição considerar necessário) e passará 

por uma busca pessoal. 

Na intervenção nível II, o GC Revistador deverá: 

● avaliar a necessidade do emprego de algemas; 

● realizar a busca pessoal, dando sequência aos demais procedimentos como prisão, solicitação de 

apoio para condução e registro do fato. 

Intervenção Nível III – Verificação Repressiva 

Neste caso, a avaliação de risco indica a iminência de algum tipo de delito (risco nível III). Os 

guardas civis deverão estar prontos para se defenderem, sempre com segurança, observados os 

princípios básicos do uso da força (legalidade, necessidade, proporcionalidade, moderação e 

conveniência). 

A posição da arma de fogo adequada é a posição 4 (pronta-resposta). 

Exemplos: infrator avistado no momento do cometimento de um delito (roubo, agressão, outros), ou 

logo após; infrator identificado pelo guarda como procurado pela justiça. 
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     Neste caso, o GC Verbalizador deverá: 

● Aproximar-se do abordado utilizando a Técnica de Aproximação Triangular (TAT), em conjunto 
com o GC Revistador; 

 
● Identificar-se como Guarda Civil; 
 
● determinar ao abordado que adote uma das posições de contenção (em pé ou de joelhos); 
 
● controlar a atenção do abordado por meio de verbalização, perguntando seu nome, sua idade, o 
que faz/procura no local, diminuindo, desta forma, sua capacidade de reação. 
 
O GC Revistador deverá:  

● realizar a busca pessoal, dando sequência aos demais procedimentos, como prisão, se confirmada 
à autoria, condução e registro do fato; 

● avaliar a necessidade do emprego de algemas. 
 

DO PROCEDIMENTO DE BUSCA PESSOAL 
 

Busca pessoal é um procedimento utilizado para fins preventivos ou repressivos, que visa a procura 

de produtos de crime, objetos ilícitos ou lícitos que possam ser utilizados para a prática de delitos 

que estejam de posse da pessoa abordada em situação de suspeição. 

Será realizada no corpo, nas vestimentas e pertences do abordado, observando-se todos os aspectos 

legais, técnicos e éticos necessários. 

A busca poderá ser realizada independente de mandado judicial, desde que haja fundada suspeita. 

Quando o guarda civil realiza a busca pessoal, a situação de suspeição deverá ser verificada através 

da atitude do cidadão, ou seja, da conjugação entre comportamento e ambiente. Exemplos: 

- estado de flagrante delito; 

- mesma característica física e de vestimenta utilizada pelo autor de crime/contravenção; 

- comportamento estranho do suspeito (tensão, nervosismo, aceleração do passo ou mudança brusca 

de direção ao avistar a presença do guarda); 

- volumes observáveis na cintura ou em outras partes do corpo; 

- pessoa parada em local ermo ou de grande incidência de criminalidade; 

- pessoa monitorando residência; 

- pessoa portando objeto duvidoso; 

- condutor que tenta evadir de bloqueio da Guarda Civil; dentre outros. 

Os guardas devem estar preparados tecnicamente para realizar a busca pessoal e cuidar para que 

esta ação não se converta em atos de arbitrariedade e discriminação. 
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Aspectos legais da busca pessoal 

O poder discricionário inerente à ação de abordar e efetuar a busca pessoal está condicionado à 

existência de elementos que configurem fundada suspeita, requisito essencial e indispensável para a 

realização do procedimento. O Código de Processo Penal (CPP) assim prevê: 

Art. 244 – A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada 

suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam 

corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (BRASIL, 

1941). 

LEMBRE-SE: Diante das circunstâncias previstas no artigo 244 do CPP, que caracterizam a 
fundada suspeita, o guarda pode e deve realizar a busca pessoal, independente de mandado. 

Certifica o artigo 292 do CPP que caberá ao abordado cumprir as ordens emanadas pelo Guarda 

Civil, sob pena de incorrer em crime de desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal 

(CP). 

Quando o abordado se opuser, mediante violência ou ameaça, à submissão da busca pessoal, estará 

incurso no crime de resistência, previsto no artigo 329 do CP. Neste caso, o guarda usará a força 

adequada para vencer a resistência ou se defender, conforme previsão legal. É importante não 

confundir relutâncias naturais por parte do abordado que se sente constrangido, com o crime de 

resistência. Na verbalização o guarda deve esclarecer os motivos da ação. 

As buscas pessoais são realizadas em prol do bem comum, ainda que possam causar eventuais 

desconfortos de caráter individual. É importante que a restrição aos direitos individuais se dê o 

mínimo possível, ou seja, no limite do que possa ser considerada necessária e razoável, para que 

não possa ser interpretada como abuso de autoridade. 

Nos casos em que a suspeição não se confirmar e nada de irregular for encontrado, caberá ao 

guarda: 

● esclarecer ao abordado os motivos pelos quais ele foi submetido à busca pessoal; 
● demonstrar que esta abordagem é um ato discricionário e legal, com foco na segurança 
preventiva; 
● prestar outras informações que possam minimizar possíveis embaraçamentos causados; 
● agradecer a colaboração com a segurança coletiva. 

Ao final do procedimento, recomenda-se que a equipe: 
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● avalie o desempenho individual e do grupo; 
● avalie os resultados obtidos; 
● avalie as falhas no procedimento; 
● colete sugestões de correção; 
● confeccione relatório ao escalão superior, se necessário. 

LEMBRE-SE: Não existe pessoa suspeita, mas pessoa em situação suspeita. Ninguém se torna 
suspeito por suas características pessoais (classe social, raça, opção sexual, forma de se vestir, 
traços físicos ou outras características). Não existem rótulos ou estereótipos que motivem uma 
abordagem, pois os infratores podem apresentar todo tipo de característica. Cabe ao guarda 
avaliar a suspeição, levando-se em conta as variáveis da situação (horário, local da 
abordagem, clima, características da região, comportamento do cidadão, fatos ocorridos, 
dentre outros).  

DOS TIPOS DE BUSCA PESSOAL 

Há três tipos de busca: a busca ligeira, a busca minuciosa e a completa. Embora realizadas sob o 

mesmo fundamento legal, cada qual cumprirá objetivos e técnicas especificas, com a finalidade de 

diminuir os riscos na ação da Guarda Civil. 

Busca Ligeira 

É uma revista rápida procedida nos abordados, comumente realizada nas entradas de casas de 

espetáculos, show, estádios e estabelecimentos afins, para verificar a posse de armas ou objetos 

perigosos, comuns na prática de delitos. Será iniciada, preferencialmente, pelas costas da pessoa 

abordada, que ficará, normalmente, na posição de pé. 

A busca será realizada por meio de movimentos rápidos de deslizamento das mãos sobre o vestuário 

do cidadão. Deve-se verificar, sobretudo: cintura, quadris, tórax, axilas, braços, pernas (entre as 

pernas), pés e cabelos. Bolsos, bonés, chapéus, toucas, pochetes e demais pertences também 

deverão ser revistados. Caso haja disponível detector de metal, a utilização desse aparelho poderá 

substituir os movimentos rápidos de deslizamento das mãos sobre o vestuário do cidadão. 

A busca ligeira poderá progredir para outras modalidades, caso haja suspeição de que o abordado 

ofereça maior risco à integridade das pessoas ou esteja ele de posse de objetos ilícitos. O Guarda 

Civil se certificará da necessidade do procedimento, optando por local adequado e seguro para a 

realização. 
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Busca Minuciosa 

Será realizada sempre que o guarda suspeitar que o abordado porte objetos ilícitos, dificilmente 

detectados na inspeção visual ou na busca ligeira. Preferencialmente será feita pelas costas da 

pessoa abordada. Enquanto o GC Revistador realizar a busca, o GC Verbalizador fará a cobertura 

do guarda revistador. 

A busca minuciosa pode variar conforme as posições de contenção, que são posturas que deverão 

ser adotadas pelo abordado na busca pessoal minuciosa, e objetivam a garantia de segurança aos 

guardas e a eficiência da revista, variando de acordo com o nível de risco e o ambiente.  

São enumeradas quatro posições básicas de contenção: 

a) Posição de contenção 01 – abordado em pé, sem apoio; 
b) Posição de contenção 02 – abordado em pé, com apoio; 
c) Posição de contenção 03 – abordado ajoelhado; 
d) Posição de contenção 04 – abordado deitado. 

 

a) Busca Minuciosa Posição de Contenção 01 – abordado em pé sem apoio. 

Será empregada quando não houver apoio para o abordado encostar as mãos. 

● Fase de Verbalização: 

Nesta abordagem o GC Verbalizador deverá se identificar como Guarda Civil e determinará que o 

abordado: 

- Coloque as mãos sobre a testa; 

- Entrelace os dedos; 

- Vire de costas; 

- Abra as pernas (as pernas deverão ser abertas de maneira que não permita ao abordado movimento 

de agressão sem antes se ver obrigado a realizar o movimento de fechamento das pernas, o que 

sinalizará aos guardas a intenção de agressão); 

- Aguarde e fique calmo que um guarda fará a busca pessoal. 

ATENÇÃO! Na posição de contenção em pé sem apoio, deverá ser determinado ao abordado 
que coloque as mãos sobre a testa e não sobre a cabeça, conforme as demais posições. Esta 
técnica permite que, em caso de reação durante a vistoria, o GC Revistador, puxe os dedos do 
abordado para trás, desequilibrando-o e projetando-o ao solo. Este procedimento irá 
proporcionar ao GC Verbalizador tempo para reação, com emprego de técnicas de imobilização 
e uso de Instrumento de Menor Potencial Ofensivo (IMPO). 
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● Fase de Revista: 

O GC Revistador, com a arma de fogo no coldre, deverá se aproximar do abordado pela posição 2 
½ ou 3, adotando os seguintes procedimentos: 

- Posicionar-se-á atrás do abordado; 

- Deverá segurar os dedos do abordado, que estarão sobre sua testa; 

- Ao revistar o lado direito do corpo do abordado, deverá segurar os dedos do abordado com a mão 

esquerda e fazer a revista com a mão direita; 

- Ao revistar o lado esquerdo do corpo do abordado, deverá segurar os dedos do abordado com a 

mão direita e fazer a revista com a mão esquerda; 

b) Busca Minuciosa - Posição de Contenção 02 – abordado em pé com apoio 

Será empregada quando houver apoio para o abordado encostar as mãos. 

Nesta abordagem o GC Verbalizador determinará que o abordado caminhe até uma superfície 

vertical (paredes, muros, dentre outros) e permaneça de frente para ela, com pernas abertas e 

afastadas, braços abertos, mãos apoiadas na superfície, acima da altura dos ombros e dedos abertos. 

Quanto mais distante da parede estiver os pés do abordado, será mais difícil sua possibilidade de 

reação. 

● Fase de Verbalização: 

Nesta abordagem o GC Verbalizador deverá se identificar como Guarda Civil e determinará que o 
abordado: 

- Vire de costas; 

- Coloque as mãos apoiadas na superfície determinada (exemplo: parede, muro); 

- Abra as pernas e afaste-as da superfície utilizada; 

- Aguarde e fique calmo que um guarda fará a busca pessoal. 

 

● Fase de Revista: 

O GC Revistador, com a arma de fogo no coldre, deverá se aproximar do abordado pela posição 2 ½ 
ou 3, adotando os seguintes procedimentos: 

- Posicionar-se-á atrás do abordado; 

- Ao revistar o lado direito do corpo do abordado, deverá apoiar a mão esquerda nas costas do 

abordado, apoiar o joelho esquerdo atrás da perna direita do abordado e fazer a revista com a mão 

direita; 
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- Ao revistar o lado esquerdo do corpo do abordado, deverá apoiar a mão direita nas costas do 

abordado, apoiar o joelho direito atrás da perna direita do abordado e fazer a revista com a mão 

esquerda; 

- O GC Verbalizador, no momento da revista, será responsável pela segurança do GC Revistador e, 

portanto, deverá variar sua posição de maneira a manter sempre a triangulação descrita na TAT. 

c) Busca Minuciosa - Posição de Contenção 03 – abordado de joelhos 

É indicada para os seguintes casos: 

- quando o número de abordados for maior do que o número de guardas civis; 
- abordado de alta periculosidade ou que tenha antecedentes de reação; 

● Fase de Verbalização: 

Nesta abordagem o GC Verbalizador deverá se identificar como Guarda Civil e determinará que o 
abordado: 

- Coloque as mãos acima da cabeça; 

- Entrelace os dedos; 

- Vire-se de costas; 

- Ajoelhe-se; 

- Cruze os pés; 

- Aguarde e fique calmo que um guarda fará a busca pessoal. 

● Fase de Revista: 

O GC Revistador, com a arma de fogo no coldre, deverá se aproximar do abordado pela posição 2 ½ 
ou 3, adotando os seguintes procedimentos: 

- Posicionará atrás do abordado; 

- Deverá segurar os dedos do abordado; 

- Ao revistar o lado direito do corpo do abordado, deverá segurar os dedos do abordado com a mão 

esquerda e fazer a revista com a mão direita; 

- Ao revistar o lado esquerdo do corpo do abordado, deverá segurar os dedos do abordado com a 

mão direita e fazer a revista com a mão esquerda; 

- O GC Verbalizador, no momento da revista, será responsável pela segurança do GC Revistador e, 

portanto, deverá variar sua posição de maneira a manter sempre a triangulação descrita na TAT. 
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d) Busca Minuciosa - Posição de Contenção 04 – abordado deitado 

É indicada para os casos em que o abordado apresente potencial perigo para a guarnição da Guarda 

Civil. 

● Fase de Verbalização: 

Nesta abordagem o GC Verbalizador deverá se identificar como Guarda Civil e determinará que o 

abordado: 

- Coloque as mãos acima da cabeça; 

- Entrelace os dedos; 

- Vire-se de costas; 

- Ajoelhe-se; 

- Deite-se com o peito encostado no chão (decúbito ventral); 

- Abra os braços em forma de crucifixo; 

- Vire as palmas das mãos para cima; 

- Mantenha as pernas estendidas; 

- Aguarde e fique calmo que um guarda fará a busca pessoal. 

Após realizar estes movimentos, o GC Verbalizador caminhará em direção a uma das laterais do 

abordado, ao mesmo tempo em que o GC Revistador caminhará em direção ao lado oposto. 

Após estar posicionado em uma das laterais do corpo do abordado, o GC Verbalizador determinará 

ao abordado que: 

- Permaneça olhando em sua direção; 

- Fique calmo que um Guarda Civil fará a busca pessoal. 

● Fase de Revista: 

O GC Revistador, com a arma de fogo no coldre, deverá se aproximar pelo lado em que o abordado 

não estiver olhando, adotando os seguintes procedimentos: 

- Certificará sobre a existência do fato motivador da abordagem  

(existência de cometimento de crime); 

- Se necessário, efetuará a algemação; 

- Conduzirá o abordado até a posição de pé; 
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- Posicionará atrás do abordado, segurando-lhe as algemas; 

- Determinará ao abordado que abra as pernas ao máximo; 

- Ao revistar o lado direito do corpo do abordado, deverá segurar as algemas com a mão esquerda e 

fazer a revista com a mão direita; 

- Ao revistar o lado esquerdo do corpo do abordado, deverá segurar as algemas com a mão direita e 

fazer a revista com a mão esquerda; 

- O GC Verbalizador, no momento da revista, será responsável pela segurança do GC Revistador e, 

portanto, deverá variar sua posição de maneira a manter sempre a triangulação descrita na TAT. 

ATENÇÃO: Esta posição é indicada para os casos de contenção voltada para a algemação e prisão 
segura do autor de crime. 
 
BUSCA COMPLETA 

É a verificação detalhada do corpo do abordado, que se despirá e entregará seu vestuário ao Guarda 

Civil. Cada peça de roupa deverá ser examinada. 

O Guarda Civil, além de atentar para todos os procedimentos previstos na busca minuciosa, 

verificará o interior das cavidades do corpo. 

Na busca completa, o Guarda Civil, em conformidade com a avaliação de riscos, determinará que o 

(a) abordado (a) retire todas as peças de vestuário e fique na posição de pé. O Guarda Civil 

determinará ao abordado que realize pelos menos três movimentos de agachamento, a fim de 

detectar objetos escondidos na região pubiana. 

O Guarda Civil deve evitar o uso do tato, no corpo do abordado, estando ele já despido. A 

participação que se espera do revistado diz respeito à observância das orientações que lhes são 

passadas: despir-se, entregar o vestuário, abrir a boca, levantar os braços, abrir as pernas, agachar-se 

com as pernas abertas, dentre outras. 

Devido à exposição corporal do abordado e por questões de segurança, recomenda-se que a busca 

completa seja realizada em local isolado do público e, sempre que possível, na presença de 

testemunha do mesmo sexo da pessoa abordada (preferencialmente, desconhecida por ela) que seja 

esclarecida sobre a necessidade do procedimento. 

Por questões de biossegurança, recomenda-se o uso de luvas para o caso de manusear peças de 

vestuário e objeto do abordado. 
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ATENÇÃO: Caso não se confirme a suspeição, os guardas farão a liberação do abordado, 

agradecendo e explicando a importância da busca pessoal na prevenção criminal. Caso confirmada a 

suspeição, efetuará a prisão. 

7 - ISOLAMENTO, PRESERVAÇÃO E VIGILÂNCIA DO LOCAL DE CRIME 
O local de crime é fundamental para a investigação criminal. Ele fornece elementos relevantes para 

concretizar a materialidade do delito e chegar à autoria. 

A guarnição/equipe que chegar primeiro ao local onde foi cometido delito ou onde se encontra o 

resultado do delito, adotará todas as providências necessárias para sua preservação, com isolamento 

e vigilância até a chegada da Autoridade Policial e/ou a Perícia. 

Nenhum local considerar-se-á inidôneo. A perícia comparecerá e realizará o levantamento pericial 

com os dados que o local demonstrar, independentemente de informes que possam colher via rádio 

ou telefone. 

Classificação do Local de Crime e Conceitos Correlatos 
 

A Criminalística apresenta uma classificação própria do local de crime.  

Para a atividade do Guarda Civil destacam-se as seguintes: 

a) Consoante à natureza: 

Pode ser de homicídio, infanticídio, suicídio, atropelamento, incêndio, afogamento, furto, roubo, 
arrombamento, dentre outros. 

b) Consoante ao lugar do fato: 
 
● local interno: área compreendida por ambiente fechado, que preserva os vestígios da ação dos 

fenômenos da natureza. Ex.: interior de residências, interior de veículos, galpões, dentre outros; 

● local externo: área não restrita, e que não preserva os vestígios da ação dos fenômenos da 

natureza. Trata-se de área abertas, como ruas, rodovias, praças, estradas, matagal, beira de rios, 

dentre outros; 

● local imediato: é a área exata onde ocorreu o fato ou o crime; 

 

● local mediato: são as adjacências; os pontos e áreas de acesso ao local do crime. Ex.: corredores, 

ambientes ao redor de cômodos, jardins, estradas, trilhas, dentre outros; 

  7 - ISOLAMENTO, PRESERVAÇÃO E VIGILÂNCIA DO LOCAL DE CRIME 
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● locais relacionados: são as áreas que podem apresentar conexão com o fato criminoso e, por isso, 

oferecer pontos comuns de contato (vestígios) a serem observados. 

c) Consoante ao exame: 

● local idôneo: é aquele que não foi violado, que não sofreu nenhuma alteração desde a ocorrência 

do fato. 

O artigo 169 do Código de Processo Penal discorre sobre as providências a serem tomadas pelos 

agentes de segurança pública, no local de crime. De sua interpretação, vale lembrar que o primeiro 

agente que chegar ao local terá a responsabilidade inadiável de preservá-lo, devendo recorrer, 

inclusive, a todos os meios necessários para que o estado das coisas não seja alterado até que a 

perícia técnica assuma seu trabalho na ocorrência. 

Art. 169 – Para o efeito de exame do local onde houver sido praticada a infração, a autoridade 

providenciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos Peritos, 

que poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos. 

Parágrafo Único: Os Peritos registrarão no Laudo, as alterações do estado das coisas e discutirão 
no relatório, as consequências dessas alterações na dinâmica dos fatos. 

● local inidôneo: é aquele que foi violado, que sofreu alguma alteração após a ocorrência dos fatos 

delituosos. 

PROVA 

Tudo que demonstra a veracidade de uma proposição ou a realidade de um fato.  

Na criminalística, existem as provas objetivas e as subjetivas. 

● Prova Objetiva: tem por base os vestígios encontrados nos locais de crime, que são interpretados 

pelos Peritos, por meio dos exames. Exemplo: laudo pericial. 

● Prova Subjetiva: tem por base as informações colhidas da vítima, das testemunhas ou de 

qualquer pessoa relacionada com o fato. Exemplo: boletim de ocorrência. 

 
O Boletim de Ocorrência é um documento que necessariamente é lavrado pelo agente de segurança 

pública, onde este descreve os fatos ocorridos no local do delito, servindo como materialização da 

presença do agente. O boletim formaliza a comunicação ao poder público de que determinada 
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situação requer providências, quer seja pela superveniência de ações criminosas ou de outros fatos 

que ofereçam riscos à sociedade. 

Por esse registro, a equipe de Polícia Judiciária extrairá as primeiras informações do fato criminoso, 

formando as primeiras imagens e abstraindo as primeiras ideias que subsidiarão uma linha de ação. 

É de suma importância que os primeiros guardas que chegarem ao local do crime descrevam o 

cenário (vítimas, instrumentos, vestígios, testemunhas), da forma mais autentica e detalhada 

possível, para que esses elementos não se percam com o tempo. 

