
"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, 14 de agosto de 2020 Página 1 de 113 Diário Oficial de Contagem - Edição 4883

Atos do Executivo

DECRETO Nº 1.767, DE 14 DE AGOSTO DE 2020

Altera o Decreto nº 1.380, .de 06 de janeiro de 2020, que dispõe sobre a composição do Conselho Municipal do Auxílio de Transporte Estudantil, para o mandato 
2020/2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no exercício da atribuição legal lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município, e considerando o disposto na 
Lei nº 4.798, de 23 de dezembro de 2015, e no Decreto nº 008, de 13 de janeiro de 2017;

DECRETA:

Art. 1º  O Decreto nº 1.380, de 06 de janeiro de 2020, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 1º ...........................
........................................
II - ...................................
a) Afonso Henrique Fraga de Souza, titular, e
..............................” (NR)
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 30 de julho de 2020.
Palácio do Registro, em Contagem, 14 de agosto de 2020.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

DECRETO Nº 1.768, DE 14 DE AGOSTO DE 2020

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

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

DECRETA:

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

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

1.11.1.15.122.0001.2034.33903700.0100                   80.000,00 

1.15.1.15.451.0015.2052.33909200.0100                 134.184,12 

1.12.1.12.361.0029.2081.33504100.0100              7.000.000,00 
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1.12.1.12.361.0029.2081.33504100.0100              1.335.900,00 

1.12.1.12.365.0029.2080.33504100.0100              3.664.100,00 

1.12.1.12.365.0029.2080.33504100.0100                 357.850,00 

1.12.1.12.367.0029.2083.33504100.0100                 804.350,00 

1.12.3.12.365.0001.2247.31900400.2118              2.500.000,00 

1.12.3.12.365.0001.2247.31901100.2118              2.000.000,00 

1.12.3.12.365.0001.2247.31901300.2118                 500.000,00 

1.13.1.10.301.0040.2190.33903000.2159                   89.960,36 

1.13.1.10.301.0040.2190.33903000.2159                 100.000,00 

1.13.1.10.301.0040.2190.33903000.2159                 200.000,00 

1.16.2.15.131.0005.2097.33903000.0157                     5.000,00 

1.16.2.15.131.0005.2097.33903600.0157                   12.370,00 

1.16.2.15.451.0004.1013.44903900.4190              1.098.453,98 

1.17.1.06.122.0001.2022.33903900.0100                   84.752,50 

1.17.1.06.122.0001.2022.33909300.0100                     3.000,00 

1.23.1.28.062.0036.0006.33909100.0100              1.000.000,00 

1.12.1.12.366.0029.2082.33504100.0100              1.608.800,00 

1.12.1.12.361.0029.2081.33504100.0100              1.066.750,00 

TOTAL            23.645.470,96 

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$) 

1.11.1.15.122.0001.2033.33903900.0100                   80.000,00 

1.12.3.12.367.0029.2254.33504100.0101              2.771.000,00 

1.12.3.12.361.0029.2252.33504100.0101              1.066.750,00 

1.12.3.12.361.0029.2252.33903700.0101              7.000.000,00 

1.12.3.12.361.0029.2252.33903900.0101              5.000.000,00 

1.13.1.10.122.0038.2184.33903000.2159                   89.960,36 

1.13.1.10.122.0038.2184.33903900.2159                 100.000,00 

1.13.1.10.122.0038.2185.33904000.2159                 200.000,00 

1.15.1.15.451.0015.2052.33903900.0100                 134.184,12 

1.16.2.15.131.0005.2097.33903900.0157                   17.370,00 

1.16.2.15.451.0004.1013.44905100.4190              1.098.453,98 

1.17.1.06.122.0001.2022.33903700.0100                   84.752,50 

1.17.1.06.122.0001.2022.44905100.0100                     3.000,00 

1.23.1.28.062.0036.0006.31909100.0100              1.000.000,00 

1.12.3.12.361.0001.2249.31901100.2118              5.000.000,00 
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TOTAL            23.645.470,96 

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, 14 de agosto de 2020.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECRETO Nº 1.769, DE 14 DE AGOSTO DE 2020

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

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

DECRETA:

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

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

1.11.1.15.122.0001.2034.33903700.0100                 395.096,73 

1.11.1.15.122.0001.2034.33903700.0100                     1.000,00 

1.11.1.15.122.0001.2034.33903700.0100                     1.000,00 

1.11.1.15.122.0001.2034.33903700.0100                     1.000,00 

1.11.1.15.122.0001.2034.33903700.0100                     1.000,00 

1.06.1.04.131.0066.2259.33909300.0100                            1,00 

1.21.1.18.541.0065.2242.33903900.0100                 631.554,95 

1.13.1.10.122.0038.2260.33903000.2100                 300.000,00 

1.13.1.10.122.0038.2260.33903000.2100                   18.765,92 

1.06.1.04.131.0066.2013.33909200.0100                            1,00 

1.13.1.10.122.0038.2260.44905200.2100                 300.000,00 

1.18.1.08.241.0028.2235.33504300.0100              1.017.818,80 

TOTAL              2.667.238,40 

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

1.06.1.04.131.0001.2015.33903000.0100                            2,00 

1.08.1.04.126.0047.1026.44903900.0100              2.044.470,48 

1.10.3.08.243.0070.2131.44905200.2100                 600.000,00 

1.12.2.12.363.0037.2093.33909200.2100                   18.765,92 

1.11.1.15.452.0032.1001.33903900.0100                     1.000,00 

1.11.1.15.452.0033.1002.33903000.0100                     1.000,00 

1.11.1.15.452.0033.1002.33903900.0100                     1.000,00 

1.11.1.15.452.0031.2032.33903900.0100                     1.000,00 

TOTAL              2.667.238,40 

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

Palácio do Registro, em Contagem, 14 de agosto de 2020.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECRETO Nº 1.770, DE 14 DE AGOSTO DE 2020

Altera o Decreto nº 3.372, de 22 de janeiro de 1990 que, desapropria área de terreno que menciona e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso da atribuição legal que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica, e considerando os despachos exarados no 
Processo da Procuradoria-Geral do Município - código 03.01.04;

DECRETA:

Art. 1º  O Decreto nº 3.372, de 22 de janeiro de 1990, passa a vigorar com as seguintes alterações:
ĐArt. 1º-A  A atividade de Cemitério objeto do Processo de Licitação Concorrência Pública n.º 010/99 Đ CTR 006/00 - código 03.01.04 será desenvolvida na área da 
gleba referentes ao meridiano central 45°00’ cuja descrição se inicia no vértice V1 de coordenada Oeste (X) 597.258,574 m e Norte (Y) 7.800.195,809 m, assinalado em 
memorial descritivo anexo como segue:
ĐDo vértice V1 segue até o vértice V2, de coordenada U T M E= 597.250,722 m e N= 7.800.242,992 m, em desenvolvimento de curva circular com 47,86 m, formado 
por arco de raio 390,71 m e ângulo central 7°01’08” ou pela corda do arco no azimute de 350°33’07”, na extensão de 47,83 m; Do vértice V2 segue até o vértice V3, 
de coordenada U T M E= 597.252,224 m e N= 7.800.265,867 m, em desenvolvimento de curva circular com 23,01 m, formado por arco de raio 77,98 m e ângulo 
central 16°54’17” ou pela corda do arco no azimute de 3°45’21”, na extensão de 22,92 m; Do vértice V3 segue até o vértice V4, de coordenada U T M E= 597.252,486 
m e N= 7.800.306,999 m, em desenvolvimento de curva circular com 41,39 m, formado por arco de raio 107,88 m e ângulo central 21°58’49” ou pela corda do arco 
no azimute de 0°21’51”, na extensão de 41,13 m; Do vértice V4 segue até o vértice V5, de coordenada U T M E= 597.241,378 m e N= 7.800.366,559 m, no azimute 
de 349°26’11”, na extensão de 60,59 m; Do vértice V5 segue até o vértice V6, de coordenada U T M E= 597.229,266 m e N= 7.800.409,123 m, em desenvolvimento 
de curva circular com 44,26 m, formado por arco de raio 649,37 m e ângulo central 3°54’19” ou pela corda do arco no azimute de 344°06’56”, na extensão de 44,25 
m; Do vértice V6 segue até o vértice V7, de coordenada U T M E= 597.222,348 m e N= 7.800.428,414 m, no azimute de 340°16’20”, na extensão de 20,49 m; Do 
vértice V7  segue até o vértice V8, de coordenada U T M E= 597.217,148 m e N= 7.800.442,056 m, no azimute de 339°08’01”, na extensão de 14,60 m; Do vértice V8  
segue até o vértice V9, de coordenada U T M E= 597.204,466 m e N= 7.800.473,275 m, em desenvolvimento de curva circular com 33,70 m, formado por arco de raio 
882,02 m e ângulo central 2°11’20” ou pela corda do arco  no azimute de 337°53’30”, na extensão de 33,70 m; Do vértice V9  segue até o vértice V10, de coordenada 
U T M E= 597.175,421 m e N= 7.800.520,738 m, em desenvolvimento de curva circular com 55,79 m, formado por arco de raio 222,96 m e ângulo central 14°20’12” 
ou pela corda do arco  no azimute de 328°32’07”, na extensão de 55,64 m; Do vértice V10  segue até o vértice V11, de coordenada U T M E= 597.150,138 m e N= 
7.800.547,392 m, em desenvolvimento de curva circular com 36,77 m, formado por arco de raio 263,89 m e ângulo central 7°58’59” ou pela corda do arco  no azimute 
de 316°30’44”, na extensão de 36,74 m; Do vértice V11  segue até o vértice V12, de coordenada U T M E= 597.089,111 m e N= 7.800.601,231 m, em desenvolvimento 
de curva circular com 81,38 m, formado por arco de raio 8.861,84 m e ângulo central 0°31’34” ou pela corda do arco no azimute de 311°25’09”, na extensão de 81,38 
m; Do vértice V12 segue até o vértice V13, de coordenada U T M E= 597.271,812 m e N= 7.800.587,928 m, no azimute de 94°09’52”, na extensão de 183,18 m; Do 
vértice V13 segue até o vértice V14, de coordenada U T M E= 597.322,429 m e N= 7.800.584,171 m, no azimute de 94°14’41”, na extensão de 50,76 m; Do vértice 
V14 segue até o vértice V15, de coordenada U T M E= 597.344,839 m e N= 7.800.582,519 m, no azimute de 94°13’02”, na extensão de 22,47 m; Do vértice V15 segue 
até o vértice V16, de coordenada U T M E= 597.495,202 m e N= 7.800.569,576 m, no azimute de 94°55’11”, na extensão de 150,92 m; Do vértice V16 segue até o 
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vértice V17, de coordenada U T M E= 597.547,569 m e N= 7.800.565,196 m, no azimute de 94°46’54”, na extensão de 52,55 m; Do vértice V17 segue até o vértice 
V18, de coordenada U T M E= 597.690,874 m e N= 7.800.554,171 m, no azimute de 94°23’57”, na extensão de 143,73 m; Do vértice V18  segue até o vértice V19, 
de coordenada U T M E= 597.683,747 m e N= 7.800.436,541 m, no azimute de 183°28’02”, na extensão de 117,84 m; Do vértice V19 segue até o vértice V20, de 
coordenada U T M E= 597.714,712 m e N= 7.800.281,428 m, no azimute de 168°42’38”, na extensão de 158,17 m; Do vértice V20 segue até o vértice V21, de coor-
denada U T M E= 597.666,993 m e N= 7.800.271,415 m, no azimute de 258°08’59”, na extensão de 48,76 m; Do vértice V21 segue até o vértice V22, de coordenada 
U T M E= 597.504,844 m e N= 7.800.237,548 m, no azimute de 258°12’10”, na extensão de 165,65 m; Do vértice V22 segue até o vértice V23, de coordenada U T 
M E= 597.352,517 m e N= 7.800.210,753 m, no azimute de 260°01’25”, na extensão de 154,67 m; Do vértice V23 segue até o vértice V24, de coordenada U T M E= 
597.294,534 m e N= 7.800.200,637 m, no azimute de 260°06’10”, na extensão de 58,86 m; Finalmente do vértice V24 segue até o vértice V1, (início da descrição), no 
azimute de 262°21’12”, na extensão de 36,28 m, fechando assim o polígono acima descrito, abrangendo uma área de 164.066,730 m² ou 16,4067 ha ou 6,7796 Alqs e 
um perímetro de 1.803,678 m.Đ (NR)
Art. 2º  Ficam autorizados os procedimentos necessários à realização de permuta consensual de áreas entre a área objeto deste Decreto com seus imóveis lindeiros à 
área pública declarada de utilidade pública, sem ônus para o Município, e na forma da alínea ĐcĐ do inciso I, do art. 17 c/c o inciso X, do art. 24,  ambos da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para a viabilização do novo perímetro para o Cemitério objeto da Concessão Pública.
Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 14 de agosto de 2020.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 1.771, DE 14 DE AGOSTO DE 2020

Dispõe sobre novo protocolo de reabertura gradual e segura do comércio no Município de Contagem para enfrentamento e controle da pandemia causada pela CO-
VID-19. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no exercício da atribuição legal lhe confere o inciso VII, do art. 92, da Lei Orgânica do Município, tendo em vista a Lei Federal nº 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e,
- CONSIDERANDO o Decreto nº 1.510, de 16 de março de 2020, que declara Situação de Emergência em Saúde Pública no Município de Contagem, provocada pelo 
novo Coronavírus (COVID-19);
- CONSIDERANDO a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nº 78, de 12 de agosto de 2020, do Governo de Estado de Minas Gerais;
- CONSIDERANDO a Ação Direta De Inconstitucionalidade (ADI) 6.341, que reconhece competência concorrente dos Estados, Distrito Federal, Municípios e União no 
combate à COVID-19;

DECRETA:

Art. 1º  A partir de 15 de agosto de 2020, a reabertura do comércio e retomada da economia no Município de Contagem, obedecerá o protocolo do Plano Minas Cons-
ciente, do Governo de Estado de Minas Gerias, constante do Anexo I deste Decreto.
Art. 2º  Os estabelecimentos autorizados a funcionar são os da Onda Vermelha e da Onda Amarela relacionados na Tabela de Ondas, Anexo II deste Decreto, também 
disponibilizada no link https://www.mg.gov.br/minasconsciente/empresarios, bem como os estabelecimentos mencionados no art. 4º deste Decreto. 
Art. 3º  As atividades autorizadas a reabrir conforme as ondas vermelha e amarela, em funcionamento no interior de shoppings centers, shoppings populares, galerias 
de lojas e em centros de comércio, poderão funcionar de segunda-feira à sábado, de 12h às 20h.
Art. 4º  Os bares, restaurantes e lanchonetes poderão funcionar de quarta-feira a domingo, de 11h às 22h, desde que atendidas as seguintes medidas:
I – utilização obrigatória de máscara e toucas pelos funcionários para atividades que envolvam a preparação e entrega de alimentos; 
II - intensifi car a atenção e o cuidado no cumprimento das boas práticas de manipulação de alimentos de acordo com a legislação em vigor (RDC ANVISA 216/04), 
incluindo higienização das mãos e antebraços com água, sabonete líquido inodoro e agente antisséptico após a secagem das mãos em papel toalha; 
III - não disponibilizar alimentos e bebidas para degustação;
IV - eliminar galheteiros, saleiros, açucareiros, ou qualquer outro alimento/tempero que seja acondicionado de forma semelhante, provendo sachês para uso individual;  
V - proibir a entrada de pessoas externas, como entregadores, no local de manipulação dos alimentos; 
VI - lavar com água e sabão os utensílios do serviço, como espátulas, pegadores, conchas e similares, a cada 30 minutos, higienizando-os completamente, inclusive os 
cabos; 
VII - determinar funcionários para servirem a comida e entregarem os alimentos aos clientes de forma individual, respeitando a distância mínima de 2m de distância, 
suspendendo self-service e autosserviço, incluindo pães e similares; 
VIII - deverão fornecer copos descartáveis aos clientes e funcionários;  
IX - as mesas deverão possuir distanciamento mínimo de 2 metros e priorizar a utilização da mesa pela mesma família.
Art. 5º Os estabelecimentos comerciais que tenham suas atividades econômicas pertencentes a mais de uma Classifi cação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, 
classifi cado pelo Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE), poderá atuar apenas na prática da atividade autorizada pela onda estabelecida no momento, 
mesmo que esta atividade seja de CNAE secundário. 
Art. 6º  Não compõe nenhuma das ondas estabelecidas pelo Plano Minas Consciente, estando autorizadas a manter o funcionamento, toda e qualquer atividade que, 
concomitantemente:
I -  possa ser realizada integralmente à distância ou em formato delivery; e
II - que não necessite ou proporcione contato entre os trabalhadores e/ou clientes, ou fl uxo e contato entre clientes.
Parágrafo único. Os estabelecimentos que mantiverem as atividades pelo regime de e-commerce, não poderão autorizar a retirada e/ou consumo do produto no local, 
com exceção de restaurantes, bares e padarias que poderão autorizar a retirada no local.  
Art. 7º  A fi scalização quanto ao cumprimento das medidas determinadas neste Decreto competirá:
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I -  à Guarda Civil Municipal, nos termos da Lei Complementar nº 215, de 29 de dezembro de 2016;
II – aos agentes de fi scalização da Vigilância Sanitária;
III – aos agentes de fi scalização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação nos termos da Lei Complementar nº 105, de 20 de janeiro de 2011; 
IV – aos agentes de fi scalização da Defesa Civil; e
V – aos agentes de fi scalização da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem Đ Transcon, no âmbito de suas atribuições.
Art. 8º  O descumprimento das medidas estabelecidas neste Decreto e no Plano Minas Consciente, poderá ensejar a perda de alvará, interdição do estabelecimento ou 
demais medidas sancionatórias, nos termos da Lei Complementar nº 190, de 30 de dezembro de 2014 e da Lei Complementar nº 103 de 20 de janeiro de 2011, em 
especial:
I – o art. 298, da Lei Complementar nº 190, de 2014; e
II – da Lei Complementar nº 103, de 2011:
a) §3º, do art. 41;
b) art. 277;
c) art. 285; e
d) art. 288.
Parágrafo único.  As medidas mencionadas no caput deste artigo serão aplicadas sem prejuízo as demais sanções administrativas, cíveis e criminais, em especial a impu-
tação ao crime previsto no art. 268, do Código Penal Brasileiro.
Art. 9º  Ficam revogados:
I – Decreto nº 1.760, de 06 de agosto de 2020; e 
II – Decreto nº 1.761, de 07 de agosto de 2020. 
Art. 10.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de agosto de 2020.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

DECRETO Nº 1.771, DE 14 DE AGOSTO DE 2020

ANEXO I
PROTOCOLO
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Regras de comportamento para empregadores, trabalhadores, alunos e cidadãos 
em meio à pandemia

Este protocolo reúne orientações para empregadores, trabalhadores e para a população em geral
sobre práticas adequadas ao enfrentamento da disseminação da Covid-19, se aplicando a todas as
atividades, econômicas ou não.

O presente documento foi dividido em capítulos temáticos, sendo que as empresas deverão
observar todas as regras que se aplicarem à sua realidade, conforme sua atividade,
independentemente da atividade econômica (CNAE) principal da empresa. Os cidadãos deverão
observar as suas regras de conduta e ainda avaliar como os estabelecimentos devem se portar,
evitando aqueles estabelecimentos que não se atém ao padrão de funcionamento adequado para o
momento. As diretrizes se agrupam em três grandes pontos de atenção:

• Limpeza e Higienização: É necessária uma higiene adequada e regular das pessoas (lavar as
mãos, antebraço e rosto, principalmente), realizar limpeza do ambiente (pisos, maçanetas, mesas,
etc) e dos objetos (obrigatoriamente para todos objetos entre utilização de duas pessoas
diferentes);

• Proteção e uso de máscara: Além do ambiente físico, o vírus se propaga principalmente através
de gotículas (pela tosse, espirro, fala), podendo se propagar também na forma de aerossol. Nesse
sentido o uso da máscara diminui a chance de contaminação das pessoas;

• Distanciamento e Isolamento: O isolamento é a forma mais efetiva de diminuir o contágio. Se
não há contato de uma pessoa com outra pessoa contaminada ou com objetos, ambientes com
presença do vírus, há redução das chances de contágio. Assim, se for possível para você, não saia
de casa. Se fizer parte da população do grupo de risco, fique em casa. Trabalhe de forma remota,
faça suas compras por delivery, peça ajuda a quem for necessário. Precisando sair, siga as regras
de forma efetiva, mantendo um distanciamento adequado entre as pessoas, de 2 metros
(4 metros ²), em todas as situações. Lembre-se, sua saúde é o seu bem mais precioso.

Outros órgãos de estado e entidades representativas poderão orientar a aplicação de outras regras,
adicionais, que busquem aumentar ainda mais a segurança dos trabalhadores, usuários dos serviços
e a população de modo geral, desde que não contrariem as diretrizes aqui estabelecidas, fazendo
sempre menção a este documento.

Ressalta-se que as regras abaixo são disposições específicas para enfrentamento da pandemia,
não substituindo os normativos legais aplicáveis, exarados pelos municípios, estado, União e
demais órgãos de controle, como Anvisa, por exemplo.

¹ Caso queira realizar uma denúncia, procure o canal da Ouvidoria do seu município.
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1. CUIDADOS RELACIONADOS AOS PROFISSIONAIS, 
PROFESSORES, CLIENTES, ALUNOS E CIDADÃOS EM GERAL 

GRUPOS DE RISCO:
• Pessoas do grupo de risco² devem permanecer em casa e realizar atividades à distância

(ensino à distância, home-office, teletrabalho, etc);
• O mesmo se aplica, preferencialmente, a quem resida com pessoas do grupo de risco;
• Deve ser dado atendimento preferencial as pessoas do grupo de risco em especial a idosos e

gestantes, garantindo um fluxo ágil, de maneira que estas pessoas permaneçam o mínimo
de tempo possível no interior dos estabelecimentos.

SINTOMAS:
• Se apresentar sinais ou sintomas de resfriado ou gripe³, afastar-se imediatamente das

atividades presenciais pelo período mínimo de 10 dias e o retorno será somente se estiver
72h sem sintomas (e sem a utilização de medicamentos sintomáticos) e sem intercorrências;

• Em caso de contato próximo com caso provável ou confirmado para Covid-19, afastar-se
imediatamente das atividades presenciais, se estiver sintomático pelo período mínimo de 10
dias mais 72h sem sintomas ou, se estiver assintomático, por 14 dias após a última
exposição potencial;

• Se apresentar sinais e sintomas respiratórios (tosse, febre, coriza, dor de garganta, perda do
olfato e do paladar) procure por assistência médica, principalmente se fizer parte do grupo
de risco ou se apresentar sinais de gravidade (falta de ar, sensação de desmaio, fadiga, mal-
estar, diminuição do apetite, expectoração, tonteira, dores no peito, dor abdominal, vômito);

• Nestes casos, recomendamos a utilização do aplicativo Saúde Digital MG, que permite
consulta médica de forma remota, gratuita, no conforto da sua casa.

DISTANCIAMENTO E ISOLAMENTO:
• Fique em casa sempre que possível, principalmente se pertencer ao grupo de risco;

² Grupos de risco: Idade igual ou superior a 60 anos; Cardiopatias graves ou descompensados (insuficiência cardíaca,
cardiopatia isquêmica); Pneumopatias graves ou descompensados (asma moderada/grave, DPOC); Doenças renais crônicas
em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); Diabetes mellitus, conforme juízo clínico; Hipertensão; Doenças cromossômicas com
estado de fragilidade imunológica; Gestação e Puerpério; Pessoas com deficiências e cognitivas físicas; Estados de
imunocomprometimento, devido ao uso de medicamentos ou doenças, incluindo os portadores de HIV/Aids e neoplasias;
Doenças neurológicas; Obesos com Índice de Massa Corpórea (IMC) acima de 40.

³ Febre, sintomas respiratórios, tosse, congestão nasal, dificuldade para respirar, falta de ar, dor de garganta,
dores no corpo, dor de cabeça, perda do olfato e paladar.
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• Deve ser limitado o número de pessoas (clientes, alunos e funcionários) ao estritamente
necessário para o funcionamento do estabelecimento;

• Sempre fique a uma distância mínima de 2 metros de qualquer pessoa e evite cumprimentá-
las com aproximação física (como beijos, abraços e apertos de mão);

• Prefira solicitar produtos/serviços por delivery, telefone ou internet. Peça ajuda a um
parente ou amigo, sem contato físico, se necessário. Caso precise sair, permaneça fora de
casa o menor tempo possível, planejando sua atividade antes de sair;

• Não permita que outras pessoas toquem em seus objetos pessoais (cartões e outros), não
receba folhetos de rua e evite pagar com dinheiro.