O exame de corpo de delito é outro instrumento de coleta de provas, imprescindível para a 

elucidação dos fatos. O Código de Processo Penal (CPP) determina em seus artigos 158 e 167 que:  

Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto 

ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. (...) 

Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a 

prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta (BRASIL, 1941). 

 
ATENÇÂO! De acordo com o art. 167 do CPP, se no local do crime não forem encontrados 
vestígios, a descrição dos fatos pelas testemunhas arroladas no Boletim de Ocorrência poderá ser 
a única prova do ato delituoso. 

 
Em importante distinguir os seguintes elementos: 

● evidência: é o vestígio que, após analisado pela perícia técnica e cientifica, possui relação com o 

crime; 

● vestígio: é todo objeto ou material bruto, suspeito ou não, encontrado no local de crime e que 

deve ser recolhido e resguardado para exames posteriores; 

● indício: é todo vestígio cuja relação com a vítima ou com o suspeito, com a testemunha ou com o 

fato, foi estabelecida. É o vestígio classificado e interpretado, que passa a significar uma prova 

judiciária. 

São exemplos de vestígios considerados importantes para a elucidação do crime: manchas diversas 

(sangue, saliva, sêmen, vômito), substâncias orgânicas, cabelos, impressões digitais, marcas de 

calçados ou pés, documentos (manuscritos, datilografados, desenhados), resíduos de explosivos, 

explosivos, armas, munições, fibras, tecidos, objetos de vidro, líquidos, metais, marcas de tintas, 
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plásticos, gesso, escombros, concreto, argamassa, cordas, linhas, cordões, pneus e suas marcas, 

material tóxico, veículos, fios, cabos, madeira, dentre outros. 

Antes de adotar os procedimentos no local de crime o guarda deverá diferenciar isolamento de 

proteção: 

● isolamento: é a delimitação da área física, interna e externa do local de crime, por meio de 

recursos visíveis, tais como cordas, fitas zebradas e outros, cuja finalidade é proibir a entrada de 

pessoas não credenciadas no local de crime; 

● proteção: consiste em impedir que se altere o estado das coisas, visando à inalterabilidade das 

provas. 

 

ALGUMAS CONDUTAS DE RECOLHIMENTOS DE OBJETOS NO LOCAL DE CRIME: 

a) ao coletar algum objeto, usam-se luvas descartáveis; 

b) o objeto recolhido será acondicionado em saco plástico se possível transparente; 

c) se possível bater fotos do local em três direções; 

cápsulas/munição de calibres diferentes serão acondicionadas em sacos separados. 
 
Observação: Caso o local for externo, que se encontra a céu aberto exposto a intempéries e, existir 

o risco de perda dos vestígios, o GCC deverá recolher objetos que interessem a investigação. 

 

DOS PROCEDIMENTOS NO LOCAL DE CRIME 

Os guardas, ao serem acionados para atuarem em um local de crime, obedecerão às etapas da 

intervenção, razão pela qual é necessário, inicialmente, fazer um diagnóstico para elaborar um plano 

de ação e, só então, efetuar o isolamento do local (execução). A avaliação é pertinente em qualquer 

tipo de intervenção. 

Quarto à sequência das três etapas anteriores, temos inicialmente o diagnóstico, que será elaborado 

a partir das informações sobre o motivo e o local de crime, obtidas por meio da avaliação de risco, 

da análise do cenário feita a partir do pensamento tático e da observação e identificação dos locais 

mediatos, imediatos e relacionados. 

A segunda etapa, plano de ação, consiste na decisão, acerca das atribuições de cada guarda, dos 

métodos e procedimentos para alcançar objetivos do efetivo isolamento e proteção do local. Os 
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guardas, trabalhando em equipe, devem ter atitudes coerentes entre si, fruto de uma mesma 

avaliação de risco e uso diferenciado da força caso seja necessário emprega-la.  

É imprescindível considerar os dados que subsidiaram o diagnóstico, os fundamentos para o 

isolamento e os recursos disponíveis (pessoas e equipamentos). O plano de ação deve ser elaborado 

de forma simples e verbal, ou exigir maior estruturação, conforme a avaliação da complexidade do 

local. 

O guarda, para elaborar o plano de ação, precisa responder às seguintes perguntas: 

• Por que estamos isolando este local? 

• Quem, ou o que iremos isolar e proteger? 

• Onde se dará o isolamento? 

• O que fazer? 

• Como atuar? 

• Qual a função e posição de cada guarda? 

• Quando iniciar o isolamento? 

• Qual material necessário? 

A terceira etapa, execução, é a ação propriamente dita, resultante das fases anteriores. Consiste na 

aplicação prática do plano de ação, bem como da adoção de medidas decorrentes do próprio 

isolamento e o registro do fato em Boletim de Ocorrência. 

O guarda, ao chegar, deve dar atenção a tudo que estiver presente no local de crime, sem fazer 

qualquer juízo de valor. A preservação deverá ser realizada por meio do isolamento e proteção de 

forma efetiva para que as pessoas não tenham acesso a ele, evitando-se que vestígios sejam 

modificados ou destruídos, antes de seu reconhecimento. Em principio, tudo que estiver no local é 

importante. 

A preocupação inicial da guarnição será com o socorro à vítima e com a segurança dos envolvidos. 

Também deve se atentar ao fato de que o autor do delito poderá permanecer nas imediações. Além 

disso, em decorrência do crime, o local poderá ser alvo de manifestações e da comoção social. 

O Guarda Civil, que normalmente é o primeiro a chegar, deverá providenciar para que não se altere 

o estado de conservação das coisas, isolando o local até a chegada dos peritos criminais. 
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O local a ser isolado deverá abranger todos os vestígios visualizados numa primeira observação, 

além de áreas adjacentes que possam ter relação com o crime.  

 
Exemplo: em um local de homicídio, com uma vítima caída no chão de um dormitório, não basta 

isolar apenas o quarto. O local do crime deve ser considerado como a casa inteira (garagem, passeio 

e outros) e a rua em frente, já que não se sabe onde poderão ser encontrados vestígios relacionados 

ao delito. Vale lembrar que esses locais não se restringem às ocorrências com homicídios 

provocados por armas brancas ou de fogo, tentados ou consumados. 

A avaliação é a última etapa e consiste em um feedback das condutas individuais e do grupo, os 

resultados alcançados e as falhas notadas em cada intervenção devem ser, posteriormente, 

discutidas e analisadas. Possíveis correções devem ser apresentadas, visando aperfeiçoar as 

competências profissionais para um eventual novo isolamento e proteção do local de crime. 

AS 

8 - USO DE ALGEMAS 
Algemas são equipamentos utilizados por agentes de segurança com os objetivos primários de 

controlar uma pessoa, prover segurança aos agentes, ao preso ou a terceiros e reduzir a 

possibilidade de fuga ou agravamento da ocorrência. 

As algemas, além dos modelos tradicionais de argolas de metal, com fechaduras e ligadas entre si, 

podem ser de plástico (descartáveis) ou consistir em objetos utilizados para restringir os 

movimentos corporais de uma pessoa presa sob custódia (corda com nó de algema, cadarço, etc.). 

A algemação não pode ser adotada como regra para todo caso de prisão/condução, pois, quando 

utilizada, causa constrangimento inevitável. Este equipamento não deve ser utilizado como 

instrumento de subjugação ou humilhação do preso. 

O Código de Processo Penal (CPP) dispõe, em seu artigo 284, que não será permitido o uso de 

força, salvo o indispensável no caso de resistência ou tentativa de fuga de preso. 

Significa dizer que a algemação se aplica aos casos de resistência e fundado risco à integridade 

física dos envolvidos. 

 

 8 - USO DE ALGEMAS 
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Recomendações Gerais do Uso de Algemas 

É importante que o Guarda Civil entenda que a algemação é uma forma temporária de conter 

pessoas presas. Trata-se de uma ação constrangedora e, por isso, recomenda-se que não se estenda 

por períodos longos, pois esta atitude poderá resultar em lesões, como pulsos arranhados e até 

fraturas e rupturas de ligamentos. A utilização da trava de segurança também contribuirá com a 

integridade física do algemado. 

A algemação pode parecer uma boa medida para conter um criminoso violento, evitando que ele 

venha a machucar outras pessoas. Todavia, vale ressaltar que, ao algemar alguém, você prejudica a 

capacidade dessa pessoa de se proteger. 

Por isso, algemar uma pessoa a um ponto fixo, como um poste, ou as partes fixas de um veículo, 

como as barras presentes no xadrez de algumas viaturas, pode colocar em risco o preso. Sem as 

mãos livres para se defender, ele se torna incapaz de se proteger de perigos iminentes, como por 

exemplo, do ataque de um parente inconformado da vítima, ou até de choques mecânicos e 

acidentes ocorridos com a viatura. 

Algemar uma pessoa a um ponto móvel, como uma cadeira, uma mesa, ou até a um dos guardas ou 

outro preso, é uma conduta que não fornece segurança à guarnição, pois o algemado pode utilizar a 

cadeira ou a mesa como arma contra os guardas, vítimas e testemunhas. Da mesma forma, poderá 

utilizar da proximidade com o outro preso ou com o guarda para agredi-los. 

Apesar de comumente algemar preferencialmente o preso com as mãos voltadas para trás, nem 

sempre isso será possível. O guarda deve definir se a algemação será pela frente ou pelas costas, de 

acordo com o comportamento do algemado e suas condições de saúde. Obesos, grávidas, pessoas 

adoentadas e de constituição mais fraca poderão ser algemados pela frente sem expor a guarnição a 

perigo. 

A súmula Vinculante nº. 11, publicada em 22 de agosto de 2008, assim discorre: 

Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à 
integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a 
excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou 
da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da 
responsabilidade civil do Estado. (BRASIL, 2008). 
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Ao empregar as algemas é indispensável que o Guarda Civil justifique tal medida por escrito no 

Boletim de Ocorrência (BO GCC e REDS), conforme determina a Súmula Vinculante, sob pena de 

responsabilização nas esferas civil, penal e administrativa. 

A formalização escrita dos motivos que ensejaram a algemação é o grande diferencial que a súmula 

traz para a prática e decorrerá de três situações específicas: 

● Resistência do preso a ação do Guarda Civil; 

● Fundado receio de que o preso possa empreender fuga; 

● Comportamento do preso que ofereça risco à integridade física do guarda, de terceiros ou para si 

mesmo. 

Da resistência 

- O preso resistiu à ação da guarda, durante a intervenção, sendo necessário o uso de algemas para 

contê-lo; 

- O preso, com sintomas em embriaguez ou sob efeito de substâncias entorpecentes, demonstrou 

indignação ou resistência à prisão, investindo contra a guarnição (chutes, socos, pontapés, cuspiu no 

guarda, empurrões e outros); 

Do receio de fuga 

- Há caso de tentativa de fuga nos registros do preso; 

- Trata-se de preso foragido; 

- No momento da prisão, o preso tentou fugir do local, sendo necessário persegui-lo; 

-Trata-se de cidadão considerado de alta periculosidade, pelo envolvimento com quadrilhas/bandos; 

- O preso possui grande número de registros e processos judiciais em andamento. 

Do perigo à integridade física do preso 

- Situação verificada em razão da possibilidade do preso ser agredido pela vítima e seus familiares, 

ou por populares; 

- Situação verificada por meio de comportamento agressivo do preso (autolesão, possibilidade de 

quedas, fraturas). 

Do perigo a integridade física do guarda ou de terceiros 

- Situação verificada em razão do comportamento agressivo do preso em relação aos guardas; 
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- Existem históricos de agressões perpetradas pelo preso; 

- O preso apresentava sintomas de embriaguez e comportamento agressivo; parecia estar sob efeito 

de substâncias entorpecentes ou análoga; 

- Trata-se de cidadão considerado de alta periculosidade, em virtude de registros anteriores com 

emprego de violência; 

- A agressividade do preso foi demonstrada na execução do fato criminoso. 

 
ATENÇÃO! O guarda registrará no Boletim de Ocorrência (BO/REDS) que sua ação foi revestida 

de legalidade, de razoabilidade e de proporcionalidade no uso da força, para justificar o emprego 

das algemas. Recorrerá para tal, à descrição minuciosa de cada comportamento irregular do preso, 

que resultou em sua algemação. 

 
O guarda deverá, preferencialmente, algemar o infrator com as mãos para trás e com as palmas 

voltadas para fora. Certificará, ainda, de que as algemas não ficaram frouxas ou apertadas, em 

demasia, trancando-as e travando-as, corretamente. 

 
Atenção! As algemas não impedem fugas. São equipamentos de uso temporário para conter uma 

pessoa. Sob esta condição, exige-se uma vigilância constante do preso por parte do guarda. 

9 - CONDUÇÃO DE PRESO  
O respeito à pessoa do preso denota-se cânone constitucional (Constituição Federal, artigo 5º, caput, 

inciso XLIX), não podendo ser ele humilhado, sob pena de o contrário caracterizar evidente abuso 

de autoridade, constrangimento ilegal e violência arbitrária, passíveis seus autores de serem 

responsabilizados administrativamente, civilmente e criminalmente. 

A Resolução do CONTRAN nº 626, de 19 de outubro de 2016, estabelece os requisitos de 

segurança para veículos de transporte de presos e dá outras providências: 
 

“O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN), no uso das atribuições legais que lhe confere o 
artigo 12, inciso I, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB), e conforme o Decreto nº 4.711, de 29 de maio de 2003, que trata da coordenação do Sistema 
Nacional de Trânsito, e  
Considerando a melhor adequação do veículo para transporte de presos à sua função, ao meio ambiente e 
ao trânsito; 
Considerando a necessidade de estabelecer os requisitos de segurança veicular, conforme previsto pela 
Política Nacional de Trânsito; 

 9 - CONDUÇÃO DE PRESO 
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Considerando os procedimentos adotados pelo Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), para 
homologação de veículos junto ao Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM); 
Art. 1º Os veículos fabricados e transformados para transporte de presos deverão obter o Certificado de 
Adequação à Legislação de Trânsito (CAT), e atender aos requisitos da presente Resolução. 
§ 1º Os veículos mencionados no caput poderão utilizar luz vermelho intermitente e dispositivo de alarme 
sonoro. 
§ 2º A condução dos veículos referidos no caput, somente se dará sob circunstâncias que permitam o uso 
das prerrogativas de prioridade de trânsito e de livre circulação, estacionamento e parada, quando em 
efetiva prestação de serviço de urgência que os caracterizem como veículos de emergência, estando neles 
acionados o sistema de iluminação vermelha intermitente e alarme sonoro. 
§ 3º Entende-se por prestação de serviço de urgência os deslocamentos realizados pelos veículos de 
emergência, em circunstâncias que necessitem de brevidade para o atendimento, sem a qual haverá grande 
prejuízo à incolumidade pública. 
Art. 2º Fica excepcionalizado o transporte provisório e precário, por motivo de força maior, de suspeitos do 
cometimento de crime em compartimento de carga de viaturas policiais. 
Parágrafo único. É proibido o transporte de presos em compartimento de proporções reduzidas, com 
ventilação deficiente ou ausência de luminosidade. 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.” 

Ao tratar dos direitos da Criança e do Adolescente, estabeleceu a Lei 8.069/90 (ECA), em seu artigo 

178 que: 

“O adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional não poderá ser conduzido ou transportado em 

compartimento fechado de veículo policial, em condições atentatórias a sua dignidade, ou que impliquem 

risco a sua integridade física ou mental, sob pena de responsabilidade”. 

 

Veja-se ainda que o Código de Trânsito Brasileiro no seu art. 230, considera infração gravíssima 

conduzir o veículo: 

“II – transportando passageiros em compartimento de carga, salvo por motivo de força maior, com 

permissão da autoridade competente e na forma estabelecida pelo CONTRAN” 

Diante das normas vigentes acima cabe ao GCC, ao apreender qualquer cidadão em conflito com a 

lei, que necessite ser conduzido à autoridade policial, observado a legislação sobre o uso das 

algemas, proceder com o transporte humanizado do detido, respeitando a todo o momento a 

dignidade da pessoa humana, adotando medidas necessárias para preservar a integridade física da 

guarnição e utilizar dos meios logísticos e humanos disponíveis para proceder à condução. 

10 - PRISÃO EM FLAGRANTE 
Prisão em flagrante efetua-se em desfavor de quem comete a infração penal, conforme preceitua o 

Código de Processo Penal, em seu Artigo 302: 

 10 - PRISÃO EM FLAGRANTE 
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“será considerado em flagrante delito quem acaba de cometê-la; é perseguido, logo após, pela 

autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser ele o autor 

da infração, ou é encontrado, logo após, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam 

presumir ser ele o autor da infração”. 

O mesmo diploma legal, acima mencionado, estabelece, em seu Art 301, que: 

“Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer 

que seja encontrado em flagrante delito.” 

Em se tratando de um agente da Guarda Civil este deverá prender quem quer que seja encontrado 

em flagrante delito, nos termos do que dispõe o inciso XIV, do art. 5º da Lei Federal 13.022, de 08 

de agosto de 2014: 

XIV – encaminhar ao delegado de polícia, diante do flagrante delito, o autor da infração, 

preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário; 

Nesses casos, deverá o autor receber “VOZ DE PRISÃO EM FLAGRANTE”, exceto os menores 

de dezoito anos que serão apreendidos. 

A voz de prisão em flagrante será dada em qualquer tipo de infração penal, independentemente do 

tipo de ação prevista nos Códigos Penal e de Processo Penal. 

Quando não houver prisão em flagrante, nos crimes que dependem de representação, a vítima será 

orientada de que dispõe do prazo de (06) seis meses para oferecê-la. 

A prisão/apreensão/retenção em situações de flagrante delito representa uma situação muito 

especial, que exige padrões de comportamento específicos, preconizados pela legislação vigente, 

que serão obrigatoriamente obedecidos pelo GCC - autor da prisão. 

Portanto o GCC, ao executar como medida extrema de prisão em flagrante delito, observará 

os procedimentos a seguir descritos, sob pena da nulidade de sua ação. 

Dar VOZ DE PRISÃO/apreensão em flagrante ao infrator, cientificando-o do fato motivador, ou 

seja, na medida do possível, a pessoa a ser presa será informada da seguinte forma: “o/a senhor/a 

está preso/a em flagrante delito pelo cometimento da infração penal (citá-la);”. 

Cumprindo os preceitos contidos no Artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição da República 

Federativa do Brasil, informará ainda ao infrator o seguinte: 

a) o nome do GCC que está realizando a prisão; 

b) que tem o direito de permanecer calado; 
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c) que tem direito a ser assistido pela família e por advogado; 

d) e que será encaminhado a autoridade policial. 

O GCC registrará no BO que as medidas acima listadas foram adotadas junto ao preso. 

Se o infrator indicar uma pessoa a ser cientificada da sua prisão, os dados referentes a essa pessoa 

serão registrados no BO, para cumprimento dos preceitos constitucionais. Mesmo tendo adotado tal 

providência, sendo possível cientificar um amigo ou parente do infrator que tenha presenciado a sua 

prisão/apreensão, GCC o fará, relatando tal providência no BO, junto com os dados (qualificação) 

dessa pessoa. 

O fato de não existirem testemunhas do cometimento da infração, não impede a prisão em flagrante 

delito. 

11 - PRISÃO EM FLAGRANTE DE SERVIDOR PÚBLICO  
No caso de prisão em flagrante delito de servidor público, a guarnição/equipe dará “VOZ DE 

PRISÃO” ao agente, detendo-o, informando-lhe dos seus direitos e garantias constitucionais, 

adotando-se as seguintes providências: 

a) Sendo funcionário público civil, apresentá-lo à Autoridade Policial juntamente com as testemunhas 

qualificadas; 

b) Sendo servidor público da polícia judiciária (Federal e Estadual), Militar (Forças Armadas e 

Estadual), Policial Rodoviário Federal, Policial Ferroviário Federal, Policial Legislativo, Força 

Nacional, Agente de Segurança Penitenciário, Agente Socioeducativo ou Guarda Civil, solicitar à 

CCOP que acione a Instituição a que pertencer o agente e aguardar a chegada ao local de superior 

hierárquico do detido, sempre que for possível, guardada as circunstância que ocorrer o fato. 

Em comparecendo no local o superior hierárquico do detido, este será conduzido por viatura da 

Instituição a qual pertencer o agente, a fim de se preservar a boa relação institucional e, em ato 

contínuo, será apresentado à Autoridade Policial juntamente com as testemunhas qualificadas. 

c) Sendo Parlamentares das Casas Legislativas Federais e Estaduais somente poderão receber “VOZ 

DE PRISÃO”, em flagrante, por crime inafiançável. Após a chegada ao local de um representante 

das casas mencionadas, serão conduzidos e apresentados à Autoridade Policial, juntamente com as 

testemunhas qualificadas; 

 11 - PRISÃO EM FLAGRANTE DE SERVIDOR PÚBLICO 
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d) Sendo Defensor Público receberá VOZ DE PRISÃO, em flagrante, por crimes afiançáveis ou 

inafiançáveis, e será conduzido e apresentado à Autoridade Policial juntamente com as testemunhas 

qualificadas, devendo ser feita à comunicação ao chefe do Órgão ao qual pertence; 

e) Sendo Autoridade Administrativa receberá VOZ DE PRISÃO, em flagrante, por crimes afiançáveis 

ou inafiançáveis, sendo conduzida e apresentada à Autoridade Policial, juntamente com as 

testemunhas qualificadas, caso em que será feita a comunicação ao chefe do Órgão ao qual 

pertence; 

f) Havendo prisão em flagrante delito por algum integrante do sistema de Defesa Social que estiver de 

folga, a Guarnição que for empenhada na ocorrência poderá ser a condutora do flagrante, figurando 

o agente que deu voz de prisão como testemunha ou vítima, conforme o caso. 

g) Aplica-se aos magistrados, basicamente, a mesma regra já exposta para os membros do Ministério 

Público Federal e Estadual, com algumas adequações. Também os magistrados somente serão 

presos no caso de flagrante de crime inafiançável. O art. 33, II - Lei Complementar nº. 35, de 

14/03/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional), dispõe o seguinte: 

“São prerrogativas do magistrado: "não ser preso senão por ordem escrita do Tribunal ou do 

órgão especial competente para o julgamento, salvo em flagrante de crime inafiançável, caso em 

que a autoridade fará imediata comunicação e apresentação do magistrado ao Presidente do 

Tribunal a que esteja vinculado". 

 

h) Na hipótese de Juiz de Direito, Juiz do Trabalho, Juiz do Tribunal de Justiça Militar ou Federal ou 

Desembargador do Tribunal de Justiça dos Estados ou dos Tribunais Regionais Federais, o Boletim 

de Ocorrência será endereçado aos respectivos Presidentes a quem, no caso de prisão, também se 

apresentará ao Magistrado para as providências cabíveis. 

i) Em caso de prisão de Desembargador ou Juiz Estadual que atue em outro Estado deverá o mesmo 

ser apresentado ao Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em caso de prisão de 

Desembargador, Juiz Federal ou do Trabalho apresentar-se-á ao Presidente da Seção Judiciária 

Federal do local onde ocorreu o fato. 

j) Sendo Autoridade Judiciária ou Membro do Ministério Público, adotar os seguintes procedimentos: 
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I - Crime Afiançável: 

Crime afiançável/infrações penais de menor - potencial ofensivo/infrações administrativas de 

trânsito praticado por MMP: 

➢ O Membro do Ministério Público (MMP) não será preso em flagrante delito, detido ou algemado, 

nem conduzido à Delegacia de Polícia Civil, a Juizados Especiais Criminais ou a quaisquer 

unidades policiais. O MMP será liberado no local do fato; 

➢ O Guarda Civil, ao detectar que a ocorrência tem envolvimento de MMP, acionará imediatamente a 

CCOP, via canais de comunicação institucionais, para o acionamento imediato do Plantão 

Permanente da Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que o mesmo possa atuar desde o início da 

ocorrência, colaborando para seu desenrolar regular, sem conflitos ou atritos institucionais; 

➢ O Guarda Civil registrará a Ocorrência/Fato Policial normalmente constando a qualificação de 

todos os envolvidos e produzirá relatório pormenorizado, fazendo juntada do BO e encaminhará ao 

Comandante da Guarda Civil de Contagem, que dará o encaminhamento institucional pertinente ao 

caso, visando levar ao conhecimento do Procurador-Geral de Justiça. 

II - Crime Inafiançável: 

➢ Tratando-se de flagrante delito de crime inafiançável, poderá o Guarda Civil, dar VOZ DE PRISÃO 

ao MMP. A autoridade responsável por lavrar o Auto de Prisão, em Flagrante Delito, é o Delegado 

de Polícia, a quem o MMP preso será apresentado. O Procurador-Geral de Justiça ou seu 

representante será acionado e a quem será entregue os autos, mediante recibo, será feita à devida 

comunicação ao Poder Judiciário da prisão e onde se encontra recolhido o Membro do Ministério 

Público: Lei complementar nº. 75, de 25/05/1993:“confere aos Promotores de Justiça idênticas 

prerrogativas dos magistrados quanto à prisão e ao porte de arma.”; 

 

➢ O Guarda Civil, ao detectar que a ocorrência tem envolvimento de MMP, acionará imediatamente a 

CCOP, via canais de comunicação institucionais, para acionamento imediato do Plantão 

Permanente da Procuradoria-Geral de Justiça a fim de que o mesmo possa atuar desde o início na 

ocorrência, colaborando para seu desenrolar regular, sem conflitos ou atritos institucionais; 

➢ Aplicam-se aos Membros do Ministério Público Federal os mesmos procedimentos previstos para 

os Membros do Ministério Público Estadual. 
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k) O Cônsul, os funcionários e os empregados consulares gozam de imunidade para todos os atos 

praticados no exercício de suas funções, não podendo ser presos em flagrante para tais atos, 

independentemente de estarem dentro ou fora do consulado. As situações estão previstas no Decreto 

Federal no 61.078/67. 

l) Quando houver ocorrência de fato típico, envolvendo embaixador e/ou pessoas a ele vinculadas (o 

corpo diplomático ou familiar não brasileiro), com ou sem veículo, será acionada a autoridade 

policial no local ou, se houver, autoridade policial federal mais próxima que comparecerá 

imediatamente. 

No caso de fiscalização de trânsito, os procedimentos serão os mesmos para o cidadão comum. 

Caso o embaixador não preste colaboração com a fiscalização, as autoridades policiais citadas, 

anteriormente, serão acionadas. As situações estão previstas no Decreto Federal Nº 56.435/65. 

m) As Imunidades Parlamentares concretizam-se, principalmente, na inviolabilidade da pessoa. O art. 

53 § 1º da CF/88 estabelece o seguinte: 

"Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não serão presos, salvo em 

flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia licença de sua casa". 

n) O art. 56, § 1º da Constituição Estadual, confere aos Deputados Estaduais, idênticas imunidades e 

prerrogativas atribuídas aos Deputados Federais e Senadores pela Constituição da República. 

o) Com referência aos Vereadores a CF/88 em seu art. 29, VI, estabelece apenas que os mesmos são 

invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do 

município, ou seja, podem ser presos em flagrante delito por crimes afiançáveis e Inafiançáveis. 

12 – IMUNIDADES 

I - Diplomática: 

A Convenção de Viena reconhece a inviolabilidade absoluta do Diplomata em seu Art. 29, do 

seguinte teor: 

"A pessoa do agente Diplomata é inviolável. Não poderá ser objeto de nenhuma forma de detenção 

ou prisão. O Estado acreditado tratá-lo-á com o devido respeito e adotará as medidas adequadas 

para impedir qualquer ofensa à sua pessoa, liberdade ou dignidade”. 

O agente Diplomático goza de proteção especial no Estado que o recebe: sua pessoa, sua residência 

oficial e particular, seus carros, seus papéis, são invioláveis. O Governo, junto ao qual esteja 

  12 - IMUNIDADES 



"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, 31 de julho de 2020 Página 58 de 110 Diário Oficial de Contagem - Edição 4873

 
MUNICÍPIO DE CONTAGEM 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL 
GUARDA CIVIL DE CONTAGEM 

 

37 
 

acreditado, abster-se-á de qualquer ato ofensivo ou violento, a seu respeito, punir-se-á os 

particulares que pratiquem contra ele qualquer ato dessa natureza. 

Não se aplicam apenas aos Chefes de Missão, mas também ao Pessoal Oficial da mesma, bem como 

aos membros de suas famílias que residam sob o mesmo teto, e também ao pessoal não Oficial, 

contanto que não pertençam à nacionalidade do Estado onde a missão se acha acreditada ou nele 

tenham residência permanente (art. 37 - "Convenção de Viena"). 

13 - PERÍODO ELEITORAL 
Durante as eleições para Presidente, Governador, Prefeito, Senador, Deputado e Vereador, os fatos 

relacionados à votação e apuração dos votos serão comunicados, imediatamente, ao Juiz Eleitoral, 

ao Juiz de Propaganda Eleitoral ou ao Juiz designado para apuração conforme o caso. 

Nenhuma autoridade poderá, desde (5) cinco dias antes e até (48) quarenta e oito horas depois do 

encerramento da eleição, prender ou deter qualquer eleitor, salvo em flagrante delito ou em virtude 

de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou ainda, por desrespeito a salvo-

conduto. 

Os membros das mesas receptoras e os fiscais de partido, durante o exercício de suas funções, não 

serão detidos ou presos, salvo o caso de flagrante delito; da mesma garantia gozarão os candidatos 

desde (15) quinze dias antes da eleição. 

Ocorrendo qualquer prisão, o preso será imediatamente conduzido à presença do juiz competente 

que, se verificar a ilegalidade da detenção, poderá relaxar e promover a responsabilidade do co-

autor. 

Em todos os casos, a CCOP deverá proceder com as orientações específicas dos casos que 

ocorrerem na rotina operacional durante o período eleitoral. 

14 - ATO INFRACIONAL 
Considera-se Ato Infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal, praticada por 

criança ou adolescente, sujeito apenas às medidas de proteção, previstas no Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

  14 - ATO INFRACIONAL 

 13 - PERÍODO ELEITORAL 
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Ao se verificar a ocorrência do ato infracional, o adolescente receberá “voz de apreensão em 

flagrante”. Quanto à criança, não há esse procedimento, devendo apenas ser encaminhada ao Órgão 

Competente. 

Nas situações de flagrante de ato infracional que se têm como agentes crianças e adolescentes, o 

GCC adotará os seguintes procedimentos básicos: 

RELATIVOS À CRIANÇA/ADOLESCENTE ENVOLVIDOS 

1) Criança/Adolescente - Na Condição de autor: 

Dar “VOZ de APREENSÃO” ao adolescente na condição de agente, detendo-o, informando-lhe dos 

seus direitos e garantias constitucionais, apresentando-o à Autoridade competente da Central de 

Flagrantes de Contagem, juntamente com o respectivo responsável legal e as testemunhas 

qualificadas, caso houver; 

a) Localizar o representante legal do adolescente, e posteriormente conduzi-lo até a presença da 

Autoridade Policial; 

b) A criança, na condição de autor, não receberá “Voz de Apreensão”, devendo ser de imediato 

encaminhada ao Conselho Tutelar, Ministério Público ou Poder Judiciário, redigindo o documento 

próprio, colhendo a assinatura pelo recebimento e encerrando a ocorrência com os demais 

envolvidos. Não sendo possível a localização de representante dos Órgãos citados anteriormente, 

encaminhar a criança para a Delegacia de Polícia se houve violência na conduta praticada; 

c) Havendo dúvida quanto à verdadeira idade do envolvido, a guarnição / equipe conduzirá a criança 

ou adolescente até a Autoridade Policial que requisitará, de imediato, o exame de verificação de 

idade. 

2) Criança/Adolescente - Na Condição de Vítima: 

a) O GCC repassará a ocorrência para CCOP, a criança será conduzida à presença da Autoridade 

Policial e submetida aos exames necessários, se for o caso, sendo entregue aos pais ou responsáveis, 

se houver; 

b) Na impossibilidade de localização dos pais ou responsáveis, ou na falta dos mesmos, a criança, após 

os exames necessários, se for o caso, será encaminhada ao Conselho Tutelar, MP ou Juiz. 
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15 - CONCEITOS E PROCEDIMENTOS RELACIONADOS À ATUAÇÃO COM O GRU 

A sigla LGBTQI+ é contração dos termos: Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, 

Transgêneros, Questionando ou Queer, Intersexuais. O símbolo “+” utiliza-se para identificar todas 

as orientações sexuais e manifestações de identidades de gênero divergentes do sexo designado no 

nascimento.  

Nos casos de abordagens, esses grupos merecem atenção especial: 

● A orientação sexual das pessoas não será motivo de discriminação. 

● A população LGBTQI+ tem os mesmos direitos que todas as pessoas. 

● O GCC respeitará a orientação sexual de cada um. 

● Pergunte à pessoa abordada como deseja ser chamada e trate-a pelo nome informado. 

16 - CONCEITOS E PROCEDIMENTOS RELACIONADOS À ATUAÇÃO DA GCC 

ENVOLVENDO PESSOA(S) EM SITUAÇÃO DE RUA: O DESABRIGADO E O SEM-TETO 
Conforme Decreto Federal nº 7053/2009, que instituiu a Política Nacional para a População em 

Situação de Rua, conceitua-se população em situação de rua o “Grupo populacional heterogêneo 

que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a 

inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas 

degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como 

as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória”. 

PROCEDIMENTO NO CASO DE SOLICITAÇÃO DE DESOBSTRUÇÃO DO 

LOGRADOURO PÚBLICO (PRAÇAS, CALÇADAS, JARDINS, ETC.) 

Se não há flagrante de delito ou fundada suspeita, mesmo diante de solicitação ou clamor 

público, o Guarda Civil não deverá executar a desobstrução de retirada de pessoa(s) em situação de 

rua. Neste caso, após orientar o reclamante dos procedimentos pertinentes, o GCC deverá acionar a 

estrutura administrativa municipal através da Central de Coordenação e Operação (CCOP), que por 

sua vez comunicará a demanda aos respectivos gestores, para que as ações sejam planejadas e 

implementadas em conformidade com a legislação vigente. 

 15 -  CONCEITOS E PROCEDIMENTOS RELACIONADOS À ATUAÇÃO COM O GRUPO LGBTQI+ 
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PROCEDIMENTO NO CASO DE ABORDAGEM POR FUNDADA SUSPEITA OU 

DIANTE DO COMETIMENTO DE CRIME OU CONTRAVENÇÃO 

⚫ Fique atento à segurança da equipe, calcule a quantidade de abordados para uma atuação segura. 

⚫ Na vistoria do local, primeiramente, afaste o abordado dos materiais ali existentes, tais como 

pedaços de madeira, barras de ferro e similares que possam ser utilizados contra a guarnição. 

⚫ Na busca pessoal, quando em contato físico com o abordado, o uso de EPI dependerá da análise do 

agente no momento da abordagem, tal como o uso de luvas látex. Lembre-se de que os 

procedimentos de segurança do GCC não serão diferentes daqueles utilizados em qualquer outro 

cidadão. 

⚫ Considerar e tratar a pessoa em situação de rua como cidadão de direitos, garantindo-lhe proteção e 

segurança, reconhecendo a vulnerabilidade da pessoa abordada, garantindo a isonomia (igualdade e 

equidade) do tratamento, sendo cauteloso com pertences alheios no local. 

⚫ Quando fizer a verificação nos pertences, seja cuidadoso. Lembre-se de que esses objetos têm 

grande importância para o dono, e caso não constitua ilícito, não podem ser apreendidos pelas 

autoridades. 

⚫ Informe ao cidadão sobre a existência de instituições de acolhida que podem abrigá- lo de forma 

segura e, sendo possível, ajude-o a encontrar uma instituição que o receba. É valoroso que o 

profissional de segurança pública tenha conhecimento dos serviços assistenciais existentes e que 

estão disponíveis no site da PMC. 

- MEDIAÇÃO DE CONFLITOS 

DEFINIÇÃO DE CONFLITO 
Desentendimento entre duas ou mais pessoas sobre um tema de interesse comum. 
 

Conflitos representam a dificuldade de lidar com as diferenças nas relações e diálogos, associada a um 

sentimento de impossibilidade de coexistência de interesses, necessidades e pontos de vista. 

DIFERENÇA ENTRE CONFLITO E BRIGA 

Conflitos não são sinônimos de intolerância ou desentendimento, nem se confundem com briga. A 

briga já é uma resposta ao conflito. Um conflito pode ser definido como a diferença entre duas 

metas sustentadas por agentes de um sistema social. Podem ser organizados em três níveis: 

pessoais, grupais ou entre nações. 

 17- MEDIAÇÃO DE CONFLITOS 
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O Guarda Civil é um mediador de conflitos nato, pelas características da corporação trazida na Lei 

Federal 13.022/2014, cuja função principal é de proteção municipal preventiva, atuando junto à 

comunidade local. Destaca-se nesse diploma legal, a competência prevista no inciso V, art. 5º, que 

prevê no rol de competências específicas da instituição: “colaborar com a pacificação de conflitos 

que seus agentes presenciarem, atentando-se para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas.”  

Neste viés, o GCC irá vivenciar o surgimento de conflitos de várias maneiras, situações inerentes ao 

ser humano, independentemente de sua classe social. As suas respostas, as suas ações, voltadas para 

a solução dos mesmos, serão decorrentes das suas próprias experiências de vida, treinamento e 

“bom-senso”, destacando-se a parlamentação, a paciência e o respeito como importantes 

componentes para a resolução de conflitos. 

O Guarda Civil frequentemente se verá em situações em que terá de encontrar maneiras criativas de 

lidar com os conflitos, podendo usar a estratégia da negociação e ambos os conflitantes poderão 

aceitar um acordo. O objetivo da negociação consiste em resolver o conflito com um compromisso 

ou a solução que satisfaça a ambos envolvidos no conflito. Tudo indica que o uso da estratégia da 

negociação fornece geralmente uma quantidade maior de consequências positivas ou pelo menos 

diminui as negativas. 

DENTRE ALGUMAS MANEIRAS DE SE LIDAR COM OS CONFLITOS, DESTACAM-

SE: 

● Os envolvidos precisam concordar que desejam encontrar uma forma de resolver o conflito de 

maneira mutuamente satisfatória. Eles aceitam e concordam com um processo que seja aceitável 

para todas as pessoas envolvidas; 

● Os conflitos mostram-se tanto emocionais como racionais, em resposta à questão, portanto é 

importante para o processo reconhecer e responder aos sentimentos antes de estabelecer o plano de 

ação; 

● Cada pessoa envolvida precisa ter uma oportunidade de contar o seu lado da história. É necessário 

encorajar todos a ouvirem as versões de cada um; 

● Cada um apresentará subsídios para auxiliarem na solução do conflito. 

As boas negociações exigem habilidades que necessitam ser assimiladas, tanto no nível cognitivo 

como no nível comportamental. Tais habilidades incluem a capacidade de determinar a natureza do 

conflito, eficiência em indicar e encaminhar as negociações, habilidade em ouvir o ponto de vista 

do outro e o uso do processo da solução do problema através da decisão do consenso, ensinado 
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durante o período de formação do Guarda Civil e aprimorado nos momentos vivenciados durante o 

serviço. 

18 - CA OPERACIONAL NOS LOCAIS DE INTERVENÇÃO  

ORIENTAÇÕES BÁSICAS DA CONDUTA OPERACIONAL NOS LOCAIS DE 

INTERVENÇÃO 

Embora as orientações para a atuação em locais de crime/contravenção sejam muito bem definidas 

no Curso de Formação, torna-se imprescindível manter a conduta operacional dos agentes da GCC, 

considerando o dinamismo das diversas situações que ficam expostos e que tenham que atuar, desta 

forma exige-se constante aprimoramento dos procedimentos a serem adotados. 

Em linhas gerais, as orientações básicas da conduta operacional nos locais de intervenção, pela 

ordem de prioridade, são as seguintes: 

 

1º - Informar para a CCOP o fato ocorrido; 

 2º - Prestar assistência/socorro à vítima (acionamento dos órgãos de pronto-socorrismo), além de 

adotar medidas para a proteção das demais pessoas presentes no local; 

 3º - Prisão/retenção do infrator, se a ação não expõe risco elevado à segurança do GCC e/ou a de 

terceiros; 

 4º - Apreensão/retenção de instrumentos/documentos/produtos utilizados na prática infracional, 

desde que possível, evitando ao máximo o contato direto com os mesmos, colocando em prática as 

orientações recebidas no curso de formação relacionadas ao seu manuseio, acondicionamento, 

condução, preservação e proteção; 

 5º - Isolamento, preservação e manutenção do local da infração. Em princípio, nada deve ser tocado, 

removido do local ou arrecadado, para evitar-se a descaracterização/adulteração/destruição de 

provas ou vestígios; 

6º - Arrolamento de testemunhas;  

7º - Registro do fato; 

8º - Encaminhamento do autor à autoridade policial; 

 18 - CONDUTA OPERACIONAL NOS LOCAIS DE INTERVENÇÃO 
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 9º- Manter bom relacionamento com órgãos da imprensa que se fizerem presentes durante a 

ocorrência, conforme diretrizes emanadas do Comando da GCC; 

 10º - Interagir com os órgãos que compõem o Sistema de Defesa Social, contudo sem distanciar-se 

do profissionalismo. 

 

PROCEDIMENTOS ADICIONAIS QUE DEVEM SER OBSERVADOS PELO GCC: 

Toda apreensão/retenção de material, produto de crime ou contravenção, será envolvida de cuidados 

especiais, desde a ação em si, à sua entrega às diversas autoridades as quais os BO’s são dirigidos, 

ou quando a intervenção é transferida à outra instituição para o prosseguimento da ação, pelas 

particularidades que envolva o fato em si. 

Tais cuidados se justificam para evitar que o GCC, no futuro, seja acusado e tenha que responder 

por crime de peculato, apropriação indébita ou furto, assim, sempre que possível deverá proceder da 

seguinte forma: 

 

a) A apreensão/retenção na presença de testemunhas idôneas; 

b) Quando o número de testemunhas presenciais/oculares for elevado, caberá ao GCC efetuar uma 

seleção criteriosa, após entrevistá-las, relacionando as que apresentarem a mais adequada 

fundamentação idônea e segura do fato, qualificando-as no BO. 

c) O registro do material no BO bem claro e preciso, com todas as suas especificações; 

d) Quando o número/quantidade de material apreendido for extenso, aconselha-se que se faça uma 

relação à parte, em duas vias, sendo: a primeira anexada ao BO, após a assinatura (recibo) da 

autoridade à qual foi entregue o material; a outra via ficará de posse do autor da apreensão. 

e) Limitar a registrar aquilo que o GCC viu/presenciou, ou o que as testemunhas presenciais 

perceberam, exatamente da forma como relatarem. Todavia é permitido ao GCC auxiliar a 

testemunha a relatar o que presenciou, contudo sem influenciar ou distorcer o que ela quer dizer. 