HIGIENIZAÇÃO E PROTEÇÃO:
• Caso utilize uniforme (empresa ou instituição de ensino), não adentre em casa vestindo o

uniforme.
• Utilizar os equipamentos de proteção individual da forma correta, sendo obrigatória a

utilização de máscara sempre que sair de casa, em todas as atividades e em todos os
estabelecimentos. Dependendo da atividade realizada, mantenha os cabelos presos e não
utilize bijuterias, joias, anéis, relógios e outros adereços;

• Higienizar as mãos com água e sabão a cada duas horas, e álcool gel a 70% com
regularidade, antes de entrar e ao sair de estabelecimentos, manusear objetos, acessar
balcões, caixas e congêneres;

• Higienizar os objetos e espaços de uso individual antes e após cada utilização;
• Se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado ou com lenço de papel.

Realizar a higiene das mãos após tossir ou espirar com água e sabonete, por pelo menos 20
segundos e secar as mãos com toalha de papel descartável. Se não for possível a lavagem
das mãos, utilizar álcool em gel a 70%;

• Não utilizar bebedouros coletivos, não aceitar degustações, não compartilhar alimentos e
evitar consumo destes fora de casa;

• Se for se alimentar fora de casa retire a máscara, sem tocar na parte da frente, acondicione-
a em um saco plástico e recoloque-a assim que terminar de se alimentar. Lave as mãos ou
higienize-as com álcool em gel a 70% sempre que tocar a máscara;

• Evitar conversar, manusear o telefone celular, ou tocar no rosto, nariz, olhos e boca, durante
sua permanência fora de casa;

• Ao chegar em casa, higienizar as mãos e antebraços com água e sabão, ou de preferência,
tomar banho. Também recomenda-se higienizar, adequadamente, todos os produtos
comprados, incluindo roupas adquiridas, assim que chegar em casa.
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2.  MEDIDAS DE PROTEÇÃO APLICÁVEIS A 
TODAS ATIVIDADES

PROTEÇÃO:
• Horários de funcionamento:

• Conforme Resolução Conjunta SEINFRA/SEDE Nº 012, de 25 de junho de 2020, que
dispõe sobre a adoção, pelos municípios aderentes ao Programa Minas Consciente,
de quadro de horários especial para o funcionamento das atividades industriais,
comerciais e de serviços, durante o estado de calamidade pública para
enfrentamento da pandemia da Covid-19, recomenda-se a adoção de uma das três
faixas de funcionamento: i) livre; ii) início de funcionamento antes das 06 horas; e iii)
início de funcionamento após as 11 horas. A lista de horário por atividades está
positivada no anexo da citada resolução4.

• A empresa deverá fornecer Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados para a
atividade exercida e em quantidade suficiente, incluindo obrigatoriamente máscara, para
trabalhadores (sempre) e clientes (quando necessário);

• Não deverá ocorrer o compartilhamento de itens de uso pessoal entre as pessoas, como
EPIs, fones, aparelhos de telefone, e outros, fornecendo esses materiais para cada pessoa;

• Priorizar métodos eletrônicos de pagamento e, sempre que possível, providenciar barreira
de proteção física quando em contato com o cliente (placa de acrílico ou face shield),
principalmente nos momentos de atendimento e pagamento. Promover o uso de canais de
venda à distância;

• Só permitir a entrada de pessoas que estiverem utilizando máscaras;
• Poderá ser disponibilizado na porta dos estabelecimentos sistema de medição de

temperatura, com restrição de entrada em caso da temperatura aferida ser superior a 37,5º.
Os acompanhantes, independentemente da temperatura, também estarão sujeitos à
restrição de entrada;

• Providenciar, obrigatoriamente, cartazes com orientações de higiene e proteção por todo o
espaço utilizado por pessoas sejam clientes, hóspedes, alunos ou funcionários, incluindo
entrada, quartos, espaços comuns, elevadores, caixas, etc. Caso exista equipamento de som,
utilizar avisos sonoros com o mesmo fim;

• Manter o ambiente de trabalho com ventilação adequada, com portas e janelas abertas e
evitando o uso de ar condicionado. Na impossibilidade, seguir rigorosamente os
procedimentos de manutenção e limpeza dos equipamentos segundo as normas vigentes e
orientações do fabricante;

• Os dispensadores de água que exigem aproximação da boca para ingestão (bebedouros),
devem ser lacrados, permitindo-se o funcionamento apenas do dispensador de água para
copos descartáveis ou itens de uso pessoal;

4 http://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/legislacoes/26-06-RESOLUCAO-CONJUNTA-SEINFRASEDE-N12.pdf
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• Não oferecer produtos para degustação e proibir que clientes consumam produtos dentro
daqueles estabelecimentos que não estejam liberados para consumo interno;

• Não promover atividades promocionais que possam causar aglomerações e manter
suspensos eventos e espaços que possam gerar aglomerado de pessoas (eventos de
inauguração, “Espaço Kids”, sinucas, etc);

• Reduzir a exposição dos produtos (roupa, calçados, material esportivo) em vitrines,
prateleiras abertas e araras, evitando o contato direto com o cliente, realizando higienização
de forma frequente dos que permanecerem expostos;

• Não permitir a prova de roupas no estabelecimento;
• A prestação de serviço ao cliente deve ser realizada preferencialmente com agendamento;
Treinar todos colaboradores quanto a origem, sintomas, prevenção e transmissão da COVID-19.

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO:
• Disponibilizar lavatório com dispensador de sabonete líquido e papel toalha ou dispensador

com álcool gel a 70%, para higienização das mãos, para uso dos clientes, funcionários e
entregadores, na entrada do estabelecimento e ainda em pontos estratégicos (corredores,
balcões de atendimento, caixas e outros);

• Priorizar o uso de toalhas de papel e lixeira acionada sem contato manual;
• Realizar a higienização dos pisos, depósitos, áreas de circulação, estoques, balcões,

sanitários, maçanetas, torneiras, corrimões, interruptores, botões de elevadores, pisos,
ralos, paredes e todas as superfícies metálicas constantemente com desinfetantes a base de
cloro para piso e álcool a 70% para as demais superfícies, no mínimo, duas vezes ao dia, ou
conforme necessidade, utilizando os produtos apropriados e EPIs;

• Não utilizar espanadores para limpeza de poeira;
• Realizar a limpeza e desinfecção das luvas utilizadas com água e sabão seguido de fricção

com álcool a 70% por 20 segundos, reforçando o correto uso das mesmas (não tocar com as
mãos enluvadas em maçanetas, telefones, botões de elevadores, etc.);

• Realizar a higienização obrigatória antes e após uso, de qualquer objeto ou espaço utilizado
por duas pessoas diferentes, como carrinhos de supermercado, cestinhas, máquinas de
cartão de crédito, computadores, teclados, terminais de consulta, mostruário, cadeiras,
balcões, equipamentos, máquinas de cartão de crédito, etc;

• Proteger todas as máquinas de pagamento com plástico transparente para serem
higienizadas com álcool 70% (líquido ou gel) após cada uso.

FLUXO E DISTANCIAMENTO:
• Reduzir o fluxo e permanência de pessoas (clientes e colaboradores) dentro do

estabelecimento para atingir o distanciamento de 2 metros entre as pessoas e baias de
trabalho, sinalizando as áreas de circulação interna, incluindo espaços próximos às gôndolas,
prateleiras e afins;

• Para fins de cálculo de número máximo de pessoas (clientes, alunos e funcionários), deve ser
atingida a marca de 4m² por pessoa (Exemplo: área livre de 32m² / 4 m² = 8 pessoas no
máximo). Para grandes ambientes (shoppings, museus, aeroportos, etc), verifique as regras
no capítulo específico;
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• O acesso ao estabelecimento do lado de fora também deverá ser controlado evitando
aglomeração, demarcando a distância de 2 metros paras as filas;

• Priorizar reuniões à distância (videoconferência). Caso não seja possível, manter o ambiente
arejado, providenciar álcool-gel, realizar o distanciamento de 2 metros entre os participantes
(cadeiras e afins) e obrigando o uso de máscaras;

• Os elevadores devem operar com 1/3 de sua capacidade oficial. Se necessário, deve ser
designado colaborador utilizando máscara para organização da fila e entrada de pessoas. Em
caso de elevadores de prédios domiciliares, além da restrição de capacidade, só poderá
viajar uma família por vez;

• Flexibilizar os horários de trabalho com a adoção de sistemas de escalas, alterações de
jornadas, revezamentos de turnos, transportes e saídas para almoço e lanches.

A seguir serão dispostas orientações para atividades específicas, que se aplicam não somente
às empresas que desempenham essas atividades como atividade principal, mas a todas
empresas que possuam essas atividades em sua prestação de serviço ou internamente, em
adição às demais regras estabelecidas nesse documento.

3.  ORIENTAÇÕES PARA ATIVIDADES HOTELEIRAS, 
HOSPEDAGEM EM GERAL E DORMITÓRIOS DE EMPRESAS

PROTEÇÃO:
• Este documento deve ser impresso e entregue ao hóspede no momento do check-in;
• Os estabelecimentos somente poderão ativar 50% de sua capacidade total de hospedagem;
• A entrega de produtos externos deve ser realizada apenas na recepção;
• Os EPIs devem ser descartados em saco plástico para resíduos, lacrado antes de sair do

quarto e desprezado conforme orientação de coleta do município;
• Restringir a permanência de hóspede nos ambientes de atividades coletivas (hall de entrada,

salas de convivência, etc.), devendo o mesmo utilizar máscara;
• Só será permitido o consumo nos salões dos restaurantes quando a região a qual o

município estiver situado se encontrar a partir da onda 2. Para regiões em onda 1 só será
permitido o fornecimento das refeições dos hóspedes por meio do serviço de quarto.
Deverão ser seguidas as demais diretrizes do capítulo de restaurantes.

DISTANCIAMENTO E ISOLAMENTO:
• Recomenda-se que as entidades representativas do setor hoteleiro dividam os 

estabelecimentos hoteleiros por meio de triagem com base no perfil e características dos 
hóspedes, conforme classificação abaixo: 

Grupo 1 – hóspedes pertencentes aos grupos de risco; 
Grupo 2 – demais hóspedes; 
Grupo 3 – hóspedes que sejam profissionais de saúde e pessoas em contato com 
indivíduos com diagnóstico confirmado de COVID-19; 
Grupo 4 – hóspedes com suspeita ou diagnóstico confirmado de COVID-19.
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• Caso não seja possível, o estabelecimento deverá realizar organização interna entre grupos
de quartos, andares ou alas, isolando o fluxo dos grupos acima;

• Estabelecimentos que acomodem pessoas de origens diferentes (estilo albergue) devem
promover o distanciamento mínimo de 2 metros entre as camas e, quando possível, não
permitir o contato entre pessoas de origens diferentes;

• Se um hóspede tiver suspeita ou for diagnosticado para COVID-19 durante a hospedagem,
será necessária a notificação ao município, para tomada de medidas adequadas, não se
recomendando a saída do quarto até o cumprimento do período de isolamento (10 dias,
contados a partir da data do início dos sintomas, além de mais 72h até a completa melhora
dos sintomas);

• Recomendações específicas em relação aos hóspedes dos grupos 3 e 4:
• Seguir as recomendações de comportamento pessoal para hóspedes e funcionários.

Manter isolamento no quarto, sem visitas, com exceção da visita dos profissionais de
saúde, devidamente paramentados;

• Manter o quarto arejado, mantendo janelas abertas e evitando o uso de ar
condicionado e ventiladores.

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO:
• Caso o estabelecimento ofereça o serviço de translado, os veículos devem ser higienizados a

cada viagem e deve ser reduzido em no mínimo 50% o número de passageiros por viagem,
priorizando o transporte de uma família por vez;

• Chave ou cartão de acesso ao quarto, bem como demais itens de uso pessoal devem ser
higienizados entre a utilização de hóspedes diferentes;

• O próprio hóspede deve carregar seus pertences para o quarto. Na impossibilidade, o
funcionário designado deve higienizar os pertences com álcool em gel ou liquido a 70%,
antes de levá-los ao quarto;

• O controle de qualidade da água de abastecimento do hotel deve estar atualizado, mediante
documentação emitida pelo laboratório que realiza as análises físicoquímicas e
microbiológicas, de acordo com a Portaria de Consolidação de nº 5/2017. Os hotéis que
realizam reutilização da água devem suspender este sistema durante a quarentena;

• Durante o horário de realização da limpeza (fixo e pré-definido), os referidos hóspedes
deverão ser realocados para quartos previamente higienizados ou locais abertos limitando o
quantitativo de hóspede por área livre, 1 hóspede ou colaborador por cada 4m²;

• Preferencialmente a troca de rouparia (cama e banho) deve ser realizada pelo próprio
hóspede. Em caso de impossibilidade, será realizada pelo hotel, devendo ser retiradas e
manuseadas com o mínimo de agitação e trocadas no mínimo 2 vezes por semana;

• A máquina de lavar deve ser programada para utilizar o ciclo de lavagem preferencialmente
com água quente e desinfetante a base de cloro. Os funcionários devem usar EPIs adequado
para esse procedimento;

• Os carrinhos ou equipamentos utilizados no transporte da roupa suja, até a lavanderia,
devem ser limpos e desinfetados após cada uso;

• Ao término das refeições, os utensílios devem ser dispostos do lado de fora do quarto pelo
hóspede, para serem recolhidos. Se possível, orientar o hóspede a colocar o prato, copo e
talheres dentro de um saco plástico e lacrá-lo, devendo o mesmo ser fornecido juntamente
com a refeição;
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• Para a limpeza dos utensílios utilizados na alimentação recomenda-se aplicar água e
detergente líquido e para a desinfecção empregar álcool 70%, hipoclorito de sódio a 1% ou
outro saneante registrado pela Anvisa para esse fim, seguindo as orientações do fabricante.

RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS PARA DORMITÓRIOS DE EMPRESAS:
• Observar as regras cabíveis deste capítulo;
• Os dormitórios devem ter sua higienização intensificada, com desinfetantes a base de cloro

para piso e álcool a 70% para as demais superfícies, e possuir estrutura física adequada com
ventilação natural;

• Não compartilhar roupas de cama e de banho, bem como material de higiene pessoal
(escova de dentes, sabonetes, buchas de banho) e utensílios domésticos (talheres, copos e
pratos);

• Priorizar a separação das pessoas, com apenas uma pessoa por acomodação. Se houver
mais de uma pessoa por dormitório, manter distância de 2 metros entre cada cama.

4. ORIENTAÇÕES PARA MANUSEIO, PREPARO E SERVIÇO 
DE ALIMENTOS

• Só será permitido o consumo interno quando a região a qual o município estiver situado se
encontrar a partir da onda 2. Para regiões em onda 1 só será permitido o fornecimento de
alimentos por delivery, entrega ou retirada. Exceção para os restaurantes de beira de estrada, onde
o consumo interno pode ser realizado independentemente da onda;

• A utilização de toucas pelos funcionários será obrigatória para atividades que envolvam a
preparação e entrega de alimentos;

• Intensificar a atenção e o cuidado no cumprimento das boas práticas de manipulação de alimentos
de acordo com a legislação em vigor (RDC ANVISA 216/04), incluindo higienização das mãos e
antebraços com água, sabonete líquido inodoro e agente antisséptico após a secagem das mãos em
papel toalha;

• Não disponibilizar alimentos e bebidas para degustação. Eliminar galheteiros, saleiros, açucareiros,
ou qualquer outro alimento/tempero que seja acondicionado de forma semelhante, provendo
sachês para uso individual;

• Proibir a entrada de pessoas externas, como entregadores, no local de manipulação dos alimentos;
• Lavar com água e sabão os utensílios do serviço, como espátulas, pegadores, conchas e similares, a

cada 30 minutos, higienizando-os completamente, inclusive os cabos;
• Determinar funcionários para servirem a comida e entregarem os alimentos aos clientes de forma

individual, respeitando a distância mínima de 2m de distância, suspendendo self-service e
autosserviço, incluindo pães e similares;

• Os estabelecimentos deverão fornecer copos descartáveis aos clientes e funcionários;
• Quando liberado o consumo interno, as mesas deverão possuir distanciamento mínimo de 2 metros

e priorizar a utilização da mesa pela mesma família.
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• Para a limpeza dos utensílios utilizados na alimentação recomenda-se aplicar água e
detergente líquido e para a desinfecção empregar álcool 70%, hipoclorito de sódio a 1% ou
outro saneante registrado pela Anvisa para esse fim, seguindo as orientações do fabricante.

RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS PARA DORMITÓRIOS DE EMPRESAS:
• Observar as regras cabíveis deste capítulo;
• Os dormitórios devem ter sua higienização intensificada, com desinfetantes a base de cloro

para piso e álcool a 70% para as demais superfícies, e possuir estrutura física adequada com
ventilação natural;

• Não compartilhar roupas de cama e de banho, bem como material de higiene pessoal
(escova de dentes, sabonetes, buchas de banho) e utensílios domésticos (talheres, copos e
pratos);

• Priorizar a separação das pessoas, com apenas uma pessoa por acomodação. Se houver
mais de uma pessoa por dormitório, manter distância de 2 metros entre cada cama.

4. ORIENTAÇÕES PARA MANUSEIO, PREPARO E SERVIÇO 
DE ALIMENTOS

• Só será permitido o consumo interno quando a região a qual o município estiver situado se
encontrar a partir da onda 2. Para regiões em onda 1 só será permitido o fornecimento de
alimentos por delivery, entrega ou retirada. Exceção para os restaurantes de beira de estrada, onde
o consumo interno pode ser realizado independentemente da onda;

• A utilização de toucas pelos funcionários será obrigatória para atividades que envolvam a
preparação e entrega de alimentos;

• Intensificar a atenção e o cuidado no cumprimento das boas práticas de manipulação de alimentos
de acordo com a legislação em vigor (RDC ANVISA 216/04), incluindo higienização das mãos e
antebraços com água, sabonete líquido inodoro e agente antisséptico após a secagem das mãos em
papel toalha;

• Não disponibilizar alimentos e bebidas para degustação. Eliminar galheteiros, saleiros, açucareiros,
ou qualquer outro alimento/tempero que seja acondicionado de forma semelhante, provendo
sachês para uso individual;

• Proibir a entrada de pessoas externas, como entregadores, no local de manipulação dos alimentos;
• Lavar com água e sabão os utensílios do serviço, como espátulas, pegadores, conchas e similares, a

cada 30 minutos, higienizando-os completamente, inclusive os cabos;
• Determinar funcionários para servirem a comida e entregarem os alimentos aos clientes de forma

individual, respeitando a distância mínima de 2m de distância, suspendendo self-service e
autosserviço, incluindo pães e similares;

• Os estabelecimentos deverão fornecer copos descartáveis aos clientes e funcionários;
• Quando liberado o consumo interno, as mesas deverão possuir distanciamento mínimo de 2 metros

e priorizar a utilização da mesa pela mesma família.
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5. ORIENTAÇÕES PARA SERVIÇO DE DELIVERY

• O transporte de refeições prontas para o consumo imediato deverá ser realizado logo após o seu 
acondicionamento em equipamento de conservação a quente ou a frio e sob temperatura que não 
comprometa a qualidade higiênico-sanitária do produto, em embalagens de entrega lacradas e de 
material adequado ao contato com alimentos (ver maiores detalhes na Resolução SES/MG no 
6.458/18); 

• Higienizar as mãos com água e sabão ou álcool gel a 70% com periodicidade mínima a cada 2 horas, 
e sempre antes de pegar o produto para entrega e após o recebimento pelo cliente; 

• Não compartilhar capacetes ou outros itens de uso pessoal e higienizar com álcool a 70% a caixa de 
transporte antes de colocar o produto;

6. REGRAS PARA GRANDES ESPAÇOS COMO SHOPPING 
CENTERS, GALERIAS COMERCIAIS, MUSEUS, ATIVIDADES 

DE TURISMO, ARENAS, PARQUES, BIBLIOTECAS, CENTROS 
DE CONVENÇÕES, ESPAÇOS DE FESTAS E EVENTOS, 
EVENTOS DE GRANDE AGLOMERAÇÃO, ESTÁDIOS E 

CONGÊNERES, QUANDO LIBERADOS PARA 
FUNCIONAMENTO

• É de responsabilidade da administração do empreendimento a observância a todas as regras
presentes neste Protocolo, inclusive aquelas referentes às lojas, quiosques, barracas, restaurantes,
espaços e praças de alimentação;

• No caso de shoppings e galerias comerciais, o funcionamento deverá ocorrer em horário reduzido,
das 12hs às 20hs. No caso das demais atividades, realizar redução de horário conforme
particularidade do setor;

• Deverá haver controle do fluxo de entrada, de 1 (uma) pessoa a cada 10 m² de área livre (essa
medida exclui as áreas livres de lojas abertas, galerias internas, parques, quiosques e congêneres);

• Além do quantitativo estabelecido acima, o número de clientes dentro dos shoppings e galerias
comerciais também não poderá ser superior ao somatório do número de pessoas comportado no
interior de cada loja e espaço interno que está autorizada para funcionamento, incluindo praça de
alimentação (na proporção de 4m² por pessoa por área livre);

• Deverá haver limitação de vagas nos estacionamentos à proporção de 1/3 de sua capacidade, com
distanciamento entre as vagas disponíveis;

• Utilizar os espaços físicos, os canais de comunicação do estabelecimento e as redes sociais para
propagar informações e campanhas públicas de saúde e higiene dos estados e municípios onde o
estabelecimento estiver localizado;

• Não permitir a entrada de crianças sem a presença de um responsável maior de 18 anos;
• Os seguintes serviços permanecem impedidos de funcionar até que o município esteja enquadrado

na Onda 3: áreas e ações de entretenimento, lounges, aluguel ou empréstimo de carrinhos de bebê
e carrinhos de compra com cadeirinhas de bebê e criança, serviços de valet e qualquer outro
serviço que estimule grandes aglomerações;
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• As atividades e os eventos em estilo drive through e drive-in estão liberadas, independentemente
da onda da região, sem limitação de clientes/usuários, desde que todos os demais protocolos sejam
rigorosamente aplicados;

• Os eventos, quando ocorrerem, estão submetidos às regras de aglomerações exaradas pela
Deliberação 17, no tocante ao número máximo de pessoas;

• As regras referentes à proteção e higienização antes e após o uso também abarcam transporte por
tração animal, passeios de charrete, a cavalo, etc, sendo necessário higienizar assentos, guias,
freios, etc, dos modais de transporte, cadeiras, poltronas dos espaços e demais objetos e espaços
de uso individual;

• Com relação a objetos e bens tombados, seguir recomendações indicadas pela Secretaria de Estado
de Cultura e Turismo:

• Para os documentos/livros de bibliotecas e acervos que possam ter estado em contato com
o vírus, caso não seja possível a higienização pelo risco de danos, manter os livros apartados
do uso humano por pelo menos dois dias ou buscar aconselhamento profissional;

• Realizar higienização especial para bens protegidos pelo Patrimônio histórico (igrejas, por
exemplo) com o uso dos seguintes produtos alternativos ao uso do álcool 70%, que podem
ser utilizados para a desinfecção de objetos e superfícies: Hipoclorito de sódio a 0.5%,
Alvejantes contendo hipoclorito (de sódio, de cálcio) a 2-3.9%, Iodopovidona (1%), Peróxido
de hidrogênio 0.5% , Ácido peracético, Quaternários de amônio, por exemplo; o Cloreto de
Benzalcônio 0.05%, Compostos fenólicos, Desinfetantes de uso geral com ação virucida;