Igualmente não lhe é permitido, ao redigir um BO, emitir quaisquer impressões pessoais tais como: 

(“eu acho que foi assim”, ou “eu penso que o autor agiu dessa forma porque ele é religioso”, ou “os 

ferimentos que a vítima apresentava pareciam ter sido provocados por disparos de arma calibre 22”, 

“o autor portava pequena quantidade de maconha, crack, cocaína” etc.). 
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Em sua conduta operacional, o GCC terá sempre em mente os limites impostos pela Lei Nº 4.898, 

de 09 de dezembro de 1965 – no exercício de suas funções, ou abuso de autoridade, uma vez que 

todo o excesso que vier a cometer poderá ser questionado em juízo. Idêntica atenção e objeto de 

constante estudo será quanto ao Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, constante da Lei nº. 

8.069, de 13 de julho de 1990. 

O Guarda Civil representa um profissional de segurança pública e jamais se envolverá 

emocionalmente nas ocorrências de que participa. Certamente os envolvimentos emocionais o 

tornarão tendencioso e por isso parcial em suas decisões, o que comprometerá totalmente a sua 

atuação. 

19 - AÇÕES PREVENTIVAS NOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS E ADJACÊNCIAS 
O Guarda Civil, ao assumir o seu posto de serviço e durante a sua atuação na execução da 

segurança dos próprios municipais, cumprirá algumas ações rotineiras, cabíveis em qualquer 

instalação física do município, a seguir descritas: 

a) Causar sempre boa impressão; 

b) Cuidar da higiene pessoal e do seu uniforme, como prova de respeito e educação; 

c) Ser enérgico no cumprimento da sua função, porém sem confundir energia com truculência, falta de 

educação e arbitrariedade; 

d) Observar que o uso de bebida alcoólica, durante o serviço, é incompatível com a função e constitui 

infração disciplinar; 

e) Ser pontual, vez que a pontualidade denota-se pressuposto básico do exercício responsável da 

função. Em caso de impedimento justificável, comunicar à CCOP, com antecedência, para que sua 

substituição seja providenciada; 

f) Estar sempre atento ao serviço, zelando pela segurança no posto de serviço e colocando em prática 

as ordens e instruções específicas do local; 

g) Ao perceber qualquer anormalidade, comunicá-la à chefia imediata ou aos demais postos de 

serviço, cuja ocorrência interessar, para fins de acompanhamento e/ou providências; 

h) Ser discreto em suas ações e agir sempre de acordo com as ordens recebidas; 

i) Não tomar decisões que estejam fora da sua competência; 

j) Sua função básica consiste em manter a segurança, contudo na contingência de efetuar uma prisão, 

acionar a CCOP para as medidas subsequentes; 

 19 - AÇÕES PREVENTIVAS NOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS E ADJACÊNCIAS 
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k) O uso correto dos equipamentos prolonga-lhes a vida útil. O GCC é o responsável por fazer isto 

acontecer; 

l) Conhecer o sistema de alarme existente ou convencionado, em seu local de atuação, aprendendo a 

acioná-lo e desligá-lo; 

m)  Conhecer a localização da chave geral de energia elétrica e o registro geral hidráulico, aprendendo 

a ativá-los ou desativá-los; 

n) Atender de imediato ao sinal de alarme; 

o) Saber como usar o equipamento de comunicações (rádio, telefone, interfone, etc.), fazendo-o de 

forma clara e concisa e evitando os assuntos estranhos ao serviço; 

p) Ser cordial com os companheiros de serviço, servidores e cidadãos. 

20 - NA SEDE DA PREFEITURA E OUTROS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS 
DIRETRIZES: 

a) Conhecer todas as dependências dos órgãos, observando as condições de segurança como via de 

acesso, saídas emergenciais, localização dos equipamentos de combate a incêndio (mangueiras, 

extintores etc.), chave geral de energia elétrica, registro geral hidráulico, interruptores e outras; 

b) Orientar as pessoas, quando solicitado, a respeito da localização e do funcionamento dos diversos 

órgãos municipais; 

c) Dispensar às pessoas, de forma indistinta, um tratamento atencioso, cortês e respeitoso; 

d) Abordar pessoas encontradas no interior do prédio e que se mostrem indecisas quanto ao seu 

destino, encaminhando-as ou providenciando a sua retirada; 

e) Abordar pessoas em atitude suspeita, procedendo a sua identificação e, se for o caso, seu 

afastamento do prédio; 

f) Dar segurança aos servidores lotados nos órgãos ali instalados, bem como a todos os usuários dos 

serviços ali prestados, enquanto permanecerem no interior das instalações; 

g) Orientar, em caso de emergência, a evacuação das instalações, procedendo à rigorosa verificação de 

todas as repartições; 

h) Preservar as instalações, inclusive nos horários fora do expediente, quanto a toda e qualquer tipo de 

invasão, depredação ou vandalismo; 

i) Solicitar reforço para as situações de anormalidade ou de maior complexidade; 

j) Suplementar a segurança do Chefe do Executivo e de outras autoridades nas situações de grande 

presença de público no interior das instalações consideradas (solenidades em geral); 

 20 - NA SEDE DA PREFEITURA E OUTROS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS 
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k) Coibir ações que visem à depredação de qualquer natureza das instalações sob sua responsabilidade; 

l) Checar, em caso de uso de repartições em horário incomum, acerca de quem está utilizando, 

finalidade e autorização, constar tal ocorrência de relatório de serviço; 

m) Preencher adequadamente os relatórios de serviço e realizar os encaminhamentos da forma e no 

prazo recomendados; 

n) Promover os primeiros socorros nos casos de acidentes ocorridos na área, preservando a vítima até a 

chegada de equipe especializada; 

o) Manter-se atento a toda e qualquer quebra da normalidade, procurando intervir com presteza, 

prontidão e proatividade; 

p) Manter a vigilância constante e rigorosa dos setores onde haja movimentação de valores e bens 

móveis, promovendo a segurança dos servidores e usuários. 

- NOS PARQUES, PRAÇAS E OUTROS LOGRADOUROS DE USO PÚBLICO 

DIRETRIZES: 

a) Abordar, identificar e encaminhar pessoas indecisas ou perdidas; 

b) Abordar, identificar e retirar pessoas encontradas em atitude suspeita, se não for o caso de prisão; 

c) Coibir as práticas atentatórias aos bons costumes e ao pudor, providenciando a prisão ou a retirada 

da pessoa do local; 

d) Estar atento à possibilidade de ocorrência de acidente, promovendo, nesses casos, o primeiro 

atendimento até a chegada de equipe especializada; 

e) Orientar, em caso de emergência ou sinistro, a evacuação da área; 

f) Orientar a visita e/ou o uso adequados das instalações e aparelhos disponibilizados ao público, não 

permitindo seu mau uso, sua depredação ou o vandalismo; 

g) Obstar toda e qualquer conduta prejudicial ao meio ambiente, orientando os usuários para os 

procedimentos mais adequados; 

h) Proteger a área física sob sua responsabilidade de invasões/ocupações de qualquer natureza; 

i) Informar ao público acerca das demandas ou questões apresentadas; 

j) Solicitar à CCOP reforço nas situações de anormalidade ou de maior complexidade; 

k) Manter-se atento a toda e qualquer quebra da normalidade, procurando intervir com presteza, 

prontidão e proatividade; 

 21 - NOS PARQUES, PRAÇAS E OUTROS LOGRADOUROS DE USO PÚBLICO 



"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, 31 de julho de 2020 Página 68 de 110 Diário Oficial de Contagem - Edição 4873

 
MUNICÍPIO DE CONTAGEM 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL 
GUARDA CIVIL DE CONTAGEM 

 

47 
 

l) Preencher adequadamente os relatórios de serviço e realizar os encaminhamentos da forma e no 

prazo recomendados; 

m)Monitorar, comunicar ao setor pertinente e registrar em relatório as infrações ao código de posturas 

municipais verificadas. 

22 -  NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E ADJACÊNCIAS  
DIRETRIZES: 

a) Após iniciar o serviço, e em momento oportuno, fazer contato com o representante escolar para 

buscar informações sobre a rotina escolar que possa contribuir para seu turno de serviço; 

b) Buscar informações sobre eventos programados no ambiente escolar que envolva grande número de 

pessoas ou público externo, a fim de possibilitar a preparação institucional para atendimento da 

demanda; 

c) Realizar rondas periódicas e eleger seu ponto de observação do ambiente, buscando estar sempre 

acessível, conforme seu planejamento e tirocínio policial baseado na leitura do ambiente; 

d) Prestar assessoria técnica na área de segurança, sempre que solicitado pelo gestor ou funcionários; 

e) Observar a movimentação dos alunos durante o recreio e, caso perceba algum tipo de atividade que 

coloque em risco seus participantes, ou que dele possa decorrer situação de conflito, levar 

imediatamente ao conhecimento da Direção da Escola ou à Coordenação para adoções de medicas 

pedagógicas; 

f) Agir da mesma forma ao constatar a presença de pessoa estranha no interior do estabelecimento 

escolar e cuidar para que afastamentos coercitivos de pessoas do ambiente escolar sejam 

determinado/acompanhado pela direção da escola, à exceção em flagrante delito em caso de 

cometimento de ato ilícito; 

g) Nenhum aluno deve ser revistado no pátio da escola, em caso de fundada suspeita, sem antes 

informar a situação à direção que providenciará uma maneira de afastá-lo para lugar reservado, 

onde o procedimento citado poderá ser viabilizado, conforme for o caso; 

h) Nas situações de flagrante delito, ou seja, quando o aluno ou outra pessoa qualquer for surpreendida 

praticando uma contravenção ou um crime de qualquer natureza (dano ao patrimônio, tráfico ou 

posse de droga, furto/arrombamento, invasão, ameaça, etc.), no interior do estabelecimento de 

ensino, deverá ser convidado a acompanhar o Guarda até um local mais reservado para adoção das 

medidas subsequentes, convocando-se, tão logo seja possível, a direção, atentando para a conduta 

 22 -  NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E ADJACÊNCIAS 
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recomendada para os crimes violentos e grave ameaça, praticados contra pessoa por criança ou 

adolescente; 

i) Na situação acima, caso o infrator se recuse a acompanhá-lo, mesmo depois de advertido da 

possibilidade, inclusive, de uma condução coercitiva para a Delegacia, o Guarda, solicitará um 

terceiro que informe imediatamente o ocorrido à Direção escolar e, ato contínuo, adotará as medidas 

legais cabíveis, possibilitando a participação da direção em momento oportuno; 

j) Suspeitando/presenciando que alguém esteja portando arma branca ou arma de fogo, por medida de 

cautela, o Guarda deverá comunicar o fato à direção da escola e solicitar, imediatamente, o apoio à 

CCOP para as medidas decorrentes; 

 

k) Evitar, sempre que possível, o uso de força contra aluno, servidores da escola ou visitantes 

inoportunos. O Guarda Civil é um produtor de segurança, um elemento de proteção e como tal deve 

procurar se integrar à direção da escola e aos alunos, angariando para si, através de atitudes sempre 

ponderadas, a sua confiança, sua credibilidade e o seu respeito; 

l) Nos casos em que se exigir uma ação coercitiva, o guarda deve sempre se resguardar, arrolando no 

mínimo duas testemunhas idôneas e isentas do fato por ele presenciado ou da sua própria ação; 

m) Levar em consideração que o Diretor (a) é a autoridade responsável pela gestão escolar e o Guarda 

profissional de segurança pública. Ambos devem buscar trabalhar em conjunto a fim de cooperar 

com as situações de forma a atender e compreender as diretrizes de cada instituição; 

n) No caso de projetos nas escolas, o GCC procurará identificar e contatar, ainda no início do serviço, 

o Coordenador das atividades ali desenvolvidas, sintonizando suas intervenções com essa pessoa, de 

acordo com as presentes orientações; 

o) Registrar o Boletim de Ocorrência da GCC (BONet) alusivos aos crimes e contravenções penais 

quando a ocorrência não finalizar na Delegacia da Polícia Civil; 

p) É muito importante desconsiderar, por completo, as possíveis provocações/contestações 

(Brincadeiras), muito comuns no meio jovem. 

- NAS UNIDADES DE SAÚDE 

I - DIRETRIZES: 

a) Como medida de aprimoramento da relação profissional com os demais servidores, o GCC, ao 

assumir o serviço realizará contato pessoal com o responsável pela Unidade, desferindo um 

tratamento inicial de cortesia, cumprimentando a/o Gerente e demais funcionários; 

 23 - NAS UNIDADES DE SAÚDE 



"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, 31 de julho de 2020 Página 70 de 110 Diário Oficial de Contagem - Edição 4873

 
MUNICÍPIO DE CONTAGEM 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL 
GUARDA CIVIL DE CONTAGEM 

 

49 
 

b) Depois de angariar as informações úteis ao serviço para aquele dia, deverá fazer uma ronda por toda 

a área da unidade de saúde e suas respectivas dependências, anotando todos os aspectos que julgar 

interessantes ou úteis para o seu trabalho; 

c) Fará rondas periódicas por toda a área que constitui a unidade de saúde, visando antecipar-se aos 

possíveis ilícitos no local; 

d) Estabelecer um posicionamento estratégico na área sob sua responsabilidade onde, ao término de 

suas rondas, será possível observar a movimentação das pessoas; 

e) Em princípio, todo cidadão que procura uma unidade de saúde porta um problema de saúde e será 

tratado como tal, com urbanidade, solidariedade e muita paciência, de forma a despertar sua 

confiança nos serviços da unidade e no próprio Guarda; 

f) Durante o serviço, o guarda deve se manter atento ao comportamento dos usuários, objetivando 

distinguir a conduta exaltada decorrente de um problema de saúde ou da ansiedade por um 

atendimento rápido, de um comportamento agressivo, intolerante e desrespeitoso; 

g) Atentar-se para uma ação rápida nos casos em que esta agressividade ou exaltação se transformar 

em agressão física ou desacato a funcionários ou outra pessoa que ali se encontre, primeiro tentando 

acalmar o agressor, convidando-o para local mais tranquilo e reservado, depois, frustado o seu 

propósito, adotando as medidas que forem necessárias, sem o uso abusivo de força, para sua 

contenção; 

h) Evitar estabelecer polêmicas/discussões com quem quer que seja no interior do estabelecimento, 

seja usuário, funcionário da unidade ou mesmo pessoa estranha ao meio. As situações que possam 

conduzir a um quadro dessa natureza devem ser levadas ao conhecimento da direção da unidade, 

ainda no início, para um gerenciamento isento da questão surgida; 

i) Nos casos em que se exigir uma ação coercitiva, o GCC deve sempre se resguardar, arrolando no 

mínimo duas testemunhas idôneas e isentas do fato por ele presenciado ou da sua própria ação; 

j) Suspeitando/presenciando que alguém esteja portando arma branca ou de fogo, por medida de 

cautela, o GCC deverá comunicar o fato à direção da unidade e solicitar, imediatamente, o apoio à 

CCOP. O solicitante, no entanto, deverá se acautelar também para não dar alarme falso; 

k) Tratamento coercitivo (uso de força) será evitado a todo custo, priorizando-se o diálogo, a 

verbalização conforme estabelecida no Art. 284 do CPP, “Não será permitido o emprego de força, 

salvo a indispensável no caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso”. O GCC constitui-se um 

produtor de segurança, um elemento de proteção e como tal deve procurar se integrar à direção da 

Unidade de Saúde e aos usuários, angariando para si, através de atitudes sempre ponderadas, a sua 

confiança, sua credibilidade e o seu respeito; 
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l) Dando entrada na Unidade de Saúde, um paciente baleado/esfaqueado, ou vítima de outro tipo de 

agressão física, o GCC de serviço comunicará o fato de imediato à CCOP, informando-lhe o maior 

número de dados possíveis, esta por sua vez empenhará o seu apoio para a ocorrência. O GCC de 

serviço lavrará o BO alusivo ao fato. 

m) o GCC pode fazer muito mais pela Unidade de Saúde, do que o mero cumprimento da sua 

obrigação. Quando solicitado, será cooperativo e participativo. Visualizará a possibilidade de 

qualificar cada vez mais o seu desempenho, mas evitará tarefas rotineiras que possam comprometer 

a segurança do estabelecimento; 

n) Quando solicitado a ajudar ou a participar de alguma atividade, para a qual tenha dúvida quanto à 

possibilidade de sua intervenção, deverá consultar a CCOP acerca do assunto; 

o) O diálogo e o bom senso serão priorizados. É muito importante desconsiderar, por completo, 

possíveis provocações por parte de usuários e funcionários. 

p) Tratando-se de área essencialmente técnica, o GCC buscará, ao máximo, não interferir no trabalho 

específico dos médicos e/ou dos enfermeiros. Presenciando algum procedimento que cause 

transtorno para a Unidade ou que seja impróprio, sob sua análise, deverá relatar o caso à sua chefia 

imediata para providências decorrentes. 

24 - DESISTÊNA DE ATENDIMENTO MÉDICO NAS UNIDADES DE SAÚDE 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

É comum em unidades de saúde e congêneres a desistência em se manter sob atendimento médico e 

consequente recusa deste em assinar o TERMO DE DESISTÊNCIA do referido atendimento. 

Tal conduta contraria as normas internas das unidades de saúde, as quais se conduzem pautadas na 

Resolução do Conselho Federal de Medicina Nº 1.931, de 17Set09, publicada no Diário Oficial 

da União (DOU) em 24Set09 e DOU 13Out09 – RETIFICAÇÃO, que estabeleceu o "Código de 

Ética Médica" e, ainda, no Código Penal Brasileiro, Decreto-Lei N.º 2.848, de 07Dez1940. 

O Código de Ética Médica em seu Capítulo V, RELAÇÃO COM PACIENTES E FAMILIARES, 

estabelece que: 

É vedado ao médico: 

Cap. V, Art. 31: Desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir 

livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente 

risco de morte. (GRIFO NOSSO) 

 24 - DESISTÊNCIA DE ATENDIMENTO MÉDICO NAS UNIDADES DE SAÚDE 
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O Código Penal Brasileiro em seu Capítulo IV, que trata dos crimes contra a liberdade pessoal. 

Prevê no art. 146 o ilícito de Constrangimento Ilegal, excetuando-se os casos previstos no § 3º que 

prediz: 

§ 3º - Não se compreendem na disposição deste artigo: 

I - a intervenção médica ou cirúrgica, sem o consentimento do paciente ou de seu representante 

legal ,se justificada por iminente perigo de vida; (GRIFO NOSSO) 

Nestas circunstâncias o GCC não pode ferir o princípio constitucional da autonomia do cidadão, 

cerceando seu direito de "ir e vir". Entendemos que a alta médica hospitalar, como o próprio termo 

diz, é prerrogativa do médico, apesar disso, esse profissional deve nortear suas decisões baseando-

se na Carta Magna que garante o direito à vida, à liberdade e à dignidade da pessoa humana. 

Portanto, a intervenção do GCC se dá somente nos casos em que a insistência do paciente em querer 

se evadir sem atender o protocolo padrão da unidade, se transformar em agressividade ou exaltação. 

Nestes casos deverá ser evitado a todo custo o uso da força, priorizando-se o diálogo e a 

verbalização visando à preservação da ordem e do estado de normalidade das instalações. 

 

I – DIRETRIZES: 

a) Quando da desistência em receber atendimento médico e consequente recusa pelo paciente de 

assinatura do Termo de Desistência do atendimento médico, o GCC não deverá agir 

coercitivamente, visando impedi-lo de sair da unidade, vez que tal intenção não configura nenhum 

ilícito penal; 

b) Sugerir ao responsável pela unidade que nestes casos seja preenchido o "Termo de Desistência" 

estabelecido pela unidade, arrolando testemunhas comprovando a fuga do paciente. Este documento 

foi instituído com a finalidade de documentar que os riscos, vantagens e desvantagens foram 

devidamente explicados ao próprio paciente e/ou aos seus responsáveis; 

c) Excetua-se do item “b” os casos de flagrante de ilícito penal ou contravencional (desrespeito, 

desacato, agressão física, dano ao patrimônio público, perturbação do trabalho, etc.), devendo-se 

colocar em prática as ordens e providências previstas neste POP.; 

d) Em caso de alta a pedido de crianças e adolescentes, o "Termo de Desistência" poderá ser assinado 

pelo responsável legal, mediante a aceitação ou não do pedido de alta, pelo médico, condicionado 

ainda à gravidade ou à iminência de perigo à vida da criança ou adolescente; 
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e) Caso ocorra impasse entre a solicitação de alta pelo responsável legal pela criança/adolescente e a 

recusa do profissional em aceitá-la, considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Vara da 

Infância e da Juventude deverá ser inserida no contexto para a resolução do conflito. 

25-ATUAÇÃO EM ATENDIMENTO A PORTADOR DE TRANSTORNOS MENTAIS EM 
VIAS PÚBLICAS E EM CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL – CAPS  
I – DIRETRIZES: 

a) Ao receber a solicitação via CCOP, deverá ser colhido o máximo de informações acerca do 

empenho e identificar se o acionamento refere-se a delito cometido contra funcionário/ instalação 

municipal ou de atendimento relacionado ao paciente internado. O detalhamento da informação visa 

evitar que a viatura seja direcionada ao CAPS, sem o envolvimento dos meios de atendimento 

especializado, se for o caso, em situações de maior gravidade, por exemplo; 

b) Ao acionar a viatura para comparecer no CAPS, a CCOP deve repassar o máximo de informações à 

equipe empenhada; 

c) Chegar ao local da ocorrência de forma discreta, com sirenes e giroflex desligados, sem criar 

tumulto e primeiramente manter contato com o responsável pela Unidade e detalhar as informações 

sobre a solicitação de comparecimento; 

d) A intervenção policial mediante o uso da força no interior da unidade CAPS, em razão de paciente 

em surto, deve ser evitada, tendo em vista a imputabilidade penal do cidadão. Nestes casos deve-se 

recorrer aos meios de atendimento especializado para a contenção de forma técnica e segura. A 

imputabilidade penal do cidadão internado está prevista no art. 26 do Código Penal Brasileiro 

que assim dispõe: 

IMPUTABILIDADE PENAL - Decreto Lei 2.848/1940 

Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto 

ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter 

ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 

e) Intervenção contra paciente no interior de unidade CAPS é de responsabilidade de profissionais de 

saúde especializados no trato/contenção em pacientes portadores de transtornos mentais. Em casos 

fortuitos, caso ocorra nossa intervenção, trata-se de uma exceção e será conduzida observando os 

procedimentos desta D.R.O. 

 

 25-ATUAÇÃO EM ATENDIMENTO A PORTADOR DE TRANSTORNOS MENTAIS EM 
VIAS PÚBLICAS E EM CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL – CAPS 
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f) Em casos críticos em que o portador de doença mental estiver se colocando em risco, bem como 

usuários e funcionários da unidade e, não houver no local profissionais de saúde especializados para 

contê-lo, o GCC deverá acionar a CCOP para acionamento dos meios de atendimento especializado 

de urgência/emergência; 

g) Isolar o local, impedindo a aproximação de curiosos e coletar dados sobre: O que aconteceu? É 

portador de doença mental? Já apresentou crises anteriores? Etc. 

h) Em situações de menor gravidade, caso ocorra a intervenção do GCC antes da chegada de 

profissional especializado e o GCC consiga se comunicar com o cidadão em surto, a aproximação 

deve ser calma, porém firme, identificando-se de forma clara, simples e declarando sua intenção de 

ajuda; esse é o primeiro passo para estabelecer vínculo de confiança com a vítima. 

i) Manter o local protegido e observar de longe aqueles que estão no local. Alguns sinais (linguagem 

corporal, por exemplo) esclarecem certos fatos. 

j) Observar o ambiente e certificar-se de que a vítima e outros presentes estejam protegidos, 

verificando riscos potenciais para a guarnição e para a vítima, neutralizando-os ou minimizando-os. 

Exemplo: objeto ao alcance da vítima que possa ser utilizado como arma. Em nenhum momento a 

equipe deve colocar-se em perigo; 

k) Mantenha-se a uma distância confortável e segura, lembre-se de que os equipamentos utilizados 

pelo GCC (arma de fogo, arma de eletrochoque, bastão tonfa, etc.) podem representar risco em sua 

atuação caso chegue muito próximo da vitima; 

l)  Os demais componentes da guarnição deverão permanecer a distância, sem interferir no diálogo. É 

indispensável que o GCC que comunicar com a vítima em surto tenha atitudes firmes, ordens claras 

e objetivas, mas não arrogantes. 

m) Permitir que a vítima fale, ouvindo-a com cuidado. Isso é fundamental para consolidar o vínculo. 

Mantenha contato visual enquanto a vítima fala; preste atenção e mostre-se interessado; cuidado em 

não emitir opiniões precipitadas; não julgue e não critique qualquer atitude dela; mantenha-se 

neutro. 

n) Informe claramente à vítima sobre o que será realizado para ajudá-la a sair da crise, assim ela se 

torna mais cooperativa; mantenha o contato verbal continuamente; a boa receptividade irá 

proporcionar à vítima uma sensação de segurança e bem-estar. Prossiga com o gerenciamento, 

mantendo o local sob controle até a chegada de profissionais treinados para dar continuidade na 

ocorrência; 
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26 - NAS NECRÓPOLES 

Nos cemitérios, a ação de presença e vigilância da GCC terá, como meta, coibir abusos e 

desrespeito contra os mortos, seus parentes e amigos, bem como inibir algumas práticas criminosas, 

como furtos, danos e outros. 

Os cemitérios sob a administração da Prefeitura de Contagem possuem pequenas extensões 

territoriais, instalações físicas destinadas ao serviço administrativo e aos velórios dispersos, áreas 

com desníveis de terreno que impedem a visão completa de seu espaço físico durante o dia ou à 

noite, inobstante a existência de iluminação condizente, além de possuírem cercas limítrofes fáceis 

de serem transpostas. 

Essas instalações físicas, devido às suas características, são locais preferidos por indivíduos de má 

índole que as procuram com o intuito de profanar sepulturas, cometer furtos contra as pessoas que 

se encontram nos velórios, arrombar veículos que se encontram nos estacionamentos e furtar bens 

que se encontrem em seu interior, chegando, algumas vezes, a furtar veículos. 

Em algumas situações, a ação marginal é voltada para a prática de danos nos esquifes, nas 

sepulturas e nos próprios cadáveres na busca de algum material que possa ser furtado e vendido, 

principalmente, joias, roupas, peças metálicas e, até mesmo, pesadas peças de mármore. Em outras, 

danos, destruição, subtração e ocultação de cadáver ou suas cinzas, ou parte deles, são efetivadas, 

com utilização do material obtido para a prática de magia negra ou outros fins. 

As áreas escuras e solitárias dessas necrópoles são procuradas e utilizadas por pessoas para o uso e 

tráfico de drogas, para a prática de estupros e outros tipos de relações sexuais, servindo também 

como locais de encontro de integrantes de quadrilhas ou outros desocupados, já havendo registros, 

inclusive, de grupos de motociclistas que promovem “pegas” nas suas vias internas de 

deslocamento. 

As características desses próprios municipais exigem dos GCC, grande atenção que será dispensada 

aos seus visitantes, usuários e funcionários, além de se fazerem presentes nos diversos pontos 

dessas instalações físicas, de forma a ratificar as ações da GCC de proteção municipal preventiva, 

antecipando-se e evitando o cometimento de Contravenções e dos Crimes Contra o Sentimento 

Religioso (art. 208), dos Crimes Contra o Respeito aos Mortos (art. 209 a 212), dos Crimes Contra a 

Liberdade Sexual (art. 213 a 216), dos Crimes da Sedução e Corrupção de Menores (art. 217 e 218) 

 26 - NAS NECRÓPOLES 
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e dos Crimes Contra o Patrimônio (art. 155, 157 e 163) Todos previstos no Código Penal Brasileiro 

dentre outros. 

O GCC ficará atento, às irregularidades de vendedores ambulantes de flores e salteadores no dia de 

finados em que parentes vão cultuar seus mortos. 

27 - CONDUTA OPERACIONAL EM ATIVIDADES MOTORIZADAS 
No ato de cautela da viatura e durante o turno de serviço o guarda civil deverá realizar os seguintes 
procedimentos: 

I- Registrar a cautela junto à intendência responsável; 

II- Realizar e assinar a vistoria preliminar (itens básicos) do veículo, mediante o preenchimento da 

Ficha de Vistoria; 

a) caberá ao respectivo gestor remeter as Fichas de Vistoria à Gerência de Controle de Materiais e 

Equipamentos-GECOME, impreterivelmente, todas as segundas-feiras. 

III- A vistoria da viatura será efetuada no início e concretizada ao fim das atividades, devendo ser 

relatadas quaisquer alterações ao longo do turno, bem como constar em relatório da Central de 

Coordenação e Operações-CCOP; 

IV- Qualquer anormalidade apresentada pelo veículo durante o serviço deverá ser comunicada, em 

documento específico, ao intendente, que através do respetivo gestor remeterá à Gerência de 

Controle de Materiais e Equipamentos-GECOME para providências cabíveis; 

V- Repassar à Central de Coordenação e Operações-CCOP a quilometragem inicial (início das 

atividades) e final (término das atividades) da viatura e os componentes da guarnição, informações 

que deverão ser constadas no relatório diário da CCOP; 

VI- A manutenção e limpeza da lataria e da parte interna (aspirar) das viaturas deverão ser 

programadas pelo respectivo gestor junto à Gerência de Controle de Materiais e Equipamentos-

GECOME. 

VII- Fica expressamente proibido desligar o rádio da viatura durante o horário de expediente diurno 

e noturno, salvo em casos excepcionais, os quais deverão ser imediatamente comunicados à Central 

de Coordenação e Operações-CCOP, para registro em relatório constando o local, horário e 

  27 - CONDUTA OPERACIONAL EM ATIVIDADES MOTORIZADAS 
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justificativa para a medida. 

Durante o patrulhamento motorizado a guarnição deverá realizar os seguintes procedimentos: 

I- Preencher o Formulário de Postos Visitados e entregar na intendência ao final do plantão. 

a) o Formulário de Postos Visitados deverá ser preenchido com clareza, fidelidade ao serviço 

executado e sem rasuras, anotando as informações úteis e relevantes em todos os campos; 

b) o referido Formulário é um eficiente instrumento de análise estatística para subsidiar a 

formulação de planejamentos e na articulação de ações voltadas à prevenção, permitindo uma 

melhor utilização dos recursos disponíveis pela GCC; 

c) caberá ao respectivo gestor remeter os Formulários de Postos Visitados à Gerência de 

Inteligência, impreterivelmente, todas as segundas-feiras. 

II- Comunicar à Central de Coordenação e Operações-CCOP todas as atividades da guarnição 

incluindo os pontos base e patrulhamentos preventivos; 

III- Nenhuma viatura poderá sair do município ou de sua regional de atuação sem autorização da 

Central de Coordenação e Operações-CCOP, que deverá registrar em relatório o deslocamento, 

constando o motivo e o tempo de permanência da viatura; 

IV- Respeitar as regras estabelecidas na Lei nº 9.503/97, que instituiu o Código de Trânsito 

Brasileiro (CTB), em especial quanto ao art. 29 que assim dispõe: 

Art. 29 CTB: O Trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes 

normas”: 

VII – os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação 

de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e 

parada, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de 

alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, observadas as seguintes disposições:... (grifos nossos) 

V- Manter o giroflex da viatura ligado, estando ou não em atendimento de ocorrência, exceto em 

situações/operações em locais onde o uso do giroflex possa comprometer a equipe; 

a) atentar-se ao funcionamento intercalado do veículo, para evitar pane elétrica. 
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VI- Ao aproximar-se do local da ocorrência, o condutor da viatura deverá reduzir a velocidade e 

redobrar à atenção quanto à movimentação local para verificar possíveis fatos relevantes para a 

resolução da ocorrência; 

VII- Nos casos de pedido de prioridade via rede de rádio, o guarda deverá informar um breve 

sucinto da ocorrência para subsidiar a Central de Coordenação e Operações-CCOP no empenho de 

reforços. 

a) Não havendo a possibilidade de informar imediatamente o sucinto da ocorrência, o guarda deverá 

mencionar a necessidade de reforços (ex.: “prioridade CCOP preciso de uma, duas ou três viaturas”) 

para que não haja sobreposição de viaturas no local. 

O posicionamento operacional da guarnição e da viatura dar-se-á da seguinte forma:  

I- O primeiro guarda patrulheiro é o comandante, responsável pela coordenação e controle de sua 

guarnição, cabendo a ele toda iniciativa para resolução de ocorrências, bem como a escrituração dos 

documentos, anotações e relatórios, sendo auxiliado pelo segundo guarda e/ou terceiro guarda, 

quando houver; 

a) a área de patrulhamento do primeiro guarda é a parte frontal da viatura; lateral direita; e a 

retaguarda pelo espelho retrovisor direito; 

b) caberá ao primeiro guarda as comunicações via rádio/telefone e com terceiros quando nas 

abordagens. 

II- O segundo guarda é o motorista da guarnição, responsável pela viatura, sua manutenção, 

limpeza, condução e cuidado com o veículo; 

a) a área de patrulhamento do segundo guarda é pela parte frontal à viatura, e retaguarda pelo 

espelho retrovisor esquerdo e lateral esquerda. 

III- O terceiro guarda, quando houver, é responsável pelo equipamento e armamento da viatura, 

quando desembarcado é o segurança do comandante da guarnição, quando em patrulhamento 

deverá sentar-se atrás do motorista para a proteção deste; 

a) a área de patrulhamento do terceiro guarda é pela parte lateral esquerda e retaguarda, devendo 

sempre permanecer com sua atenção voltada para o lado esquerdo. 
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IV- A viatura deverá ser estacionada sempre de ré possibilitando um rápido deslocamento em caso 

de necessidade, salvo quando gerar transtornos ao trânsito ou à circulação de pedestres; 

V- Em todas as guarnições motorizadas o comandante da viatura deverá ser o primeiro guarda 

patrulheiro;  

Quadro exemplificativo: 

 

VI- Todo guarda quando uniformizado em viatura atrai a atenção do público, assim sendo, todos 

devem prestar atenção a sua postura e compostura, devendo se abster de: 

 

a) Expor sua arma sem necessidade; 

 

b) Ficar com o braço pendurado para fora da viatura desnecessariamente; 

 

c) Utilizar de qualquer forma seu aparelho de telefone celular por período prolongado descuidando 

da própria segurança e dos integrantes da guarnição; 

 

d) Utilizar fone de ouvido de qualquer natureza; 

 

e) Observar as demais normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 

Ao finalizar o turno de serviço a guarnição deverá: 

I- Realizar a vistoria final do veículo (itens básicos) e retirar objetos e lixos existentes no interior da 

viatura que foram deixados e/ou gerados durante o turno de serviço. 

II- Encerrar o preenchimento do Formulário de Postos Visitados e entregá-lo juntamente com a 

Ficha de Vistoria na intendência no ato de desacautela da viatura. 
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DAS VIATURAS DUAS RODAS (MOTOCICLETAS) 

No ato de cautela da motocicleta e durante o turno de serviço o guarda civil deverá realizar os 

seguintes procedimentos: 

 

I- Registrar a cautela junto à intendência responsável; 

 

II- Efetuar vistoria preliminar (itens básicos) da motocicleta, procedendo ao preenchimento da 

Ficha de Vistoria; 

 

III- Qualquer anormalidade apresentada pela motocicleta durante o serviço deverá ser comunicada, 

em documento específico, ao intendente; 

 

IV- Repassar à Central de Coordenação e Operações-CCOP a quilometragem inicial (início das 

atividades) e final (término das atividades) da motocicleta e o condutor, informações que deverão 

ser constadas no relatório diário da CCOP; 

 

Durante o patrulhamento motorizado o guarda motociclista deverá realizar os seguintes 

procedimentos: 

 

I- Usar corretamente o capacete e demais equipamentos de segurança disponíveis, seguindo as 

normas legais; 

 

II- Realizar, preferencialmente, patrulhamento em duplas de motocicletas; 

 

III- Respeitar a legislação de trânsito quando em deslocamento; 

 

IV- Comunicar à Central de Coordenação e Operações-CCOP todas as atividades incluindo os 

pontos base e patrulhamentos preventivos; 

 

V- Em dias de tempo chuvoso, informar à Central de Coordenação e Operações-CCOP para 

deliberação quanto à forma de empenho; 
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VI- Nenhuma viatura poderá sair do município ou de sua regional de atuação sem autorização da 

Central de Coordenação e Operações-CCOP, que deverá registrar em relatório o deslocamento, 

constando o motivo e o tempo de permanência da viatura; 

 

VII- Preencher o Formulário de Postos Visitados com clareza e sem rasuras, anotando as 

informações relevantes em todos os campos em um único controle de patrulhamento contendo os 

dois prefixos das Motos e nomes dos motociclistas. 

 

VIII- Nos casos de pedido de prioridade via rede de rádio, o guarda deverá informar um breve 

sucinto da ocorrência para subsidiar a Central de Coordenação e Operações-CCOP no empenho de 

reforços. 

a) Não havendo a possibilidade de informar imediatamente o sucinto da ocorrência, o guarda deverá 

mencionar a necessidade de reforços (ex.: “prioridade CCOP preciso de uma, duas ou três viaturas”) 

para que não haja sobreposição de viaturas no local. 

Ao finalizar o turno de serviço o guarda motociclista deverá: 

 

I- Efetuar vistoria final da motocicleta; 

II- Encerrar o preenchimento do Formulário de Postos Visitados e entregá-lo juntamente com a 

Ficha de Vistoria na intendência no ato de desacautela da motocicleta. 

 

III- Repassar à Central de Coordenação e Operações-CCOP o término das atividades e a 

quilometragem final da motocicleta; 

 

DO ACOMPANHAMENTO DE VEÍCULOS POR EQUIPES MOTORIZADAS 

É proibida a perseguição a outros veículos, sendo permitido apenas o acompanhamento para fins de 

fornecimento de dados que propiciem o cerco e a intervenção, adotando-se as seguintes medidas: 

 

I- Consultar via-rádio, se o veículo é produto de roubo/furto ou está envolvido em alguma 

ocorrência, se já não houver certeza dessa situação; 

 

II- Cientificar a Central de Coordenação e Operações-CCOP quando do início do acompanhamento, 

fornecendo as características do veículo e de seus ocupantes; 
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III- Informar os locais por onde se desenvolver o acompanhamento e a direção tomada pelo veículo 

acompanhado; 

 

IV- Procurar manter, sempre que possível, o veículo em seu campo de visão, permanecendo atento 

ao trânsito, aos demais veículos e aos pedestres, respeitando o limite de habilidade de todos os 

integrantes da patrulha (domínio da moto), tipo de terreno e as condições climáticas. A guarnição 

não deve se dispersar; 

 

V- Ter o máximo de cautela nos deslocamentos, evitando riscos desnecessários, lembrando sempre 

que a prioridade deve ser a defesa da vida e da integridade física da guarnição e dos transeuntes, 

mesmo que essa possibilite a fuga momentânea do veículo acompanhado; 

 

VI- O acompanhamento deverá ser realizado sempre com o giroflex e sirene acionados, sendo 

fundamental que todas as mensagens sejam transmitidas com voz clara, sem nervosismo, 

permitindo que o apoio aconteça de forma rápida e efetiva. 

Paragrafo Único: Ao tomar conhecimento do acompanhamento, a CCOP, de posse de todas as 

informações, deverá realizar contato, solicitando o apoio da Polícia Militar para realização do cerco 

e bloqueio em conjunto.  

 

DAS AUTUAÇÕES E ACIDENTES DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VIATURAS DA  

GUARDA CIVIL DE CONTAGEM 

 

 Em casos de acidentes de trânsito sem vítimas, a guarnição deverá realizar os seguintes 

procedimentos relacionados à viatura: 

 I- informar, imediatamente, o ocorrido à Central de Coordenação e Operações-CCOP, que 

consequentemente comunicará a Gerência de Controle de Materiais e Equipamentos-GECOME; 

 II- confeccionar o Registro de Eventos de Defesa Social-REDS e o Boletim de Ocorrência da 

Guarda Civil de Contagem-BOGCC, referente ao fato, impreterivelmente, no turno de serviço em 

que ocorrer o acidente; 

 III- realizar o preenchimento da Ficha de Acidente de Trânsito; 
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 IV- nos casos de viaturas oficiais (não alugadas) é obrigatória a realização de perícia. 

 Em casos de acidentes de trânsito com vítimas, a guarnição deverá realizar os seguintes 

procedimentos relacionados à viatura: 

 I- na primeira oportunidade, informar o ocorrido à Central de Coordenação e Operações-CCOP, que 

consequentemente, comunicará a Gerência de Controle de Materiais e Equipamentos-GECOME; 

 II- Confeccionar o Registro de Eventos de Defesa Social-REDS e o Boletim de Ocorrência da 

Guarda Civil de Contagem-BOGCC referente ao fato, preferencialmente, no turno de serviço em 

que ocorrer o acidente; 

 III- Acionar a perícia; 

 IV- Realizar o preenchimento da ficha de acidente; 

Ao detectar avarias nas viaturas da GCC, a Gerência de Controle de Materiais e Equipamentos-

GECOME realizará uma apuração dos fatos buscando identificar a responsabilidade pelo prejuízo 

causado decorrente da ação ou omissão, dolosa ou culposa, bem como dará os devidos 

encaminhamentos. 

 Parágrafo único. Em caso de dano/avaria nas viaturas da GCC, a cópia do Registro de Eventos de 

Defesa Social-REDS e o Boletim de Ocorrência da Guarda Civil de Contagem-BOGCC, deverão 

ser encaminhados, no prazo de 24 horas ao Gerente de Controle de Materiais e Equipamentos-

GECOME para os procedimentos decorrentes. 

 As infrações de trânsito envolvendo viaturas da Guarda Civil de Contagem serão devidamente 

apurada para o preenchimento do Formulário de Identificação do Condutor Infrator-FICI sendo-lhe 

garantidos o contraditório e ampla defesa. 

 I- Após a confirmação e o recebimento da autuação, oferecer juntada de documentação 

comprobatória do serviço de urgência, boletim de ocorrência e cópia da habilitação do condutor; 

 II- Encaminhar toda documentação para a respectiva chefia imediata, respeitando os devidos prazos 

legais, para o cumprimento do contraditório e ampla defesa recursal junto ao órgão de competente 

de Trânsito. 