• Considerando os riscos aos acervos de bens móveis e integrados, não se recomenda
pulverizações generalizadas nos ambientes das igrejas. As desinfecções devem ser realizadas
somente na área onde acontecem as celebrações; Nos pisos em pedra ou cerâmica,
recomenda-se a higienização com água (em quantidade moderada) e detergente neutro,
seguida do uso de álcool a 70% , aplicado com aspersor utilizando baixa pressão. A
quantidade de álcool deve ser a mínima necessária para a desinfecção segura. Nos pisos de
ladrilho hidráulico recomenda-se o uso de água (em quantidade moderada) e detergente
neutro cuja composição contenha quaternários de amônio, aguardando-se o tempo de
exposição. O uso de produtos como álcool e alvejantes não é recomendado devido ao risco
de danos à resina e surgimento de manchas nos ladrilhos. Nos bancos e pisos em madeira,
recomenda-se o uso de o uso de pano levemente umedecido em água e detergente cuja
composição contenha quaternários de amônio. Após o tempo de exposição, utilizar outro
pano úmido para remover o desinfetante e um pano seco para remover ao máximo a
umidade da madeira. É importante que a madeira não seja encharcada, o que pode
ocasionar deformações e manchas. Após a aplicação dos produtos, janelas e portas devem
ficar abertas para que haja ventilação, evitando o acúmulo de compostos orgânicos voláteis
decorrentes da evaporação do desinfetante, e para que pisos e bancos sequem
adequadamente. Nenhum tratamento deve ser aplicado em bens integrados policromados
como altares, púlpitos, portais, paredes com pinturas artísticas, ou nas suas proximidades;

• Para objetos históricos, móveis e outras artes decorativas recomenda-se não realizar limpeza
agressiva e produtos químicos fortes sem saber quais serão as consequências em longo
prazo e sem consultar um conservador-restaurador.
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7. REGRAS PARA ATIVIDADES FÍSICAS E 
DESPORTIVAS, QUANDO LIBERADAS PARA 

FUNCIONAMENTO

• As regras abaixo foram estabelecidas com foco em treinamento e competição de esporte
profissional, mas se aplicam, no que couber, às academias, clubes e demais atividades de lazer
esportivas, não substituindo as regras específicas das Federações Desportivas, órgãos de controle e
congêneres;

PROTEÇÃO:
• Realizar registro diário do estado de saúde de todos os profissionais em atividade,

registrando a anamnese e exame clínico. Caso haja presença de qualquer sinal ou sintoma
respiratório o profissional ou colaborador deve ser isolado, por 10 dias, dos demais e sua
testagem, com exame de biologia molecular (PCR) deve ser realizada preferencialmente no
3º dia após início dos sintomas, no máximo até o 7º dia. O retorno será após 10 dias, além
de mais 72 horas após fim dos sintomas, sem intercorrências;

• Atletas, treinadores e equipes precisam estar cientes das indicações encontradas nas
recomendações sanitárias e diretrizes médicas para atletas, equipes, treinadores, oficiais
técnicos e funcionários fornecidos pelas federações e confederações.

• Surtos: Se em uma mesma equipe, ou um mesmo ambiente compartilhado houver 3 ou
mais casos confirmados será caracterizada situação de surto, devendo ser notificado
imediatamente, com período máximo de 24 horas, ao CIEVS Minas;

• Fazer escala e agendamento para entrada na academia, por grupos de usuários, respeitando
a metragem de 10m2 por pessoa. Recomendar aos praticantes que cheguem aos horários
estipulados, e ao término do treinamento, não façam reuniões. Os grupos devem começar e
terminar as atividades no mesmo espaço de tempo e saírem de forma ordenada, sem
contato e aglomeração;

• Os equipamentos de academia e de treinamento devem estar dispostos à uma distância
mínima de 2 metros entre si,

• Todos os atletas, praticantes e demais presentes aos locais de atividades devem usar
máscara, retirando apenas quando estiver efetivamente treinando. Trocar a máscara toda
vez que estiver úmida, acondicionando a máscara utilizada em embalagem própria;

• Não utilizar salas de vapor ou sauna, e isolar locais sem circulação de ar;
• Em modalidades que é necessário a utilização de acessórios, estes devem ficar em locais de

acesso sem aglomeração, sendo higienizados entre cada utilização;
• Deve-se evitar a utilização e o manuseio de celulares durante a prática de atividade física;
• Checar a temperatura dos frequentadores antes de adentrar academias e espaço de

treinamento, não autorizando a entrada de pessoas, tanto atletas quanto colaboradores,
com temperatura de 37,5º C ou mais nos locais de treino. A diretriz também abarca os
acompanhantes, mesmo com temperatura inferior;

• Pessoas dos grupos de risco não podem fazer parte das atividades;
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7. REGRAS PARA ATIVIDADES FÍSICAS E 
DESPORTIVAS, QUANDO LIBERADAS PARA 

FUNCIONAMENTO

• Não utilizar guarda volumes nem outros locais onde pode ocorrer estímulo à aglomeração
de pessoas;

• Os estabelecimentos devem abster-se de usar cancelas ou catracas que obriguem o uso das
mãos para permissão de entrada. Em caso de impossibilidade de desativação das existentes,
a entrada do usuário deverá ser liberada por funcionário;

• Todos os fluxos dentro do local de treinamentos e competições devem ser unidirecionais,
com redução da quantidade de pessoas nos locais fechados, de modo a garantir a medida de
10 m² por pessoa;

• Não permitir o uso de áreas de convivência;
• Recomenda-se a abertura de locais públicos como parques e praças com mecanismos de

controle de acesso;
• Reduzir ao mínimo as equipes técnicas que acompanham os atletas e praticantes;
• As modalidades que necessitam realizar entregas de hidratação, alimentação, chips de

cronometragem e/ou kits devem garantir que sejam realizadas em embalagens individuais,
devidamente higienizadas e desinfetadas, e entregues de forma a não gerar aglomerações;

• Nas modalidades em que existe o uso de animais, as áreas de estabulagem devem estar
restritas apenas para tratadores, instrutores e veterinários, respeitando o distanciamento.
Aumentar espaçamento de pavilhões das cocheiras (aumentando de 4 para 8 metros).

ISOLAMENTO:
• Atletas, comissão técnica e todo o corpo de funcionários (incluindo saúde, alimentação,

transporte, etc) de atividades desportivas devem permanecer em isolamento social por 10
dias antes do início das as atividades e serem testados por exame de biologia molecular
(PCR) antes de terem contato entre si. Recomenda-se que esse contato, as viagens para
treinamento e competição só sejam realizadas após o resultado de exame de Biologia
Molecular (PCR) negativo, no sentido de não favorecer a transmissão;

• O período de isolamento para o sintomático deve ser de, no mínimo 14 dias, incluindo pelo
menos 3 dias após melhora completa dos sinais e sintomas. No caso de exame de PCR
positivo em assintomáticos deve ser de 10 dias com dois exames negativos realizados com
intervalo mínimo de 24 horas;

• Ressalta-se que os contatos próximos de casos sintomáticos ou pessoas com exame positivo,
conforme descrito acima, deverão ficar afastadas pelo período de 14 dias.

• Os atletas e toda a equipe devem estar confinados dos locais de treinos e atividades, e não
podem receber ou realizar visitas até o fim do período de treinamento;

• Jornalistas ou outros profissionais de imprensa não serão permitidos nos espaços utilizados
pelos atletas.
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LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO:
• Higienizar objetos e equipamentos entre as utilizações de pessoas distintas;
• Utilizar os próprios equipamentos individuais. No caso de equipamentos coletivos, é

necessária a desinfecção antes e após a utilização;
• Reforçar a limpeza dos equipamentos e locais de treinamento e circulação de pessoas,

principalmente os de uso comum, como colchonetes, barras, colchões, tatames e outros. A
cada sessão de treinamento deve ser realizada desinfecção do local com produtos
apropriados.

8. REGRAS PARA ATIVIDADES DE ENSINO 
(CURRICULAR E EXTRACURRICULAR), QUANDO 

LIBERADAS PARA FUNCIONAMENTO
• É importante que, antes do retorno das atividades presenciais, a Instituição de Ensino realize 

capacitações com os docentes, técnico-administrativos, prestadores de serviços e colaboradores 
que estarão em atendimento aos alunos e ao público em geral;

• As medidas de prevenção e controle devem ser implementadas por toda a comunidade escolar para 
evitar ou reduzir ao máximo a transmissão de microrganismos. As regras e orientações para 
colocação, uso, retirada e descarte correto e seguro dos EPIs devem ser divulgadas no ambiente 
escolar.

• Recomenda-se que as Instituições de Ensino constituam comissão local para definição e adoção de 
protocolos próprios, que considerem o regramento do estado e município;

• Organizar as equipes para trabalharem de forma escalonada, com medida de distanciamento social;
• Manter, sempre que possível, portas e janelas abertas para ventilação do ambiente;
• Garantir adequada comunicação visual de proteção e prevenção de risco à COVID-19;
• Organizar a rotina de limpeza do ambiente de trabalho e dos equipamentos de uso individual; 
• Considerar o trabalho remoto aos servidores e colaboradores do grupo de risco; 
• Priorizar o uso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) para a realização de reuniões e 

eventos à distância. Se necessário o encontro presencial, utilizar ambientes bem ventilados, obrigar 
o uso de máscaras, realizar o distanciamento de 2 metros e disponibilizar álcool gel;

• Deverá ser disponibilizado na porta dos estabelecimentos sistema de medição de temperatura, com 
restrição de entrada em caso da temperatura aferida ser superior a 37,5º;

• As cadeiras em sala de aula deverão ter o distanciamento de pelo menos 1,5 metros entre si;
• Todos os estudantes, professores, colaboradores e outras pessoas que permaneçam no ambiente 

devem utilizar máscara e realizar a higienização das mãos com frequência;
• Orientar os estudantes a não compartilhar alimentos e objetos de uso pessoal (lápis, caneta, 

cadernos, livros, celulares, calculadoras e similares); 
• Aos estudantes que pertençam ao grupo de risco2 deverá ser garantido a realização das tarefas a 

distância, sendo enviado aos mesmos todo o conteúdo e atividade a serem realizadas;
• Surtos: Se em uma mesma instituição de ensino houver 3 ou mais casos confirmados será 

caracterizada situação de surto, devendo ser notificado imediatamente, com período máximo de 24 
horas, ao CIEVS Minas; 

• Manter o ensino à distância como parte da rotina das aulas, permitindo que parte dos alunos 
mantenham essa rotina de ensino;
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• Realizar escalonamento entre os alunos, diminuindo contato entre eles;
• Em caso de realização de atividades em laboratório: utilizar, obrigatoriamente, máscara e touca 

descartável, cobrindo todo cabelo e orelha, sem uso de adornos, manter o distanciamento de 2 
metros, evitar manusear celulares e bolsas, manter o ambiente ventilado, realizar desinfecção de 
equipamentos e superfícies antes e após o uso;

• Para atividades de educação física, seguir a recomendação de distanciamento de 2 metros entre os 
alunos e não realizar atividades com compartilhamento de equipamentos e objetos (bolas, petecas 
e similares);

• No caso de aulas práticas (incluindo aulas de direção):
• Realizar aulas de direção com os vidros do veículo abertos, sendo proibido o uso de ar 

condicionado;  
• É obrigatório a utilização de máscara pelos alunos e instrutores durante todo período das 

aulas;
• Disponibilizar álcool em gel a 70% nas bancadas, no interior de cada veículo e demais 

espaços;
• Higienizar todos os objetos e espaços individuais entre cada utilização (volante, marcha, 

retrovisores, maçanetas, pontos de contato nos veículos, equipamentos, etc);  
• No término de cada expediente, os materiais e veículos devem ser lavados externamente 

com água e sabão;
• Fica proibida a utilização de materiais de forma compartilhada (como capacetes e outros 

objetos);
• Avaliar possibilidade de realização de duas aulas sequenciais por aluno; 
• Proibir a permanência de acompanhantes nas dependências das aulas, como Centros de 

Formação de Condutores e durante os as aulas práticas. 