 III- O não acatamento do recurso gerará a incidência de penalidade, que, posteriormente, poderá ser 

adimplida pelo condutor voluntariamente ou posteriormente, através de processo administrativo 
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 28 - BOLETIM DE OCORRÊNCIA / BO 

 29 - RELATÓRIO 

para o ressarcimento ao erário, tendo em vista a obrigatoriedade contratual do Município pelas 

penalidades na condução de veículo locado. 

28 - BOLETIM DE OCORRÊNCIA / BO 

Traduz-se em documento no qual se faz o registro ordenado e minucioso dos fatos que exigiram a 

ação/intervenção da GCC, através de seus integrantes, mediante condução institucional e desfecho 

em delegacia de Polícia Civil. 

O BO fornece uma importante quantidade de dados (nomes de agentes, de vítimas, de testemunhas, 

vestígios, instrumentos e produtos de crime, entre outros), relacionados à infração penal, podendo 

levar as autoridades ao esclarecimento de sua autoria e possibilitar-lhes ações saneadoras. 

É, também, um precioso instrumento de resguardo da legalidade da ação desempenhada pelo GCC. 

Além disso, presta-se como instrumento de correção de medidas, avaliação de desempenho e 

controle de qualidade dos serviços prestados pela GCC. 

Os dados da ocorrência devem ser transmitidos à Central de Coordenação e Operações-CCOP 

impreterivelmente ao final do registro na unidade de trabalho. Ato contínuo, a CCOP lançará o 

número do registro em relatório específico para ciência da Supervisão de turno e do Comando. 

Quando se tratar de Registro de Fatos Policiais (REFAP), o registro do Boletim de Ocorrência da 

GCC, disponível na Intranet da GCC, será confeccionado e entregue à autoridade policial para 

instruir e ser anexado ao REFAP.  

 
29 - ELATÓRIO 

O relatório denota-se no documento pelo qual o GCC reúne um conjunto de informações que 

subsidiarão seus superiores hierárquicos com elementos resultantes de uma atividade desenvolvida 

por uma ação ou evento que esteja finalizada ou não. 

Quando confeccionar? Quando houver fatos e/ou intervenção do GC e não couber a elaboração do 

BO, para levar ao conhecimento das chefias imediatas informações alusivas à rotina operacional. 



"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, 31 de julho de 2020 Página 85 de 110 Diário Oficial de Contagem - Edição 4873

 
MUNICÍPIO DE CONTAGEM 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL 
GUARDA CIVIL DE CONTAGEM 

 

64 
 

Quando couber a elaboração do BO e houver a necessidade de apresentar informações 

complementares à respectiva chefia, essa deverá ser feita mediante relatório. 
 
 
Observação: 

Em se tratando de eventos com cobertura da GCC, o responsável pelo evento (Coordenador) deverá 

confeccionar em até 24 horas o relatório com as informações relevantes, que será encaminhado à 

chefia imediata, seja por meio físico ou virtual (e-mail institucional) e, em caso de intervenções de 

destaque, deverá ser entregue no mesmo dia. 

Durante a vigência das operações e eventos, os coordenadores no local são responsáveis pelo 

registro estatísticos via formulários on-line, e na falta desse mecanismo, o registro será viabilizado 

por meio do formulário escrito. 

30 - RELAÇÃO COM A IMPRENSA NOS LOCAIS DE OCORRÊNCIAS 
Um bom e eficiente diálogo com a imprensa resulta uma imagem de prestação de serviço público de 

forma eficiente, possibilitando que o trabalho desenvolvido seja divulgado e ampliado a públicos 

variados de forma positiva. 

Compreender as necessidades e os limites dos representantes da imprensa em seus diversos 

segmentos, comunicar-se bem com eles e estar disponível para passar informações de qualidade, 

são fundamentais para um bom relacionamento entre a GCC e a imprensa. 

É inegável que a imprensa representa, na atualidade, um grande formador da opinião pública. Seu 

objetivo é informar e, para tanto, ela tem de estar presente, ver, ouvir e transmitir sobre o fato 

ocorrido. 

O trato do Guarda Civil com a imprensa será o mais cordial possível, lembrando-se o GCC de que 

um local de crime deve ser preservado até a sua apresentação/entrega às autoridades policiais, e 

ninguém, nem mesmo a imprensa no seu papel informador, tem o direito de alterá-lo/explorá-lo 

antes da chegada daquelas autoridades. Nesse caso, deve-se dedicar atenção a esses profissionais, 

prudência na prestação da informação, e paciência quando houver a necessidade de ser estabelecida 

uma delimitação na liberação do local onde ocorreu um fato criminoso, mantendo-se a segurança do 

local. 

 30 - RELAÇÃO COM A IMPRENSA NOS LOCAIS DE OCORRÊNCIAS 
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Nesses momentos será importante que a situação seja repassada à CCOP, objetivando remanejamento de 

meios necessários para apoio ao GCC de serviço no local do fato. O autocontrole do GCC nessas situações é 

importantíssimo na condução desse tipo de intervenção. 

 

O RELACIONAMENTO COM OS PROFISSIONAIS DA IMPRENSA: 

O jornalista é em um profissional em busca de informações e não um adversário. Por isso deve ser 

visto como um agente importante nos objetivos de comunicação da PMC. Seja sempre preciso e 

honesto com os jornalistas. 

Demorar a prestar esclarecimentos é o pior tratamento proporcionado aos jornalistas. Os jornalistas 

exercem uma atividade altamente competitiva, atuando constantemente sob a pressão de editores, 

produtores, leitores e correndo contra o tempo. 

 

Desta forma, necessário se faz algumas recomendações, conforme abaixo descrito: 

a) Ser sempre solícitos com a imprensa e usar frases objetivas e completas, palavras simples e sem 

gírias, priorizando a linguagem coloquial ao conversar com o jornalista. Não adotar codificação 

institucional, gírias ou termos chulos; 

b) Ao ser abordado por um jornalista no local onde está registrando uma ocorrência, o GCC observará, 

primeiramente, se o fato não envolve de forma negativa outras secretarias ou órgãos da PMC (como 

agressão ocorrida dentro de escolas, apreensão de drogas em espaços públicos municipais, 

discussão entre servidores da PMC, apreensão de armas em escolas ou postos de saúde, etc.); 

c) Quando ficar constatado que a ocorrência será prejudicial à imagem da PMC, o contato com os 

veículos de imprensa deverão ser evitados e a Assessoria de Comunicação da Guarda Civil de 

Contagem deverá ser imediatamente comunicada; 

 

d) Nas demais ocorrências que não prejudiquem a imagem institucional da PMC, ao ser procurado 

pelos jornalistas ainda no local do fato, o GCC poderá responder aos questionamentos referentes 

exclusivamente ao fato em si, como horário, nome de autores (se não for menor de 18 anos, 

portador de sofrimento mental ou incapaz de responder pelos próprios atos), vitimas, etc.; 

e) Não antecipar dados que possam comprometer ou prejudicar a continuidade da apuração do fato 

(com nome de suspeitos ainda não localizados, local onde serão realizadas buscas, etc.); 

f) Ser amistoso e educado, mas firme, sempre que for necessário; 

g) Buscar repassar a máxima transparência. Dar a melhor informação possível, repassando a versão 

obtida no local e não a sua própria versão dos fatos; 
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h) Parta sempre do princípio de que você conhece melhor o ocorrido do que o profissional de imprensa 

que o procura. Informe a ele, por tanto, dados completos acerca do crime/contravenção/infração 

ocorrido; 

i) Outras perguntas de interesse da imprensa, contudo, que não estejam relacionadas diretamente com 

a ocorrência ou que você não esteja apto a responder no momento (como fatos semelhantes 

ocorridos anteriormente, estatísticas, realização de operações estratégicas, etc.), deverão ser 

encaminhadas à Assessoria de Comunicação da Guarda Civil de Contagem que as responderá com 

fundamento próprio; 

j) Não insinuar nada sobre o que não possa se falar abertamente. As reticências poderão ser 

interpretadas indevidamente; 

k) Garantir uma boa impressão nas fotos. Atenção: para o local, uniforme, boina e demais 

equipamentos bem ajustados, gestos e objetos de fundo que possam depreciar a sua imagem e/ou a 

da GCC; 

l) Evitar respostas longas, expressando objetivamente a frase que gostaria de ser veiculada. Tente 

resumir suas respostas em três ou quatro frases; 

m) Assumir uma postura ereta, sem ser dura, ao dar as informações a órgãos televisivos. Jamais largue o 

corpo (curvado como se estivesse acuado), evite ficar com as mãos nos bolsos, com braços cruzados na 

frente do corpo ou com as mãos nas costas. Gesticule moderadamente e de forma natural. 

n) Estar sempre pronto para responder perguntas relativas ao serviço prestado no seu posto de 

trabalho. 

o) Não discriminar veículos de imprensa ou jornalistas. 

 

ENTREVISTAS: 

Trata-se de solicitação prévia programada pela imprensa para tratar de assunto específico que 

poderá ser transmitido ao vivo ou gravado para ser retransmitido posteriormente. 

Durante a entrevista é gerado um intercâmbio de impressões (subjetivas e objetivas) entre o 

entrevistado e o repórter. O profissional da imprensa utiliza-se de múltiplas atitudes para obter 

empatia. O repórter busca situações psicologicamente favoráveis para que o entrevistado fale 

livremente. Alguns mecanismos são usados para, isso: ora o profissional mostra envolvimento, ora 

apoia o que ouve, ora desaprova ou se mostra paternal, juiz ou cúmplice, até se ajustar ao papel com 

o qual o entrevistado fique mais à vontade. 
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Esse jogo de lances delicados e sutis permite que o jornalista conduza a entrevista da maneira mais 

conveniente para ele. Por isso exige atenção de quem está sendo entrevistado. 

Para a imprensa, durante uma entrevista, serão passadas informações baseadas em dados 

trabalhados sob a ótica do projeto político que orienta as ações da Administração Municipal e da 

necessidade de se prestar contas à população. Ao passar para a imprensa somente dados brutos, 

principalmente os relacionados com a GCC, você enseja que o jornalista faça a interpretação que ele 

achar mais conveniente, muitas vezes errônea e totalmente contrária à leitura que a gestão da 

política municipal de segurança faz da situação em questão. 

Desta forma, cabe somente aos gestores da SEDSCON ou ao Comando da GCC, através do Assessor de 

Comunicação, decidir quem participará de determinada entrevista sobre os assuntos demandados pela 

imprensa. O GCC deverá informar ao profissional de imprensa, quando instado a respeito, sobre esta 

determinação.  Tal situação deverá de imediato ser informada também à CCOP, que tomará as devidas 

providências de encaminhamento da situação surgida cientificando à Assessoria de Comunicação da Guarda 

Civil de Contagem para providências decorrentes. 

31 - FILMAGEM DAS ABORDAGENS/AÇÕES DA GUARDA CIVIL  
O GCC não proibirá ninguém de fazer o registro, ou mesmo tomar o equipamento e apagar as imagens, sob 

pena de incorrer em crime de abuso de autoridade. Na ação da GCC “não há ação clandestina”, por isso não 

existe irregularidade em ser registrada a intervenção policial. Contudo, se o GCC julgar conveniente, poderá 

arrolar como testemunha do fato ocorrido quem realizou a filmagem. Lembre-se de que essa pessoa não 

poderá ser obrigada a comparecer a uma delegacia policial. 

“Toda pessoa pode ser obrigada a ser testemunha sob pena de crime de desobediência. art. 330 CP, 

salvo se a pessoa for ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, pai, mãe, ou filho adotivo do 

acusado, bem como são proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício 

ou profissão, devam guardar segredo, salvo se, desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o 

seu testemunho conforme estabelece o art.206 e 207 do CPP”. 

Não cabe apreensão de aparelho celular que realizou a filmagem, somente arrolar como testemunha 

a pessoa a qual o fez, e informá-la de que a autoridade competente poderá a qualquer momento 

solicitar dela os dados da gravação. 

É facultado ao agente a realização de registro de imagens durante as ocorrências, desde que essas 

ocorram estritamente para utilização Institucional/correcional e não comprometa a segurança da 

  31 - FILMAGEM DAS ABORDAGENS/AÇÕES DA GUARDA CIVIL 
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intervenção da GCC. O agente que utilizar indevidamente as imagens produzidas durante as 

ocorrências será submetido ao regular trâmite disciplinar. 

 

2 – ABUSO DE AUTORIDADE  

A Lei Federal N° 13.869, de 5 de setembro de 2019 (Nova Lei de Abuso de Autoridade), entrou em 

vigor no dia 03 de janeiro de 2020 e trata das condutas consideradas abuso de autoridade. 

Diante dessa nova legislação, a Corregedoria da Guarda Civil de Contagem elaborou uma cartilha 

com as seguintes orientações gerais aos Guardas Civis de Contagem: 

➢ não compartilhar ou divulgar vídeos e fotos de presos/detidos/conduzidos, de qualquer espécie, 

ainda que estejam de costas ou que o rosto tenha o efeito ‘desfoque’, bem como partes do corpo. 

➢ não permitir a gravação de reportagens e/ou imagens dos presos/detidos/conduzidos para programas 

de televisão, blogs, redes sociais e afins de cunho sensacionalista em que os presos sejam expostos, 

de qualquer modo, à opinião pública nas dependências dos órgãos policiais ou fora deles. 

➢ solicitar aos órgãos e profissionais da imprensa que não fotografem ou filmem a condução de 

presos/detidos/conduzidos nos locais de captura ou prisão, bem como dentro da viatura da 

instituição. 

➢ A Guarda Civil de Contagem continuará com a divulgação, nas redes sociais da GCC, de notícias sem fotos 

ou vídeos de presos/detidos/conduzidos, expondo apenas textos ou imagens que contenham objetos de 

apreensões. 

➢ Essa Lei abrange todos da administração direta, indireta ou fundacional (todos os poderes todos os entes da 

Federação), servidor ou não (ex.: Agente Público), transitório com ou sem remuneração, eleito, nomeado, 

contratado, designado, cargo, emprego ou função, Executivo, Legislativo e Judiciário. 

Dessa forma, estará infringindo a lei, servidor efetivo ou não que, no exercício de suas funções ou a 

pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído, com intenção de: 

1- Prejudicar outrem. 

2-Beneficiar a si mesmo ou a terceiro. 

3- Por mero capricho ou satisfação pessoal. 

 32 – ABUSO DE AUTORIDADE 
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➢ O ato tem que ter uma finalidade especifica de “dolo direto” (intenção) como elemento subjetivo. Não é 

admitido o dolo eventual, lembrando que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei. 

➢ Caso ocorra o descumprimento da Lei de Abuso de Autoridade está previsto como efeitos da condenação, a 

obrigação de indenizar, e caso ocorra reincidência: 

1 - Inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública, pelo período de 01 (um) a 05 

(cinco) anos; 

2 - Perda do cargo, do mandato ou da função pública. 

Estes 02 (dois) últimos devem ser motivados pelo juiz na sentença. 

➢ Veja abaixo os artigos mais relevantes para as atividades da Guarda Civil:  

Crimes punidos com detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos: 

•Não se identificar como policial durante uma captura (exemplo: retirar a tarjeta com o nome do 

GCC); 

•Impedir o encontro do preso com seu advogado (casos correlatos); 

•Instaurar investigação de ação penal ou administrativa sem indício (exceção: investigação 

preliminar sumária devidamente justificada - Corregedoria da Guarda Civil); 

•Exigir informação ou cumprimento de obrigação formal sem amparo legal (exemplo: obrigar o 

preso/detido a fazer alguma coisa não prevista em lei); 

•Usar do cargo para se eximir de obrigação ou obter vantagem (ex.: “carteirada”); 

•Atribuir culpa publicamente antes de formalizar uma acusação (casos correlatos);  

 

Crimes que são punidos com detenção de 01 (um) ano a 04 (quatro) anos: 

•Constranger um preso a se exibir para a curiosidade pública (exibir seu corpo ou parte dele); 

•Constranger o preso a se submeter à situação vexatória (expor); 

•Constranger o preso a produzir provas contra si ou contra outros; 

•Constranger a depor a pessoa que tem dever funcional de sigilo (exemplo: padre, psicólogos, etc.); 

•Entrar ou permanecer em imóvel sem autorização judicial (exceções: flagrante, socorro e desastre); 

•Coagir alguém a franquear acesso a um imóvel (forçar a entrada); 

•Cumprir mandado de busca e apreensão no período entre 21h e 5h (exemplo: apoio a PC); 

•Forjar flagrante (casos correlatos); 

•Alterar cena de ocorrência (casos correlatos); 

•Eximir-se de responsabilidade por excesso cometido em investigação; 
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•Constranger um hospital a admitir uma pessoa já morta para alterar a hora ou o local do crime 

(alteração do local e hora do crime); 

•Obter prova por meio ilícito; 

•Usar prova mesmo tendo conhecimento de sua ilicitude; 

•Iniciar investigação contra pessoa sabidamente inocente (Corregedoria GC). 

33 -  BIBLI 

1 Decreto - Lei Federal Nr. 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal Brasileiro. 29ª ed., São Paulo, 

Saraiva, 1999. 

2 Decreto - Lei Federal Nr. 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal Brasileiro. 9ª ed., 

São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2004. 

3 Decreto – Lei Federal Nr. 7.210, de 11 de junho de 1984. Institui a Lei de Execução Penal. 29ª ed., São 

Paulo, Saraiva. 1999. 

4 Lei Federal Nº 13.869, de 5 de setembro de 2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade; 

altera a Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989, a Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, a Lei nº 8.069, 

de 13 de julho de 1990, e a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994; e revoga a Lei nº 4.898, de 9 de 

dezembro de 1965, e dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal). 

5 Lei Federal Nr. 13.022, de 8 de agosto de 2014. Dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Civis. 

Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13022.htm. 

6 BELESTRERI, Ricardo Brisolla. Direitos humanos: coisa de polícia. Passo Fundo; Berthier, 2003. 

7 BRASIL, Constituição 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília; Congresso 

Nacional, 1988. 

8 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Sumula Vinculante 11. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumario.asp?sumula=1220> 

9 CASTELO BRANCO, Tales Oscar. Da Prisão em Flagrante: Doutrina, Legislação, Jurisprudência, 

Postulações e Casos Concretos. 2ª ed. , São Paulo, Saraiva, 1984. 

10 GOMES, Luiz Flávio. O Uso de Algemas no Nosso País Está Devidamente Disciplinado?.Jus 

Navigand, Terezina, 2002, Acesso via Internet. 

11 LINHARES, Marcelo Jardim. Estrito Cumprimento do Dever Legal. Exercício Regular do Direito. Rio 

de Janeiro, ed. Forense, 1983. 

12 MINAS GERAIS, Secretaria de Estado De Defesa Social de. Registro de Eventos de Defesa Social – 

REDS. Coletânea de Apoio ao Preenchimento. Imprensa Oficial, 2004. 

 33 -  BIBLIOGRAFIA 



"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, 31 de julho de 2020 Página 92 de 110 Diário Oficial de Contagem - Edição 4873

 
MUNICÍPIO DE CONTAGEM 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL 
GUARDA CIVIL DE CONTAGEM 

 

71 
 

13 Resolução nº 626 de 19/10/2016 / CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito (D.O.U. 21/10/2016). 

14 STENNER ALVES, Wanderson. Emprego das Algemas na Atividade Policial sob o Foco nos Direitos 

Humanos. Monografia apresentada à Academia de Polícia Militar de Minas Gerais. 2006. 

15  TYSCA, Louis & FENNELLY, Lawrence J. 150 Coisas que Você Deve Saber Sobre Segurança. 

Harper-Business, 1996. 

16 VIEIRA, Luiz Guilherme. Algemas: Uso e Abuso. Revista Síntese de  Direito Penal e Processual Penal 

n. 16 – Out-Nov/ 2002. 

17 Cunha, Rogério Sanches. Manual de direito penal parte especial (arts. 121 ao 361) I Rogério Sanches 

Cunha-8. ed. rev., ampl. e atual. - salvador: JusPODIVM, 2016. 

18 TRAJANOWICZAND, Robert C. BUCQUEROUX, Bonnie (1990). Community Policing: A 

Contemporary Perspective. [S.l.]: Anderson Publishing Company. 

19 MINAS GERAIS, Secretaria de Estado De Defesa Social de. Diretriz Integrada de Ações e Operações 

do Sistema de Defesa Social – DIAO. Belo Horizonte, 2015. 

20 Revista Galileu 03/2020- Editora Globo – Disponível em: 

https://revistagalileu.globo.com/amp/Sociedade/noticia/2020/03/o-que-significam-letras-da-sigla-

lgbtqi.html. 

21 TROJANOWICZ, Robert e BUCQUEROUX, Bonnie. Policiamento Comunitário: como começar. Trad. 

Mina Seinfeld de Carakushansky. Rio de Janeiro: Polícia Militar do Estado do Rio de janeiro, Editora 

Parma, 1994. 

22 Normas Gerais de Ação – NGA-R- 003 - GMC 2015 - Guarda Municipal de Campinas. 

23 Cartilha Nova Lei de Abuso de Autoridade – Corregedoria da Guarda Civil de Contagem. 

24 Curso Mediação de Conflitos 1 - SENASP/MJ – Disponível em: 

http://www.conseg.pr.gov.br/arquivos/File/MediacaoConflitos_completo.pdf. 



"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, 31 de julho de 2020 Página 93 de 110 Diário Oficial de Contagem - Edição 4873

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social



"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, 31 de julho de 2020 Página 94 de 110 Diário Oficial de Contagem - Edição 4873



"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, 31 de julho de 2020 Página 95 de 110 Diário Oficial de Contagem - Edição 4873



"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, 31 de julho de 2020 Página 96 de 110 Diário Oficial de Contagem - Edição 4873

Atos do Executivo

DECRETO Nº 1.750, DE 31 DE JULHO DE 2020

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso da atribuição legal que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município e de conformidade com o dis-
posto 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$) 

1.13.1.10.301.0040.2190.44905200.2153                 350.000,00 

1.10.4.08.306.0071.2128.44905100.3100                   18.339,41 

1.10.4.08.306.0071.2128.44905100.2142                 229.242,69 

1.16.2.15.451.0004.1013.44903900.0157                 300.000,00 

TOTAL                 897.582,10 

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$) 

1.10.4.08.306.0071.2128.44905200.2142                 229.242,69 

1.23.1.04.122.0036.9002.33909900.3100                   18.339,41 

1.16.2.15.452.0005.2096.33903900.0157                 300.000,00 

1.13.1.10.301.0040.2190.44905100.2153                 350.000,00 

TOTAL                 897.582,10 

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 §§ 1º a 3º  e 
seus incisos.

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

Palácio do Registro, em Contagem, 31 de julho de 2020.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
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DECRETO Nº 1.751, DE 31 DE JULHO DE 2020

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso da atribuição legal que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município e de conformidade com o dis-
posto 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$)

1.04.1.03.122.0001.2012.33903900.0100                 101.000,00 

1.06.1.04.131.0066.2013.33903900.0100                 521.842,85 

1.10.4.08.306.0071.2128.33504300.0100                 237.075,60 

1.06.1.04.131.0066.2013.33909300.0100                 576.308,00 

1.10.4.08.306.0071.2129.33504300.0100                 157.888,78 

1.11.3.16.482.0025.1024.33904800.0100              1.035.050,00 

1.12.3.12.361.0030.2257.33903900.3101                   10.378,49 

1.10.4.08.306.0071.2129.33504300.0100                   16.235,47 

TOTAL              2.655.779,19 

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

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

1.08.2.04.123.0082.2230.46907100.7100              1.035.050,00 

1.10.6.08.244.0070.2202.33903900.0100                   16.235,47 

1.10.2.08.244.0068.2142.44905100.0100                 394.964,38 

1.12.3.12.361.0029.2252.33903900.0101              1.098.150,85 

1.23.1.28.062.0036.0006.33909100.0100                 101.000,00 

1.12.3.12.361.0029.2252.33903000.0101                   10.378,49 

TOTAL              2.655.779,19 

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

Palácio do Registro, em Contagem, 31 de julho de 2020.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
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Secretaria Municipal 
de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.779
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-4, código SEAD.DAM4.22, a servidora ELDA ADRIANA PERES DA COSTA MACHADO, lotada na Secretaria Municipal de 
Administração, a partir de 03 de agosto 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 declara-
ção.
Art.2º NOMEAR, para cargo em comissão DAM-4, código SEAD.DAM4.22, JUSCELIO VIANA DE AGUILAR, lotado na Secretaria Municipal de Administração, a partir de 
03 de agosto de 2020, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria do Secretário Municipal de Administração, de acordo 
com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 1.138, de 22 de julho de 2019 e suas alterações.
Art.3º EXONERAR, do cargo em comissão DAM-12, código SMS.DAM12.14, MAURICIO NORONHA CORTEZ, lotado no Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 03 de 
agosto 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.4º EXONERAR, do cargo em comissão DAM-20, código SECEJ.DAM20.02, CARLOS ROJELO DE MENEZES, lotado no Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juven-
tude, designado para responder pela Subsecretaria de Esporte e Lazer, a partir de 03 de agosto 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.5º EXONERAR, do cargo em comissão DAM-20, código SETGER.DAM20.01, LEANDRO RAMON CAMPOS GUSMAO, lotado no Secretaria Municipal de Trabalho e 
Geração de Renda, designado para responder pela Subsecretaria de Trabalho e Geração de Renda, a partir de 03 de agosto 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.6º NOMEAR, para cargo em comissão DAM-20, código SETGER.DAM20.01, CARLOS ROJELO DE MENEZES, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Geração 
de Renda, designado para responder pela Subsecretaria de Trabalho e Geração de Renda, a partir de 03 de agosto de 2020, de acordo com a estrutura organizacional 
estabelecida pelo Decreto nº 435, de 20 de março de 2018 e suas alterações.
Art.7º NOMEAR, para cargo em comissão DAM-20, código SECEJ.DAM20.02, LEANDRO RAMON CAMPOS GUSMAO, lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte 
e Juventude, designado para responder pela Subsecretaria de Esporte e Lazer, a partir de 03 de agosto de 2020, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida 
pelo Decreto nº 445, de 22 de março de 2018 e suas alterações.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 31 de julho de 2020.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.780
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a dele-
gação de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; RETIFICA o Ato Administrativo nº 25.755, datado de 29 de julho de 2020, no tocante a 
data de concessão de Afastamento Preliminar concedido as servidoras MARIA DA GLORIA RUFINO OLIVEIRA, matrícula 130028 e MARIA MARGARETH FERRAZ, matrícula 
125075, lotadas na Secretaria Municipal de Saúde, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] a partir da data de publicação deste Ato Administrativo [...]”;
Leia-se: “[...] a partir de 31 de julho de 2020  [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 31 de julho de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.781
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, de acordo com os despachos exarados no Processo nº 
14525/2019-01A; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica 
deste Município, à servidora LUCIANE MITRAUD CARVALHO, titular do cargo de provimento efetivo de Arquiteto, Nível XIV, Padrão “P-34”, matrícula nº. 1106895, 
lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, pelo período de 18 de junho de 2020 a 17 de julho de 2020. Este Ato Administrativo entra em 
vigor na sua data de publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de junho de 2020.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 31 de julho de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração
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Secretaria Municipal 
de Fazenda

EDITAL DE CREDENCIAMENTO NO DEC - Domicílio Eletrônico do Contribuinte

A Diretoria de Fiscalização da Receita Municipal torna público que promoveu ao credenciamento dos contribuintes abaixo no 

Domicílio Eletrônico do Contribuinte - DEC, conforme disposto nos §§ 3º e 4º do artigo 7º da Instrução Normativa SUREM nº 04, 

de 30/10/2018, fi cando os mesmos cientifi cados desde a publicação deste edital.

RAZÃO SOCIAL CNPJ DATA CADASTRO DEC

OPÇÃO CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA ME 14.816.712/0001-98 31/07/2020

CONSULTORIO DE PEDIATRIA PEQUENOS PASSOS LTDA 07.970.103/0001-23 31/07/2020

FRANCA GERENCIAMENTO OCUPACIONAL LTDA 14.388.363/0001-50 31/07/2020

MAKTRO DIESEL LTDA -ME 26.046.383/0001-22 31/07/2020

BF ESTRUTURAS METALICAS - EIRELI 12.484.062/0001-03 31/07/2020

Juliana de Moura Santos

Diretora de Fiscalização

Secretaria Municipal 
de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 062/2020 - PAC 022/2019 - PE 016/2019
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA: HOLD SCIENTIFIC IMPORTAÇÃO EIRELI-EPP
OBJETO: O objeto do presente Contrato é a AQUISIÇÃO DE MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO BINOCULAR (bivolt) para leitura das palhetas das armadilhas ovitrampas, de 
acordo com as condições do Edital nº 016/2019 e seus anexos.
VIGÊNCIA: 12 meses, 24/07/2020 e término em 24/07/2021 
VALOR: R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais)
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 063/2020 - PAC 190/2019 - PE 127/2019
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA: ACÁCIA COMÉRCIO DE TECIDOS HOSPITALARES LTDA- EPP
OBJETO: O objeto do presente Contrato é a AQUISIÇÃO DE MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO BINOCULAR (bivolt) para leitura das palhetas das armadilhas ovitrampas, de 
acordo com as condições do Edital nº 016/2019 e seus anexos.
VIGÊNCIA: 12 meses, 30/07/2020 e término em 30/07/2021 
VALOR: R$ 2.200,17 (dois mil e duzentos reais e dezessete centavos)
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 064/2020 - PAC 158/2019 - PE 107/2019
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA: ENGETRON ENGENHARIA ELETRÔNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
OBJETO: O objeto do presente Contrato é a AQUISIÇÃO DE 60 NOBREAKS, para atender todas as salas de vacina do Município de contagem, conforme especifi cações 
contidas no Edital nº 107/2019 e seus anexos.
VIGÊNCIA: 24 meses, 30/07/2020 e término em 30/07/2022 
VALOR: R$ 284.990,00 (duzentos e oitenta e quatro mil novecentos e noventa reais)
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 065/2020 - PAC 158/2019 - PE 107/2019
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA: MEGA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS LTDA
OBJETO: O objeto do presente Contrato é a AQUISIÇÃO DE 60 NOBREAKS, para atender todas as salas de vacina do Município de contagem, conforme especifi cações 
contidas no Edital nº 107/2019 e seus anexos.
VIGÊNCIA: 24 meses, 30/07/2020 e término em 30/07/2022 
VALOR: R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais)
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 066/2020 - PAC 157/2019 - PE 106/2019
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA: RC SCIENTIFIC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ANALÍTICOS EIRELI
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OBJETO: O objeto do presente Contrato é a AQUISIÇÃO DE MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO BINOCULAR (bivolt) para leitura das palhetas das armadilhas ovitrampas, de 
acordo com as condições do Edital nº 016/2019 e seus anexos.
VIGÊNCIA: 12 meses, 28/07/2020 e término em 28/07/2021 
VALOR: R$ 3.525,34 (Três mil quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos)
 EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 159/2020 - PAC 129/2019 - PE 082/2019 – SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: VETMAX PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI-EPP
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE TOSA E LÂMINAS, a serem utilizados nos procedi-
mentos de esterilização de cães e gatos do Município de Contagem como parte integrante do Programa de Guarda Responsável da Unidade de Vigilância e Controle de 
Zoonoses, de acordo com as especifi cações contidas no Edital nº 082/2019 e seus anexos.
VIGÊNCIA: 12 meses, 27/07/2020 e término em 27/07/2021 
VALOR: R$ 29.466,75 (vinte e nove mil quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 160/2020 - PAC 251/2019 - PE 156/2019 - SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA
OBJETO: O objeto da presente ata é a AQUISIÇÃO DE LANCETAS NÃO RETRÁTEIS, fracassados através do PAC 162.18, PE 074.18, conforme deliberação da comissão 
intergestores bipartite do Sistema único de saúde do Estado de Minas Gerais (CIB-SUS/MG) n° 2.964, de 17 de julho de 2019, de acordo com as especifi cações contidas 
no Edital nº 156/2019 e seus anexos.
VIGÊNCIA: 12 meses, 30/07/2020 e término em 30/07/2021 
VALOR: R$ 187.522,40 (cento e oitenta e sete mil quinhentos e vinte e dois reais e quarenta centavos)
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 161/2020 - PAC 251/2019 - PE 156/2019 - SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: ASTRA CIENTIFICA EIRELI-EPP
OBJETO: O objeto da presente ata é a AQUISIÇÃO DE LANCETAS NÃO RETRÁTEIS, fracassados através do PAC 162.18, PE 074.18, conforme deliberação da comissão 
intergestores bipartite do Sistema único de saúde do Estado de Minas Gerais (CIB-SUS/MG) n° 2.964, de 17 de julho de 2019, de acordo com as especifi cações contidas 
no Edital nº 156/2019 e seus anexos.
VIGÊNCIA: 12 meses, 30/07/2020 e término em 30/07/2021 
VALOR: R$ 17.000,00 (dezessete mil reais)
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 162/2020 - PAC 199/2019 - PE 133/2019 - SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA DIAMANTE LTDA
OBJETO: O objeto do presente Contrato é a AQUISIÇÃO DE ALGODÃO, ATADURAS E COMPRESSAS, fracassados através do PE 105/2018. O quantitativo dos materiais 
destinados a suprir a necessidade da Rede de atenção á Saúde de Contagem será distribuído da seguinte forma: Unidade Básicas de Saúde (15% dos itens) e os Centros 
de Consultas especializadas (85% dos itens) de acordo com as especifi cações contidas no Edital nº 133/2019 e seus anexos.
VIGÊNCIA: 12 meses, 30/07/2020 e término em 30/07/2021 
VALOR: R$ 191.653,00 (cento e noventa e um mil seiscentos e cinquenta e três reais)
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 163/2020 - PAC 199/2019 - PE 133/2019 - SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-ME
OBJETO: O objeto do presente Contrato é a AQUISIÇÃO DE ALGODÃO, ATADURAS E COMPRESSAS, fracassados através do PE 105/2018. O quantitativo dos materiais 
destinados a suprir a necessidade da Rede de atenção á Saúde de Contagem será distribuído da seguinte forma: Unidade Básicas de Saúde (15% dos itens) e os Centros 
de Consultas especializadas (85% dos itens) de acordo com as especifi cações contidas no Edital nº 133/2019 e seus anexos.
VIGÊNCIA: 12 meses, 30/07/2020 e término em 30/07/2021 
VALOR: R$ 204.661,28 (duzentos e quatro mil seiscentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos)
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 164/2020 - PAC 199/2019 - PE 133/2019 - SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
OBJETO: O objeto do presente Contrato é a AQUISIÇÃO DE ALGODÃO, ATADURAS E COMPRESSAS, fracassados através do PE 105/2018. O quantitativo dos materiais 
destinados a suprir a necessidade da Rede de atenção á Saúde de Contagem será distribuído da seguinte forma: Unidade Básicas de Saúde (15% dos itens) e os Centros 
de Consultas especializadas (85% dos itens) de acordo com as especifi cações contidas no Edital nº 133/2019 e seus anexos.
VIGÊNCIA: 12 meses, 30/07/2020 e término em 30/07/2021 
VALOR: R$ 196.650,00 (cento e noventa e seis mil seiscentos e cinquenta reais)
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 165/2020 - PAC 199/2019 - PE 133/2019 - SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A
OBJETO: O objeto do presente Contrato é a AQUISIÇÃO DE ALGODÃO, ATADURAS E COMPRESSAS, fracassados através do PE 105/2018. O quantitativo dos materiais 
destinados a suprir a necessidade da Rede de atenção á Saúde de Contagem será distribuído da seguinte forma: Unidade Básicas de Saúde (15% dos itens) e os Centros 
de Consultas especializadas (85% dos itens) de acordo com as especifi cações contidas no Edital nº 133/2019 e seus anexos.
VIGÊNCIA: 12 meses, 30/07/2020 e término em 30/07/2021 
VALOR: R$ 75.240,00 (setenta e cinco mil duzentos e quarenta reais)
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 166/2020 - PAC 254/2019 - PE 157/2019 - SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-ME
OBJETO: O objeto do presente Contrato é a AQUISIÇÃO DE ALGODÃO, ATADURAS E COMPRESSAS, fracassados através do PE 105/2018. O quantitativo dos materiais 
destinados a suprir a necessidade da Rede de atenção á Saúde de Contagem será distribuído da seguinte forma: Unidade Básicas de Saúde (15% dos itens) e os Centros 
de Consultas especializadas (85% dos itens) de acordo com as especifi cações contidas no Edital nº 133/2019 e seus anexos.
VIGÊNCIA: 12 meses, 28/07/2020 e término em 28/07/2021 
VALOR: R$ 70.554,00 (setenta mil quinhentos e cinqüenta e quarenta reais)
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 167/2020 - PAC 184/2019 - PE 123/2019 - SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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OBJETO: O objeto do presente termo é a aquisição de preservativos. Os preservativos são utilizados como forma de prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis 
(IST) e para realização de exames de ultrassom, sendo fundamental na manutenção e conservação do equipamento, uma vez que evita a corrosão do mesmo. O quanti-
tativo dos preservativos destinado a suprir as necessidades da Rede de Atenção á Saúde de Contagem será distribuído para os Centros de Consultas Especializadas (20% 
dos itens) e Unidades Básicas de Saúde (80 % dos itens). Edital nº 123/2019 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, 30/07/2020 e término em 30/07/2021 
VALOR: R$ 38.962,08 ( Trinta e oito mil novecentos e sessenta e dois reais e oito centavos)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 168/2020 - PAC 184/2019 - PE 123/2019 - SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-ME
OBJETO: O objeto do presente termo é a aquisição de preservativos. Os preservativos são utilizados como forma de prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis 
(IST) e para realização de exames de ultrassom, sendo fundamental na manutenção e conservação do equipamento, uma vez que evita a corrosão do mesmo. O quanti-
tativo dos preservativos destinado a suprir as necessidades da Rede de Atenção á Saúde de Contagem será distribuído para os Centros de Consultas Especializadas (20% 
dos itens) e Unidades Básicas de Saúde (80 % dos itens). Edital nº 123/2019 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, 30/07/2020 e término em 30/07/2021 
VALOR: R$ 345.424,32 (Trezentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e dois centavos)
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 169/2020 - PAC 258/2019 - PE 160/2019 - SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: DIFARMIG LTDA
OBJETO: O objeto do presente Contrato é a AQUISIÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS, com o fornecimento das incubadoras compatíveis com os testes, em regime de 
comodato, fracassados através do PAC 044/2019 PE 30/2019, de acordo com as especifi cações contidas no Edital nº 160/2019 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, 30/07/2020 e término em 30/07/2021 
VALOR: R$ 249.945,00 (duzentos e quarenta e nove mil novecentos e quarenta e cinco reais)
EXTRATO do PRIMEIRO TERMO ADITIVO  DA  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 050/2020 - PAC 086/2019 - PE 052/2019 - SRP 
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
OBJETO: Constitui objeto do presente termo o REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO  de 16% (dezesseis por cento) da ARP N°050/2020  equivalente a R$171.329,15 
(Cento e setenta e um mil trezentos e vinte e nove reais e quinze centavos) reajustando os valores unitários dos itens 01, 02, 03 e 04 para  R$17,21 (Dezessete reais e 
vinte e um centavos), vigorando a partir de 29/07/2020, cujo objeto é a  FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, LUVAS CIRÚRGICAS E LUVAS 
NITRILICAS, destinadas a suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, os Centros de Consultas Especializadas, o Centro de Controle de Zoonoses, os Centros 
de Atenção Psicossocial (CAPS), a Central de Imunizações, o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) e o Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que compõem a Rede de Atenção a Saúde de Contagem, de acordo com as condições as especifi cações contidas no Edital nº 
052/2019 e seus anexos, que juntamente com a proposta do FORNECEDOR e Termo de Referência que integram este instrumento, independentemente de transcrição. 
VIGÊNCIA: a partir de 29/07/2020. 
VALOR: R$171.329,15 (Cento e setenta e um mil trezentos e vinte e nove reais e quinze centavos). 

EXTRATO do PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO -  N° 058/2019 - PAC 304/2018 - Adesão a ARP - 027/2018 (Prefeitura de Mario Campos) - 
Pregão Presencial nº 039/2018 - Processo Licitatório nº 082/2018
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: ELITE SERRALHERIA E ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA-ME
OBJETO: O objeto do presente Termo é a  RENOVAÇÃO  pelo período de 12 (dose) meses do Contrato Administrativo N° 058/2019, vigorando de 22/07/2020 A 
22/07/2021  cujo objeto é a adesão a Ata de Registro de Preços nº 027/2018 do pregão presencial nº 039/2018 e processo licitatório nº 082/2018, cujo órgão geren-
ciador é a prefeitura de Mario Campos para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE SERRALHERIA, SOLDA, PINTURA, VIDRAÇARIA, COM A 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS CT 058/2019 – PAC 304/2018 – SERRALHERIA – Adesão ARP de Mario Campos MÃO 
DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DO MATERIAL, DE ACORDO COM AS TABELAS DE REFERENCIA: SINAP, SETOP E SUDECAP, para atender às demandas da 
Secretaria Municipal de Saúde de Contagem, pelo período de 12 meses, de acordo com as especifi cações e condições do PAC – processo administrativo nº 304/2018 e 
seus anexos, que juntamente com a proposta do FORNECEDOR integram este instrumento, independentemente de transcrição. 
VIGÊNCIA: vigorando de 22/07/2020 A 22/07/2021  . 
VALOR: R$ 321.000,00 (trezentos e vinte um mil reais

RATIFICAÇÃO

 PAC Nº: 136/20 –DISPENSA Nº: 063/2020

OBJETO: COMPRA DE FORNECIMENTO ÚNICO DE CARTÃO DE VACINA E CARTÕES DE VACINA ANTIRABICA, NAS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO ESTABE-
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LECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1113.1 10.305.0044.2197 339039 48 CR 820 1100

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa: - REDE EDITORA GRAFICA LTDA, inscrita no CNPJ nº  
06.914.474/0001-25, no valor total de  R$ 2.994,80  (Dois  Mil Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta Centavos).

Publique – se. 

Contagem,   29 de julho de 2020.

Cleber de Faria Silva
Secretário Municipal de Saúde

RATIFICAÇÃO

 PAC Nº: 129/20 –DISPENSA Nº: 061/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DIRETA DE HOSPITAL PRIVADO, PARA ATUAR JUNTO AO PODER PUBLICO MUNICIPAL DE CONTAGEM-MG NA DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO 
DE LEITOS DE UTI (ATE O LIMITE DE 10 LEITOS) E DE LEITOS DE ENFERMARIA (ATE O LIMITE DE 10 LEITOS) PELO PERIODO DE 60 DIAS RENOVAVEL POR MAIS 60 DIAS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1113.1 10.302.0040.2192 339039 CR 784 2159

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa: - HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA S/A, inscrita no 
CNPJ nº  23.237.142/0001-72, no valor total de  R$ 1.972.738,80  (Um Milhão Novecentos e Setenta e Dois Mil Setecentos e Trinta e Oito Reais).