9. REGRAS PARA CLÍNICAS DE ESTÉTICA,
SALÕES DE BELEZA E BARBEARIAS

• Realizar atendimento somente com horário agendado, respeitando um intervalo mínimo de 30 
(trinta) minutos entre os clientes para higienização e desinfecção dos mobiliários, dos 
equipamentos e das mãos dos colaboradores;

• Proibir a permanência de clientes no estabelecimento fora do horário de atendimento, desativando 
a sala de espera e recepção;

• Proibir o atendimento de um cliente por mais de um profissional, simultaneamente;
• Proibir o consumo de alimentos e bebidas pelos clientes, bem como recolher jornais, revistas e 

similares;
• Não permitir a entrada de pessoas do grupo de risco;
• Não permitir a entrada de acompanhantes de clientes, a não ser para as pessoas com mobilidade 

reduzida que necessitam do acompanhante para se deslocarem. Os acompanhantes deverão 
aguardar fora do estabelecimento;

• Adotar as medidas necessárias que assegurem a distância mínima de 2 metros entre os clientes, 
colocando as estações de distantes umas das outras na medida acima;

• Disponibilizar álcool 70% em gel para os clientes, bem como sinalizar as pias e lavatórios e manter 
sabonete líquido e toalhas descartáveis;
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• Manter o ambiente ventilado e arejado;
• Higienizar, após cada procedimento, os objetos, cadeiras, poltronas, macas, carrinhos de manicure, 

equipamentos, espelhos, bancadas, superfícies e outros materiais (pentes, escovas, tesouras, 
dentre outros) com os quais os clientes mantiverem contato;

• Os estabelecimentos que venderem produtos cosméticos ficam proibidos de ter mostruário 
disposto ao cliente para experimentar produtos (batom, perfumes, bases, pós, sombras, cremes 
hidratantes, entre outros) bem como necessitam intensificar higiene dos produtos expostos em 
vitrine (recomenda-se redução da exposição de produtos);

• O cliente deve ser questionado previamente (de preferência ao telefone, quando for marcar seu 
atendimento), se apresenta sintomas respiratórios, se está em isolamento ou quarentena em 
decorrência do COVID-19 e, em caso positivo, não poderá ser atendido;

• Adotar sistemas de escalas e alterações de jornada, para impedir a aglomeração de funcionários e 
clientes;

• Máscaras devem ser disponibilizadas para os clientes, caso o procedimento permita o uso destas. As 
mesmas devem ser colocadas no rosto após a higienização das mãos com água e sabão ou álcool 
gel a 70%;

• Toalhas devem ser trocadas a cada atendimento/procedimento, descartadas temporariamente em 
recipiente separado, exclusivamente para este fim e posteriormente lavadas/desinfetadas;

• Manter número suficiente de escovas, pentes, tesouras e outros equipamentos, de forma a atender 
ao tempo necessário para higienização após cada uso;

• Utilizar luvas, inclusive para lavagem de cabelos, que deverão ser trocadas após atendimento de 
cada cliente; 

• Utilizar capas individuais e descartáveis; 
• Utilizar lâminas descartáveis, vedada a reutilização, sendo o descarte em recipiente rígidos, com 

tampa;
• Os produtos de maquiagem devem ser de uso exclusivo de cada cliente;
• Proibir o uso de qualquer tipo de reservatório de água para manicures e pedicures, como bacias, 

pulverizadores e outros, devendo ser substituídos por material descartável;
• Para serviços de depilação, utilizar espátulas, palitos e ceras descartáveis; providenciar a 

desinfecção das macas após o atendimento de cada cliente e utilizar lençóis descartáveis.
• Orientar ao cliente que preferencialmente leve seu próprio material como toalhas e instrumentos 

de manicure (alicate, cortador de unha, palito, espátula, esmaltes).

10. CONTROLE DE VERSÕES

VERSÃO DATA
Protocolos Minas Consciente – Versão 1.0 28/04/2020

Protocolos Minas Consciente – Versão 2.0 30/07/2020

Protocolos Minas Consciente – Versão 2.1 12/08/2020

Espaço reservado para atualizações posteriores
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DECRETO Nº 1.771, DE 14 DE AGOSTO DE 2020

ANEXO II
TABELA DE ONDAS

Onda Setores CNAE 2.3 Grupo CNAE 2.3 Subclasse
Cultivo de arroz
Cultivo de milho
Cultivo de trigo
Cultivo de outros cereais não 
especificados anteriormente
Cultivo de algodão herbáceo
Cultivo de juta
Cultivo de outras fibras de lavoura 
temporária não especificadas 
anteriormente
Cultivo de cana-de-açúcar
Cultivo de fumo
Cultivo de soja
Cultivo de amendoim
Cultivo de girassol
Cultivo de mamona
Cultivo de outras oleaginosas de lavoura 
temporária não especificadas 
anteriormente
Cultivo de abacaxi
Cultivo de alho
Cultivo de batata-inglesa
Cultivo de cebola
Cultivo de feijão
Cultivo de mandioca
Cultivo de melão
Cultivo de melancia
Cultivo de tomate rasteiro
Cultivo de outras plantas de lavoura 
temporária não especificadas 
anteriormente
Horticultura, exceto morango
Cultivo de morango
Cultivo de flores e plantas ornamentais
Cultivo de laranja
Cultivo de uva
Cultivo de açaí
Cultivo de banana
Cultivo de caju
Cultivo de cítricos, exceto laranja
Cultivo de coco-da-baía
Cultivo de maçã
Cultivo de mamão
Cultivo de maracujá
Cultivo de manga
Cultivo de pêssego

Cultivo de frutas de lavoura permanente 
não especificadas anteriormente

Cultivo de café
Cultivo de cacau
Cultivo de chá-da-índia

Produção de lavouras 
temporárias

Horticultura e floricultura

Produção de lavouras 
permanentes

Minas Consciente - Tabela de Ondas
Onda vermelha – serviços essenciais; Onda amarela – serviços não essenciais; Onda verde – 
serviços não essenciais com alto risco de contágio.
As ondas podem sofrer alteração ao longo do programa, dada a necessidade econômica, impactos da cadeia produtiva e,
principalmente realidade vivida na pandemia e no sistema de saúde da região.



"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, 14 de agosto de 2020 Página 25 de 113 Diário Oficial de Contagem - Edição 4883

Onda Setores CNAE 2.3 Grupo CNAE 2.3 Subclasse

Minas Consciente - Tabela de Ondas
Onda vermelha – serviços essenciais; Onda amarela – serviços não essenciais; Onda verde – 
serviços não essenciais com alto risco de contágio.
As ondas podem sofrer alteração ao longo do programa, dada a necessidade econômica, impactos da cadeia produtiva e,
principalmente realidade vivida na pandemia e no sistema de saúde da região.

Cultivo de erva-mate
Cultivo de pimenta-do-reino
Cultivo de plantas para condimento, 
exceto pimenta-do-reino
Cultivo de seringueira
Cultivo de outras plantas de lavoura 
permanente não especificadas 
anteriormente
Produção de sementes certificadas, 
exceto de forrageiras para pasto
Produção de sementes certificadas de 
forrageiras para formação de pasto
Produção de mudas e outras formas de 
propagação vegetal, certificadas
Criação de bovinos para corte
Criação de bovinos para leite
Criação de bovinos, exceto para corte e 
leite
Criação de bufalinos
Criação de eqüinos
Criação de asininos e muares
Criação de caprinos
Criação de ovinos, inclusive para 
produção de lã
Criação de suínos
Criação de frangos para corte
Produção de pintos de um dia
Criação de outros galináceos, exceto para 
corte
Criação de aves, exceto galináceos
Produção de ovos
Apicultura
Criação de animais de estimação
Criação de bicho-da-seda
Criação de outros animais não 
especificados anteriormente
Serviço de pulverização e controle de 
pragas agrícolas

Serviço de poda de árvores para lavouras

Serviço de preparação de terreno, cultivo 
e colheita
Atividades de apoio à agricultura não 
especificadas anteriormente
Serviço de inseminação artificial em 
animais
Serviço de tosquiamento de ovinos
Serviço de manejo de animais
Atividades de apoio à pecuária não 
especificadas anteriormente
Atividades de pós-colheita
Cultivo de eucalipto

Agropecuária

Produção de sementes e 
mudas certificadas

Pecuária

Atividades de apoio à 
agricultura e à pecuária
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Onda Setores CNAE 2.3 Grupo CNAE 2.3 Subclasse

Minas Consciente - Tabela de Ondas
Onda vermelha – serviços essenciais; Onda amarela – serviços não essenciais; Onda verde – 
serviços não essenciais com alto risco de contágio.
As ondas podem sofrer alteração ao longo do programa, dada a necessidade econômica, impactos da cadeia produtiva e,
principalmente realidade vivida na pandemia e no sistema de saúde da região.

Cultivo de pinus
Cultivo de teca

Cultivo de espécies madeireiras, exceto 
eucalipto, acácia-negra, pinus e teca

Cultivo de mudas em viveiros florestais
Extração de madeira em florestas 
plantadas
Produção de carvão vegetal - florestas 
plantadas
Produção de casca de acácia-negra - 
florestas plantadas
Produção de produtos não-madeireiros 
não especificados anteriormente em 
florestas plantadas

Extração de madeira em florestas nativas

Produção de carvão vegetal - florestas 
nativas
Coleta de látex em florestas nativas
Coleta de palmito em florestas nativas
Conservação de florestas nativas
Coleta de produtos não-madeireiros não 
especificados anteriormente em florestas 
nativas

Atividades de apoio à 
produção florestal Atividades de apoio à produção florestal

Pesca de peixes em água salgada
Pesca de peixes em água doce
Atividades de apoio à pesca em água 
doce
Total
Criação de peixes em água salgada e 
salobra
Criação de peixes ornamentais em água 
salgada e salobra
Atividades de apoio à aqüicultura em água 
salgada e salobra
Cultivos e semicultivos da aqüicultura em 
água salgada e salobra não especificados 
anteriormente
Criação de peixes em água doce
Criação de camarões em água doce
Criação de peixes ornamentais em água 
doce
Criação de jacaré
Atividades de apoio à aqüicultura em água 
doce
Cultivos e semicultivos da aqüicultura em 
água doce não especificados 
anteriormente
Frigorífico - abate de bovinos

Aqüicultura

Produção florestal - florestas 
plantadas

Produção florestal - florestas 
nativas

Pesca
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Minas Consciente - Tabela de Ondas
Onda vermelha – serviços essenciais; Onda amarela – serviços não essenciais; Onda verde – 
serviços não essenciais com alto risco de contágio.
As ondas podem sofrer alteração ao longo do programa, dada a necessidade econômica, impactos da cadeia produtiva e,
principalmente realidade vivida na pandemia e no sistema de saúde da região.

Frigorífico - abate de eqüinos
Matadouro - abate de reses sob contrato, 
exceto abate de suínos
Abate de aves
Abate de pequenos animais
Frigorífico - abate de suínos

Matadouro - abate de suínos sob contrato

Fabricação de produtos de carne
Preparação de subprodutos do abate
Preservação de peixes, crustáceos e 
moluscos
Fabricação de conservas de peixes, 
crustáceos e moluscos
Fabricação de conservas de frutas
Fabricação de conservas de palmito
Fabricação de conservas de legumes e 
outros vegetais, exceto palmito
Fabricação de sucos concentrados de 
frutas, hortaliças e legumes

Fabricação de sucos de frutas, hortaliças 
e legumes, exceto concentrados

Fabricação de óleos vegetais em bruto, 
exceto óleo de milho
Fabricação de óleos vegetais refinados, 
exceto óleo de milho
Fabricação de margarina e outras 
gorduras vegetais e de óleos não-
comestíveis de animais
Preparação do leite
Fabricação de laticínios
Fabricação de sorvetes e outros gelados 
comestíveis
Beneficiamento de arroz
Fabricação de produtos do arroz
Moagem de trigo e fabricação de 
derivados
Fabricação de farinha de mandioca e 
derivados
Fabricação de farinha de milho e 
derivados, exceto óleos de milho
Fabricação de amidos e féculas de 
vegetais
Fabricação de óleo de milho em bruto
Fabricação de alimentos para animais
Moagem e fabricação de produtos de 
origem vegetal não especificados 
anteriormente
Fabricação de açúcar em bruto

Fabricação de açúcar de cana refinado

Abate e fabricação de 
produtos de carne

Laticínios

Preservação do pescado e 
fabricação de produtos do 
pescado

Moagem, fabricação de 
produtos amiláceos e de 
alimentos para animais

Fabricação e refino de 
açúcar

Fabricação de conservas de 
frutas, legumes e outros 
vegetais

Fabricação de óleos e 
gorduras vegetais e animais
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Minas Consciente - Tabela de Ondas
Onda vermelha – serviços essenciais; Onda amarela – serviços não essenciais; Onda verde – 
serviços não essenciais com alto risco de contágio.
As ondas podem sofrer alteração ao longo do programa, dada a necessidade econômica, impactos da cadeia produtiva e,
principalmente realidade vivida na pandemia e no sistema de saúde da região.