Publique – se. 

Contagem,   29 de julho de 2020.

Cleber de Faria Silva
Secretário Municipal de Saúde

RATIFICAÇÃO

 PAC Nº: 140/20 – LICITAÇÃO DISPENSADA Nº: 065/2020
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OBJETO: AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DESCARTAVEIS. OS ITEM SOLICITADO SERÃO DISTRIBUIDOS PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE DA REDE NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE 
SAUDE DE CONTAGEM PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, DECLARADA PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAUDE EM 11/03/20.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1113.1 10.122.0038.2260 339030 35 CR 1409 2154

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa: - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA, 
inscrita no CNPJ nº  20.235.404/0001-71, no valor total de  R$ 1.476.140,00  (Um Milhão Quatrocentos e Setenta e Seis Mil Cento e Quarenta Reais).

Publique – se. 

Contagem,   31 de julho 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 042/2020 – PAC 098/2020- cujo 
objeto Aquisição de itens necessários para uso em laboratório na Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses (UVZ), para o Programa de Posse Responsável, visando 
o Controle da Leishmaniose Visceral Canina no Município de Contagem , conforme especifi cações constantes no item 3 deste Termo de Referência. Data: 18 de AGOSTO 
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.licita-
cao@contagem.mg.gov.br – Equipe de Licitação - Cleber de Faria Silva, Secretário Municipal de Saúde. Em 31 DE JULHO  de 2020.

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO – CP 001/2020
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 22

O Secretário Municipal de Saúde convoca os Candidatos Classifi cados, conforme publicação no DOC Edição nº 4844 de 22/06/2020 no Chamamento Público – CP 
01/2020, função e classifi cação abaixo relacionada, a comparecer ao setor de Admissão da Secretaria Municipal de Saúde, de segunda à sexta-feira, de 09h às 11 horas 
ou de 14h às 16 horas, localizada na Avenida General David Sarnoff, nº 3.113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, no período de 03/08/2020 a 13/08/2020:

FUNÇÃO NOME TOTAL DE PONTOS CLASSIFICAÇÃO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SUELLEN LEANDRA PEREIRA DA SILVA 8,0 31º
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ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ANEIRE ALVES DE ALMEIDA 8,0 32º

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO WELLINGTON HENRIQUE MARQUES 8,0 33º

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO MICHAEL PEREIRA RODRIGUES 8,0 34º

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CARLOS ASSIS DA SILVA 8,0 35º

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO MARCOS PAULO MARQUES 8,0 36º

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FERNANDA SANTANA LEROY GOMES 7,5 37º

Contagem, 29 de julho de 2020

CLEBER DE FARIA SILVA
Secretario Municipal de Saúde de Contagem

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO – CP 001/2020
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 23

O Secretário Municipal de Saúde, convoca os Candidatos Classifi cados, conforme publicação no DOC Edição nº 4802 de 16/04/2020 e retifi cação publicada no DOC nº 
4813 de 06/05/2020, no Chamamento Público – CP 01/2020, função e classifi cação abaixo relacionada, a comparecer ao setor de Admissão da Secretaria Municipal de 
Saúde, de segunda à sexta-feira, de 09h às 11 horas ou de 14h às 16 horas, localizada na Avenida General David Sarnoff, nº 3.113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ 
MG, no período de  03/08/2020 a 13/08/2020:

FUNÇÃO NOME TOTAL DE PONTOS CLASSIFICAÇÃO

ENFERMEIRO 40 HR CIBELE DA SILVA FREITAS 10 38º

ENFERMEIRO 40 HR GRASIELA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUSA MOREIRA 10 39º

ENFERMEIRO 40 HR MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA RUELLA 10 40º

ENFERMEIRO 40 HR CLEISE MARTINS DE ALMEIDA GONTIJO 10 41º

ENFERMEIRO 40 HR NATHALIA ROMERO SILVA 10 42º

Contagem, 29 de julho de 2020.

CLEBER DE FARIA SILVA
Secretario Municipal de Saúde de Contagem  

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO – CP 001/2020



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

Contagem, 31 de julho de 2020 Página 105 de 110 Diário Oficial de Contagem - Edição 4873

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 24

O Secretário Municipal de Saúde convoca os Candidatos Classifi cados, conforme publicação no DOC Edição nº 4800 de 14/04/2020 no Chamamento Público – CP 
01/2020, função e classifi cação abaixo relacionada, a comparecer ao setor de Admissão da Secretaria Municipal de Saúde, de segunda à sexta-feira, de 09h às 11 horas 
ou de 14h às 16 horas, localizada na Avenida General David Sarnoff, nº 3.113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, no período de  03/08/2020 a 13/08/2020:

FUNÇÃO NOME TOTAL DE PONTOS CLASSIFICAÇÃO

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 30HR KEILA CRISTINA RODRIGUES BARBOSA 4 49º

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 30HR BEATRIZ MARCELLI DE FREITAS OLIVEIRA 4 50º

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 30HR LORENA LÚCIA PENIDO DO NASCIMENTO 4 51º

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 30HR KAREN CRISTINA GONÇALVES MENDES 4 52º

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 30HR MARCIA BARBOSA DA FONSECA 2 53º

FUNÇÃO NOME
TOTAL DE 
PONTOS CLASSIFICAÇÃO

ENFERMEIRO 24 HR ELIANE SILVA DE OLIVEIRA PAZ 15 16º

ENFERMEIRO 24 HR ANDRÉIA AMORIM FONTANA 15 17º

ENFERMEIRO 24 HR RICARDO GUALBERTO MEDEIROS 15 18º

Contagem, 29 de julho de 2020

CLEBER DE FARIA SILVA
Secretario Municipal de Saúde de Contagem

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 HOMOLOGA-
ÇÃO do Pregão Eletrônico nº 025/2020, Processo nº 046/2020, cujo objeto é o AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR PORTATIL DE SECREÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS PELAS 
EQUIPES DO SAMU / SURG, no valor total estimado de R$ R$ 14.000,00 – (quatorze mil reais).
 Dotação Orçamentária: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PROJETO ATIVIDADE ELEMENTO DA DESPESA FONTE

1113.1 10.122.0001.2181 449052 04 0102

Empresa:

G D C DA SILVA COSTA – EIRELI -  R$ 14.000,00

Total: R$ 14.000,00
Cleber de Faria Silva  Secretário Municipal de Saúde.  Em 31 de julho  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 122/2019, processo nº 181/2019, cujo objeto é: aquisição de equipamentos para a atenção especializada em saúde dos centros de consultas 
especializadas (CCES), conforme as especifi cações e condições estabelecidas neste termo de referência. o recurso fi nanceiro para aquisição dos equipamentos dos CCES 
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será advindo da proposta MS 14237.130000/1150-04 - conta 624078-5. Caso o recurso da proposta não seja sufi ciente para a aquisição dos itens, será utilizado em 
complemento recursos do FMS.

Unid. Orçamentária Projeto atividade Elemento da despesa Fonte

1113.1 10.301.0040.2190 449052 04 CR 768 2153

Vencedores Valor

COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA- EPP R$ 68.171,70 R$ 68.171,70

TOTAL: R$ 68.171,70
Cleber de Faria Silva Secretário Municipal de Saúde.  Em 28 de julho 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 HOMOLOGA-
ÇÃO do Pregão Eletrônico nº 159/2019, Processo nº 257/2019, cujo objeto é o Aquisição de equipamentos e materiais permanentes com recursos da Rede Cegonha 
2019 para atender ao Centro Materno Infantil de Contagem, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, no valor total estimado de 
R$ R$ R$223.783,30– (duzentos e vinte e três mil, setecentos e oitenta e três reais e trinta centavos).
 Dotação Orçamentária: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PROJETO ATIVIDADE ELEMENTO DA DESPESA FONTE

1113.1 10.301.0040.2238 449052 35 CR 806 2155
Empresas:

Vencedores Valor

MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP R$ 59.699,97 R$ 59.699,97

BHIOS PRODUTOS E SERVICOS PARA APOIO CLINICO EIRELI R$ 117.083,35 R$ 117.083,35

D C DA SILVA COSTA - EIRELI R$ 46.999,98 R$ 46.999,98

TOTAL: R$223.783,30
Cleber de Faria Silva - Secretário Municipal de Saúde.  Em 31de julho de 2020.

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Urbano e Habitação 

PORTARIA nº 013, de 30 de julho de 2020.

Institui Comissão de Sindicância, no âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, para apurar possíveis irregularidades. 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o previsto no art. 37, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;
CONSIDERANDO o disposto no art. 138, da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990, que prevê que “a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço públi-
co é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa”;
RESOLVE: 
Art. 1º Instituir comissão de sindicância para apurar eventuais irregularidades na gestão do Programa Bolsa Moradia. 
Art. 2º Fica a respectiva comissão sindicante composta pelos seguintes servidores:
I - Maria José Filardi Victoriano – matrícula nº 01162221;
II- Maria Célia Martins Rabelo, matrícula nº 01162892;
III – Dorotéia dos Santos de Freitas, matrícula nº 01417220;
Parágrafo único. A comissão sindicante discriminada no caput deste art. 2º será presidida pela servidora Maria José Filardi Victoriano, com escopo de apurar eventuais 
irregularidades na gestão do Programa Bolsa Moradia, obedecidas todas as formalidades legais inerentes ao caso.
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 Art. 3º A Comissão ora instituída terá o prazo de 20 (vinte) dias para realização e conclusão de seus trabalhos. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Contagem, 30 de julho de 2020.

FERNANDO TEIXEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

RAFAEL BRAGA DE MOURA
Subsecretário Municipal de Habitação

Funec

RATIFICAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 016/2020
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 007/2020
OBJETO: locação dos imóveis urbanos situados à Av. General David Sarnoff, nº 5050 e nº 5190, bairro Floricultura Lempp - Cidade Industrial, Contagem- MG, Galpão 4 e 
Galpão 3, para a instalação e funcionamento de Almoxarifado e Arquivo.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1.1122.12.122.0001.2089  - 33.90.39.00     -      0100
DESPACHO: RATIFICO o resultado do presente Processo de Dispensa de Licitação à empresa BEMX Participações e Empreendimentos LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
10.755.850/0001-53, no valor mensal de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e global de R$600.000,00 (seiscentos mil reais).
Contagem, 30 de julho de 2020
Sueli Maria Baliza Dias
Presidente FUNEC

Previcon.

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO – Nº 08/2020

O Departamento de Gestão Previdenciária dos Servidores do Município de Contagem – PREVICON faz publicar a situação dos expedientes abaixo indicados:

PROCESSO ASSUNTO NOME MATRÍCULA SITUAÇÃO DATA

2019-0156 Aposentadoria Voluntária Vania Adelita de Moura Silva 01.08181-7 Indeferido 30/07/2020

90700-06 Revisão de Proventos Judite Massensine da Silva 01.90700-6 Indeferido 22/07/2020

06740/2020-01A Revisão de Proventos de Aposentadoria Norma Shirley da Silva Andrade 01.91731-1 Indeferido 27/07/2020

Ficam os requerentes cientifi cados do prazo de 30 (trinta) dias para interposição de Recurso nos termos dos artigos 102 e 104 da Lei nº 2160/1990 – Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Contagem
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Dênio Pires Silva
Subsecretário de Gestão Previdenciária

Transcon

RATIFICAÇÃO

DISPENSA Nº 016/2020
           PA Nº 035/2020

OBJETO: Prestação de serviços de Gestão de Tráfego, obtida através da utilização de soluções integradas de fi scalização e análise de tráfego, em vias urbanas do mu-
nicípio de Contagem/MG, conforme especifi cação descrita em Termo de Referência.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1.16.2.15.452.0005.2096 - Nat. Despesa: 339039.99 – Fonte: 0157 - Red.945

DESPACHO:
Senhor Presidente,

A presente dispensa foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável, especialmente do disposto no art. 24, IV da lei 
8.666/93.

Desta forma, submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO podendo a presente despesa ser realizada com a empresa GCT – Geren-
ciamento e Controle de Trânsito S/A, inscrita no CNPJ nº 01.466.431/0001-00, no valor total de R$ 806.100,00 (oitocentos e seis mil e cem reais).  

Kênia Janaina de Sousa Madureira Silveira
Gerente de Aquisições e Patrimônio

DESPACHO:
RATIFICO o procedimento nos termos do art. 26, da Lei 8.666/93 e autorizo a contratação da GCT – Gerenciamento e Controle de Trânsito S/A.  Publique-se no prazo 
legal para produzir seus efeitos a partir desta data.

Contagem, 30 de julho de 2020.

Leonardo Gonçalves Reis
Presidente da TRANSCON

Câmara Municipal

PORTARIA N.º 016/2020

Defi ne o plano para ampliação das atividades presenciais na Câmara Municipal de Contagem, para fi ns de prevenção à infecção e à propagação da COVID-19.

O PRESIDENTE da CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e no art. 10 da Portaria nº001/2020, que “Dispõe sobre os 
procedimentos e regras para fi ns de prevenção à infecção e à propagação do Coronavírus – Covid-19 – no âmbito da Câmara Municipal de Contagem.”, e

Considerando a Deliberação nº 001/2020, exarada pela Comissão de prevenção à infecção e à propagação da Covid-19;

Considerando o dever institucional de zelar pela preservação das condições de saúde de vereadores, servidores, terceirizados, prestadores de serviços e público em geral 
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que frequenta a CMC.

RESOLVE:

Art. 1º As atividades presenciais na sede do Poder Legislativo municipal serão ampliadas a partir do dia 03 de agosto de 2020. 

Art. 2º Durante a vigência da presente Portaria, a Câmara Municipal de Contagem poderá  realizar reuniões plenárias ordinárias e extraordinárias de forma remota, as 
quais serão transmitidas em tempo real pelos canais ofi ciais de comunicação dessa casa legislativa.

Parágrafo único. Para a realização das sessões plenárias descritas no caput do artigo, será exigida a presença de quadro mínimo de servidores para a realização da 
reunião de modo a fi carem garantidas a gestão de documentos essenciais e a publicidade dos atos e deliberações legislativas.

Art. 3º Deverão manter-se afastados os servidores pertencentes ao grupo de risco, conforme art. 8º da Portaria 001/20-Mesa Diretora, que exercerão suas atividades, se 
possível, em regime de trabalho remoto.

§1º Os integrantes do grupo de risco deverão comprovar o enquadramento, enviando para um dos seguintes e-mails danielarocha@cmc.mg.gov.br/cristyany.meireles@
cmc.mg.gov.br, a seguinte documentação, conforme o caso:

I – for portador ou tiver dependente portador de doença crônica – Atestado Médico; 
II – tiver fi lho menor de um ano – Certidão de Nascimento;
III – gestante ou cônjuge gestante – Exame que ateste a gravidez. 

§ 2º O Departamento de Recursos Humanos disponibilizará à Diretoria Administrativa a relação dos maiores de 60 (sessenta) anos.

§3º A Diretoria Administrativa contará com o auxílio do Departamento Médico para a análise da documentação descrita nos incisos I e III do §1º do art. 3º e, no prazo 
de 48 horas, informará, por e-mail, WhatsApp ou outro meio igualmente efi caz, sobre o deferimento ou não da documentação apresentada.

§4º No caso de indeferimento, o servidor deverá retornar ao trabalho, no próximo dia útil seguinte a resposta, sob pena da incidência das sanções legais cabíveis. 

§ 5° O prazo limite para entrega dos documentos encerrar-se-á no dia 12/08/20 e o não cumprimento do prazo acarretará a aplicação das sanções administrativas.

Art 4º A entrega da folha de ponto dos servidores pertencentes ao grupo de risco, se dará após a normalização das atividades, sem qualquer penalidade funcional para 
o servidor. 

Art 5º O ingresso do público externo nas dependências da Câmara Municipal, fi cará limitado a duas pessoas por vez, por gabinete ou setor administrativo, e, se for o 
caso, a fi m de evitar aglomeração na recepção, a fi la de espera deverá aguardar fora da Câmara, em ambiente aberto e arejado, observando-se a distância mínima de 
2(dois) metros entre as pessoas.

Parágrafo único: O caput deste artigo não se aplica as reuniões de licitações, que poderão ocorrer, limitando-se o ingresso na Câmara a 01(um) representante por 
empresa interessada.

Art. 6º A recepção realizará triagem diária de sintomas da Covid-19, por amostragem, conforme questionário anexo, que também fi cará disponível para todo o Quadro 
Funcional que não tenha passado pela triagem e que apresentem algum dos sintomas, e também a medição de temperatura de todas as pessoas antes de adentrarem 
nas dependências da Câmara, com termômetro digital infravermelho sem contato corporal. 

§ 1º Nos casos de temperatura igual ou superior a 37,8°C, o acesso deverá ser impedido, com orientação a buscar atendimento no serviço de saúde público ou particu-
lar. 

§ 2º Se o vereador, servidor, terceirizado ou prestador de serviço apresentar sintomas de gripe ou resfriado ou tiver contato com casos confi rmados, deverá ser afastado 
de suas atividades presenciais de forma imediata, pelo mínimo de 14 dias, sendo de responsabilidade do vereador ou da chefi a imediata a comunicação do ocorrido ao 
Departamento Médico e à Comissão de prevenção à infecção e à propagação da COVID-19, para adoção das medidas necessárias ao controle da Covid-19; 

Art. 7º Para ingresso e circulação nas dependências da Câmara, além da aferição da temperatura, deverá:
I- ser obrigatório o uso de máscaras;
II – higienizar as mãos com álcool gel;
III - respeitar o distanciamento social entre as pessoas; 
IV - quando possível, priorizar o uso de escadas, deixando o elevador para as pessoas com necessidades especiais;
V – fi car limitado a 1 (uma) pessoa por vez no elevador, ressalvados os casos especiais, como: o portador de necessidades especiais e seu acompanhante, criança acom-
panhada de seu responsável;
VI - reforçar a limpeza de superfícies dos ambientes de trabalho, com ênfase em áreas coletivas;
VII - manter os ambientes bem arejados, de preferência ventilação natural, evitando o uso de aparelhos de ar condicionado; 
VIII - disponibilizar álcool gel 70% para uso na recepção, elevador, balcões de atendimento e pelos servidores, terceirizados, prestadores de serviços para que possam 
higienizar itens da estação de trabalho que julgarem necessários; 
IX - colocar fi ta nos balcões de atendimento ou outro tipo de barreira de segurança, visando à delimitação/marcação do distanciamento entre os servidores/terceiriza-
dos e aqueles que necessitem do atendimento;
X – observar o distanciamento recomendado na utilização das áreas comuns, tais como cantina, banheiros coletivos e corredores. 

Parágrafo único: As medidas de contingenciamento serão periodicamente reavaliadas, permitindo alterações nas restrições ora propostas, de acordo com a evolução ou 
mesmo ausência de contaminação nas dependências deste Legislativo Municipal. 

Art 8º O protocolo de proposições legislativas será efetivado, preferencialmente, por correio eletrônico, dirigido para o e-mail gerlegislativa@cmc.mg.gov.br.



"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, 31 de julho de 2020 Página 110 de 110 Diário Oficial de Contagem - Edição 4873

§1° O documento a ser protocolizado na forma prevista no “caput” deverá ser assinado manualmente pelo emitente e digitalizado em formato “pdf”, devendo o res-
pectivo arquivo ser encaminhado por e-mail institucional do parlamentar.

§2º Na impossibilidade de atendimento das disposições do parágrafo anterior, deverá o emitente inserir outros elementos que possam induzir à sua correta identifi ca-
ção, podendo a Diretoria Legislativa tomar medidas para conferir a veracidade do remetente.

Art. 9º Fica interrompido, durante a vigência desta Portaria, o pagamento de horas extras. 

Art 10 O processo de pagamento poderá ser elaborado por impressão de documentos enviados eletronicamente nos quais conste assinatura digitalizada ou digital das 
autoridades competentes para a prática dos atos a que se destinam, acompanhados dos respectivos e-mails que os encaminharam.

Parágrafo Único: O servidor que instruir e juntar os documentos no processo deverá imprimir os e-mails e certifi car o ato de juntada mediante declaração própria.

Art 11 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, fi cando expressamente revogada a Portaria 015/2020 da Presidência da Câmara Municipal de Contagem.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Palácio 1º de janeiro, em 31 de julho de 2020.

DANIEL CARVALHO
-Presidente-

ANEXO I

QUESTIONÁRIO DIÁRIO DE TRIAGEM – SUSPEITA DE COVID19
(a ser preenchido pelo servidor, terceirizado, prestador de serviços no caso de apresentar qualquer dos sintomas abaixo)

Nome:__________________________
Idade:________
Lotação:________________________
Contato telefônico:_______________

Você está apresentando qualquer dos sintomas abaixo?

() Tosse
() Difi culdade de Respirar
() Febre
() Dor de Garganta
() Coriza/Congestão Nasal
() Perda do Olfato ou Paladar
() Dor no Corpo

Teve contato com alguma pessoa que foi diagnosticada com COVID19 nos últimos 14 dias?
() Sim     () Não

Data:_________________
______________________
Assinatura

Este questionário deverá ser entregue a chefi a imediata que o encaminhará ao Departamento Médico para análise e tomada das medidas que julgar pertinente.
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