Beneficiamento de café
Torrefação e moagem de café

Fabricação de produtos à base de café

Fabricação de produtos de panificação 
industrial
Fabricação de produtos de padaria e 
confeitaria com predominância de 
produção própria
Fabricação de biscoitos e bolachas
Fabricação de produtos derivados do 
cacau e de chocolates
Fabricação de frutas cristalizadas, balas e 
semelhantes
Fabricação de massas alimentícias
Fabricação de especiarias, molhos, 
temperos e condimentos

Fabricação de alimentos e pratos prontos

Fabricação de vinagres
Fabricação de pós alimentícios
Fabricação de fermentos e leveduras
Fabricação de gelo comum
Fabricação de produtos para infusão (chá, 
mate, etc.)
Fabricação de adoçantes naturais e 
artificiais
Fabricação de alimentos dietéticos e 
complementos alimentares
Fabricação de outros produtos 
alimentícios não especificados 
anteriormente
Fabricação de aguardente de cana-de-
açúcar
Fabricação de outras aguardentes e 
bebidas destiladas
Fabricação de vinho
Fabricação de cervejas e chopes
Fabricação de águas envasadas
Fabricação de refrigerantes
Fabricação de chá mate e outros chás 
prontos para consumo

Fabricação de refrescos, xaropes e pós 
para refrescos, exceto refrescos de frutas

Fabricação de outras bebidas não-
alcoólicas não especificadas 
anteriormente
Comércio varejista de mercadorias em 
geral, com predominância de produtos 
alimentícios - hipermercados

Torrefação e moagem de 
café

Fabricação de outros 
produtos alimentícios

Fabricação de bebidas 
alcoólicas

Fabricação de bebidas não-
alcoólicas

Alimentos
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Minas Consciente - Tabela de Ondas
Onda vermelha – serviços essenciais; Onda amarela – serviços não essenciais; Onda verde – 
serviços não essenciais com alto risco de contágio.
As ondas podem sofrer alteração ao longo do programa, dada a necessidade econômica, impactos da cadeia produtiva e,
principalmente realidade vivida na pandemia e no sistema de saúde da região.

Comércio varejista de mercadorias em 
geral, com predominância de produtos 
alimentícios - supermercados
Comércio varejista de mercadorias em 
geral, com predominância de produtos 
alimentícios - minimercados, mercearias e 
armazéns
Padaria e confeitaria com predominância 
de revenda
Comércio varejista de laticínios e frios
Comércio varejista de doces, balas, 
bombons e semelhantes

Comércio varejista de carnes - açougues

Peixaria
Comércio varejista de bebidas

Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

Comércio varejista de mercadorias em 
lojas de conveniência
Comércio varejista de produtos 
alimentícios em geral ou especializado em 
produtos alimentícios não especificados 
anteriormente
Restaurantes e similares
Lanchonetes, casas de chá, de sucos e 
similares
Bares e outros estabelecimentos 
especializados em servir bebidas, sem 
entretenimento
Serviços ambulantes de alimentação

Serviços de catering, bufê e 
outros serviços de comida 
preparada

Fornecimento de alimentos preparados 
preponderantemente para consumo 
domiciliar

Banco Central Banco Central
Bancos comerciais

Bancos múltiplos, com carteira comercial

Caixas econômicas
Bancos cooperativos
Cooperativas centrais de crédito
Cooperativas de crédito mútuo
Cooperativas de crédito rural

Bancos múltiplos, sem carteira comercial

Bancos de investimento
Bancos de desenvolvimento
Agências de fomento
Sociedades de crédito imobiliário

Associações de poupança e empréstimo

Restaurantes e outros 
serviços de alimentação e 
bebidas

Intermediação monetária - 
depósitos à vista

Intermediação não-monetária 
- outros instrumentos de 
captação

Comércio varejista não-
especializado

Comércio varejista de 
produtos alimentícios, 
bebidas e fumo
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Minas Consciente - Tabela de Ondas
Onda vermelha – serviços essenciais; Onda amarela – serviços não essenciais; Onda verde – 
serviços não essenciais com alto risco de contágio.
As ondas podem sofrer alteração ao longo do programa, dada a necessidade econômica, impactos da cadeia produtiva e,
principalmente realidade vivida na pandemia e no sistema de saúde da região.

Sociedades de crédito, financiamento e 
investimento - financeiras
Sociedades de crédito ao 
microempreendedor

Sociedades de capitalização Sociedades de capitalização

Holdings de instituições financeiras

Holdings de instituições não-financeiras

Outras sociedades de participação, exceto 
holdings
Sociedades de fomento mercantil - 
factoring
Securitização de créditos
Administração de consórcios para 
aquisição de bens e direitos
Clubes de investimento
Sociedades de investimento
Fundo garantidor de crédito
Concessão de crédito pelas OSCIP

Outras atividades de serviços financeiros 
não especificadas anteriormente

Seguros de vida
Planos de auxílio-funeral
Seguros não-vida

Seguros-saúde Seguros-saúde
Resseguros Resseguros

Previdência complementar fechada
Previdência complementar aberta

Planos de saúde Planos de saúde
Bolsa de valores
Bolsa de mercadorias e futuros
Administração de mercados de balcão 
organizados

Corretoras de títulos e valores mobiliários

Distribuidoras de títulos e valores 
mobiliários
Corretoras de câmbio

Corretoras de contratos de mercadorias

Agentes de investimentos em aplicações 
financeiras
Administração de cartões de crédito
Serviços de liquidação e custódia
Correspondentes de instituições 
financeiras
Operadoras de cartões de débito
Outras atividades auxiliares dos serviços 
financeiros não especificadas 
anteriormente

Atividades auxiliares dos 
serviços financeiros

Atividades de serviços 
financeiros não especificadas 
anteriormente

Bancos e Seguros

Atividades de sociedades de 
participação

Seguros de vida e não-vida

Previdência complementar
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Minas Consciente - Tabela de Ondas
Onda vermelha – serviços essenciais; Onda amarela – serviços não essenciais; Onda verde – 
serviços não essenciais com alto risco de contágio.
As ondas podem sofrer alteração ao longo do programa, dada a necessidade econômica, impactos da cadeia produtiva e,
principalmente realidade vivida na pandemia e no sistema de saúde da região.

Peritos e avaliadores de seguros
Auditoria e consultoria atuarial
Corretores e agentes de seguros, de 
planos de previdência complementar e de 
saúde

Atividades auxiliares dos seguros, da 
previdência complementar e dos planos 
de saúde não especificadas anteriormente

Atividades de administração 
de fundos por contrato ou 
comissão

Atividades de administração de fundos 
por contrato ou comissão

Comércio atacadista de café em grão
Comércio atacadista de soja
Comércio atacadista de animais vivos
Comércio atacadista de couros, lãs, peles 
e outros subprodutos não-comestíveis de 
origem animal
Comércio atacadista de algodão

Comércio atacadista de matérias-primas 
agrícolas com atividade de fracionamento 
e acondicionamento associada

Comércio atacadista de alimentos para 
animais

Comércio atacadista de matérias-primas 
agrícolas não especificadas anteriormente

Comércio atacadista de leite e laticínios

Comércio atacadista de cereais e 
leguminosas beneficiados
Comércio atacadista de farinhas, amidos 
e féculas
Comércio atacadista de cereais e 
leguminosas beneficiados, farinhas, 
amidos e féculas, com atividade de 
fracionamento e acondicionamento 
associada
Comércio atacadista de frutas, verduras, 
raízes, tubérculos, hortaliças e legumes 
frescos

Comércio atacadista de aves vivas e ovos

Comércio atacadista de carnes bovinas e 
suínas e derivados
Comércio atacadista de aves abatidas e 
derivados
Comércio atacadista de pescados e frutos 
do mar
Comércio atacadista de carnes e 
derivados de outros animais

Atividades auxiliares dos 
seguros, da previdência 
complementar e dos planos 
de saúde

Comércio atacadista de 
matérias-primas agrícolas e 
animais vivos
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Minas Consciente - Tabela de Ondas
Onda vermelha – serviços essenciais; Onda amarela – serviços não essenciais; Onda verde – 
serviços não essenciais com alto risco de contágio.
As ondas podem sofrer alteração ao longo do programa, dada a necessidade econômica, impactos da cadeia produtiva e,
principalmente realidade vivida na pandemia e no sistema de saúde da região.

Comércio atacadista de água mineral
Comércio atacadista de cerveja, chope e 
refrigerante
Comércio atacadista de bebidas com 
atividade de fracionamento e 
acondicionamento associada
Comércio atacadista de bebidas não 
especificadas anteriormente
Comércio atacadista de café torrado, 
moído e solúvel
Comércio atacadista de açúcar

Comércio atacadista de óleos e gorduras

Comércio atacadista de pães, bolos, 
biscoitos e similares
Comércio atacadista de massas 
alimentícias
Comércio atacadista de sorvetes

Comércio atacadista de chocolates, 
confeitos, balas, bombons e semelhantes

Comércio atacadista especializado em 
outros produtos alimentícios não 
especificados anteriormente
Comércio atacadista de produtos 
alimentícios em geral
Comércio atacadista de produtos 
alimentícios em geral, com atividade de 
fracionamento e acondicionamento 
associada
Comércio atacadista de máquinas, 
aparelhos e equipamentos para uso 
agropecuário, partes e peças

Comércio atacadista de máquinas, 
equipamentos para terraplenagem, 
mineração e construção, partes e peças

Comércio atacadista de máquinas e 
equipamentos para uso industrial, partes 
e peças

Comércio atacadista de máquinas, 
aparelhos e equipamentos para uso 
odonto-médico-hospitalar, partes e peças

Comércio atacadista de máquinas e 
equipamentos para uso comercial, partes 
e peças
Comércio atacadista de bombas e 
compressores, partes e peças

Comércio atacadista 
especializado em produtos 
alimentícios, bebidas e fumo

Comércio atacadista de 
máquinas, aparelhos e 
equipamentos, exceto de 
tecnologias de informação e 
comunicação
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Minas Consciente - Tabela de Ondas
Onda vermelha – serviços essenciais; Onda amarela – serviços não essenciais; Onda verde – 
serviços não essenciais com alto risco de contágio.
As ondas podem sofrer alteração ao longo do programa, dada a necessidade econômica, impactos da cadeia produtiva e,
principalmente realidade vivida na pandemia e no sistema de saúde da região.

Comércio atacadista de outras máquinas 
e equipamentos não especificados 
anteriormente, partes e peças

Comércio atacadista de madeira e 
produtos derivados
Comércio atacadista de ferragens e 
ferramentas

Comércio atacadista de material elétrico

Comércio atacadista de cimento
Comércio atacadista de tintas, vernizes e 
similares
Comércio atacadista de mármores e 
granitos
Comércio atacadista de vidros, espelhos e 
vitrais
Comércio atacadista especializado de 
materiais de construção não 
especificados anteriormente
Comércio atacadista de materiais de 
construção em geral

Comércio atacadista de álcool carburante, 
biodiesel, gasolina e demais derivados de 
petróleo, exceto lubrificantes, não 
realizado por transportador re

Comércio atacadista de combustíveis 
realizado por transportador retalhista 
(TRR)

Comércio atacadista de combustíveis de 
origem vegetal, exceto álcool carburante

Comércio atacadista de combustíveis de 
origem mineral em bruto
Comércio atacadista de lubrificantes
Comércio atacadista de gás liqüefeito de 
petróleo (GLP)
Comércio atacadista de defensivos 
agrícolas, adubos, fertilizantes e 
corretivos do solo
Comércio atacadista de resinas e 
elastômeros
Comércio atacadista de solventes
Comércio atacadista de outros produtos 
químicos e petroquímicos não 
especificados anteriormente
Comércio atacadista de produtos 
siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para 
construção
Comércio atacadista de papel e papelão 
em bruto

Comércio atacadista de 
madeira, ferragens, 
ferramentas, material elétrico 
e material de construção

Comércio atacadista 
especializado em outros 
produtos
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Onda vermelha – serviços essenciais; Onda amarela – serviços não essenciais; Onda verde – 
serviços não essenciais com alto risco de contágio.
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principalmente realidade vivida na pandemia e no sistema de saúde da região.

Comércio atacadista de embalagens
Comércio atacadista de resíduos de papel 
e papelão
Comércio atacadista de resíduos e 
sucatas não-metálicos, exceto de papel e 
papelão
Comércio atacadista de resíduos e 
sucatas metálicos
Comércio atacadista de produtos da 
extração mineral, exceto combustíveis
Comércio atacadista especializado em 
outros produtos intermediários não 
especificados anteriormente
Comércio atacadista de mercadorias em 
geral, com predominância de produtos 
alimentícios
Comércio atacadista de mercadorias em 
geral, com predominância de insumos 
agropecuários

Comércio atacadista de mercadorias em 
geral, sem predominância de alimentos ou 
de insumos agropecuários

Serviços de arquitetura
Serviços de engenharia
Serviços de cartografia, topografia e 
geodésia
Atividades de estudos geológicos

Serviços de desenho técnico relacionados 
à arquitetura e engenharia

Serviços de perícia técnica relacionados à 
segurança do trabalho
Atividades técnicas relacionadas à 
engenharia e arquitetura não 
especificadas anteriormente

Pesquisa e desenvolvimento 
experimental em ciências 
sociais e humanas

Pesquisa e desenvolvimento experimental 
em ciências sociais e humanas

Gestão de ativos intangíveis 
não-financeiros

Gestão de ativos intangíveis não-
financeiros
Atividades de vigilância e segurança 
privada
Serviços de adestramento de cães de 
guarda
Atividades de transporte de valores
Atividades de monitoramento de sistemas 
de segurança eletronico
Outras atividades de serviços de 
segurança

Serviços de arquitetura e 
engenharia e atividades 
técnicas relacionadas

Atividades de vigilância, 
segurança privada e 
transporte de valores

Atividades de monitoramento 
de sistemas de segurança

Comércio atacadista não-
especializado

Cadeia Produtiva e 
Atividades Assessórias 

Essenciais
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Onda Setores CNAE 2.3 Grupo CNAE 2.3 Subclasse

Minas Consciente - Tabela de Ondas
Onda vermelha – serviços essenciais; Onda amarela – serviços não essenciais; Onda verde – 
serviços não essenciais com alto risco de contágio.
As ondas podem sofrer alteração ao longo do programa, dada a necessidade econômica, impactos da cadeia produtiva e,
principalmente realidade vivida na pandemia e no sistema de saúde da região.

Serviços combinados para apoio a 
edifícios, exceto condomínios prediais
Condomínios prediais
Limpeza em prédios e em domicílios

Imunização e controle de pragas urbanas

Atividades de limpeza não especificadas 
anteriormente

Atividades de 
teleatendimento Atividades de teleatendimento

Atividades de cobrança e informações 
cadastrais
Envasamento e empacotamento sob 
contrato
Medição de consumo de energia elétrica, 
gás e água
Emissão de vales-alimentação, vales-
transporte e similares
Serviços de gravação de carimbos, exceto 
confecção
Leiloeiros independentes
Serviços de levantamento de fundos sob 
contrato
Casas lotéricas
Salas de acesso à internet

Outras atividades de serviços prestados 
principalmente às empresas não 
especificadas anteriormente

Seguridade social obrigatória Seguridade social obrigatória

Reparação e manutenção de 
computadores e de equipamentos 
periféricos
Reparação e manutenção de 
equipamentos de comunicação
Lavanderias
Tinturarias
Toalheiros
Gestão e manutenção de cemitérios
Serviços de cremação
Serviços de sepultamento
Serviços de funerárias
Serviços de somatoconservação
Atividades funerárias e serviços 
relacionados não especificados 
anteriormente
Exploração de máquinas de serviços 
pessoais acionadas por moeda

Outras atividades de serviços pessoais 
não especificadas anteriormente

Serviços combinados para 
apoio a edifícios

Atividades de limpeza

Outras atividades de serviços 
prestados principalmente às 
empresas

Reparação e manutenção de 
equipamentos de informática 
e comunicação

Outras atividades de serviços 
pessoais
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Onda Setores CNAE 2.3 Grupo CNAE 2.3 Subclasse

Minas Consciente - Tabela de Ondas
Onda vermelha – serviços essenciais; Onda amarela – serviços não essenciais; Onda verde – 
serviços não essenciais com alto risco de contágio.
As ondas podem sofrer alteração ao longo do programa, dada a necessidade econômica, impactos da cadeia produtiva e,
principalmente realidade vivida na pandemia e no sistema de saúde da região.

Alojamento de animais domésticos
Higiene e embelezamento de animais 
doméstico
Comércio atacadista de roupas e 
acessórios para uso profissional e de 
segurança do trabalho

Comércio atacadista de medicamentos e 
drogas de uso humano

Comércio atacadista de medicamentos e 
drogas de uso veterinário

Comércio atacadista de instrumentos e 
materiais para uso médico, cirúrgico, 
hospitalar e de laboratórios
Comércio atacadista de próteses e artigos 
de ortopedia
Comércio atacadista de produtos 
odontológicos
Comércio atacadista de cosméticos e 
produtos de perfumaria
Comércio atacadista de produtos de 
higiene pessoal

Comércio atacadista de produtos de 
higiene, limpeza e conservação domiciliar

Comércio atacadista de produtos de 
higiene, limpeza e conservação domiciliar, 
com atividade de fracionamento e 
acondicionamento associada

Comércio varejista de artigos 
culturais, recreativos e 
esportivos

Comércio varejista de embarcações e 
outros veículos recreativos, peças e 
acessórios
Comércio varejista de gás liqüefeito de 
petróleo (GLP)
Comércio varejista de animais vivos e de 
artigos e alimentos para animais de 
estimação
Comércio varejista de produtos saneantes 
domissanitários

Locação de mão-de-obra 
temporária Locação de mão de obra temporária

Seleção e agenciamento de 
mão-de-obra Seleção e agenciamento de mão de obra

Fornecimento e gestão de 
recursos humanos para 
terceiros

Fornecimento e gestão de recursos 
humanos para terceiros

Aluguel de máquinas e equipamentos 
agrícolas sem operador

Comércio atacadista de 
produtos de consumo não-
alimentar

Comércio varejista de 
produtos novos não 
especificados anteriormente 
e de produtos usados
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Onda Setores CNAE 2.3 Grupo CNAE 2.3 Subclasse

Minas Consciente - Tabela de Ondas
Onda vermelha – serviços essenciais; Onda amarela – serviços não essenciais; Onda verde – 
serviços não essenciais com alto risco de contágio.
As ondas podem sofrer alteração ao longo do programa, dada a necessidade econômica, impactos da cadeia produtiva e,
principalmente realidade vivida na pandemia e no sistema de saúde da região.

Aluguel de máquinas e equipamentos 
para construção sem operador, exceto 
andaimes
Aluguel de andaimes
Aluguel de máquinas e equipamentos 
para escritórios
Aluguel de máquinas e equipamentos 
para extração de minérios e petróleo, sem 
operador
Aluguel de equipamentos científicos, 
médicos e hospitalares, sem operador
Aluguel de palcos, coberturas e outras 
estruturas de uso temporário, exceto 
andaimes
Aluguel de outras máquinas e 
equipamentos comerciais e industriais 
não especificados anteriormente, sem 
operador

Comércio varejista 
equipamentos e artigos de 
uso doméstico

Comércio varejista de artigos de 
armarinho

Incorporação de 
empreendimentos 
imobiliários

Incorporação de empreendimentos 
imobiliários

Construção de edifícios Construção de edifícios
Construção de rodovias e ferrovias
Pintura para sinalização em pistas 
rodoviárias e aeroportos

Construção de obras-de-arte especiais

Obras de urbanização - ruas, praças e 
calçadas
Construção de barragens e represas para 
geração de energia elétrica
Construção de estações e redes de 
distribuição de energia elétrica
Manutenção de redes de distribuição de 
energia elétrica
Construção de estações e redes de 
telecomunicações
Manutenção de estações e redes de 
telecomunicações

Construção de redes de abastecimento de 
água, coleta de esgoto e construções 
correlatas, exceto obras de irrigação

Obras de irrigação
Construção de redes de transportes por 
dutos, exceto para água e esgoto
Obras portuárias, marítimas e fluviais
Montagem de estruturas metálicas
Obras de montagem industrial

Aluguel de máquinas e 
equipamentos sem operador

Construção de rodovias, 
ferrovias, obras urbanas e 
obras de arte especiais

Obras de infra-estrutura para 
energia elétrica, 
telecomunicações, água, 
esgoto e transporte por dutos

Construção de outras obras 
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Onda Setores CNAE 2.3 Grupo CNAE 2.3 Subclasse

Minas Consciente - Tabela de Ondas
Onda vermelha – serviços essenciais; Onda amarela – serviços não essenciais; Onda verde – 
serviços não essenciais com alto risco de contágio.
As ondas podem sofrer alteração ao longo do programa, dada a necessidade econômica, impactos da cadeia produtiva e,
principalmente realidade vivida na pandemia e no sistema de saúde da região.

Construção de instalações esportivas e 
recreativas
Outras obras de engenharia civil não 
especificadas anteriormente

Demolição de edifícios e outras estruturas

Preparação de canteiro e limpeza de 
terreno
Perfurações e sondagens
Obras de terraplenagem
Serviços de preparação do terreno não 
especificados anteriormente
Instalação e manutenção elétrica
Instalações hidráulicas, sanitárias e de 
gás
Instalação e manutenção de sistemas 
centrais de ar condicionado, de ventilação 
e refrigeração
Instalações de sistema de prevenção 
contra incêndio
Instalação de painéis publicitários
Instalação de equipamentos para 
orientação à navegação marítima, fluvial e 
lacustre
Instalação, manutenção e reparação de 
elevadores, escadas e esteiras rolantes, 
exceto de fabricação própria

Montagem e instalação de sistemas e 
equipamentos de iluminação e sinalização 
em vias públicas, portos e aeroportos

Tratamentos térmicos, acústicos ou de 
vibração
Outras obras de instalações em 
construções não especificadas 
anteriormente
Impermeabilização em obras de 
engenharia civil
Instalação de portas, janelas, tetos, 
divisórias e armários embutidos de 
qualquer material
Obras de acabamento em gesso e 
estuque

Serviços de pintura de edifícios em geral

Aplicação de revestimentos e de resinas 
em interiores e exteriores
Outras obras de acabamento da 
construção
Obras de fundações
Administração de obras

Instalações elétricas, 
hidráulicas e outras 
instalações em construções

Obras de acabamento

Construção de outras obras 
de infra-estrutura

Demolição e preparação do 
terreno

Construção Civil e Afins
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Onda Setores CNAE 2.3 Grupo CNAE 2.3 Subclasse

Minas Consciente - Tabela de Ondas
Onda vermelha – serviços essenciais; Onda amarela – serviços não essenciais; Onda verde – 
serviços não essenciais com alto risco de contágio.
As ondas podem sofrer alteração ao longo do programa, dada a necessidade econômica, impactos da cadeia produtiva e,
principalmente realidade vivida na pandemia e no sistema de saúde da região.

Montagem e desmontagem de andaimes 
e outras estruturas temporárias

Obras de alvenaria

Serviços de operação e fornecimento de 
equipamentos para transporte e elevação 
de cargas e pessoas para uso em obras

Perfuração e construção de poços de 
água

Serviços especializados para construção 
não especificados anteriormente

Comércio varejista de tintas e materiais 
para pintura
Comércio varejista de material elétrico
Comércio varejista de vidros
Comércio varejista de ferragens e 
ferramentas

Comércio varejista de madeira e artefatos

Comércio varejista de materiais 
hidráulicos
Comércio varejista de cal, areia, pedra 
britada, tijolos e telhas
Comércio varejista de materiais de 
construção não especificados 
anteriormente
Comércio varejista de pedras para 
revestimento
Comércio varejista de materiais de 
construção em geral

Atividades paisagísticas Atividades paisagísticas
Extração de carvão mineral
Beneficiamento de carvão mineral
Extração de petróleo e gás natural
Extração e beneficiamento de areias 
betuminosas
Extração de minério de ferro
Pelotização, sinterização e outros 
beneficiamentos de minério de ferro
Extração de minério de alumínio
Beneficiamento de minério de alumínio
Extração de minério de manganês

Beneficiamento de minério de manganês

Extração de minério de metais preciosos

Beneficiamento de minério de metais 
preciosos
Extração de minério de níquel

Extração de petróleo e gás 
natural

Extração de minério de ferro

Outros serviços 
especializados para 
construção

Extração de carvão mineral

Extração de minerais 
metálicos não-ferrosos

Comércio varejista de 
material de construção
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Onda Setores CNAE 2.3 Grupo CNAE 2.3 Subclasse

Minas Consciente - Tabela de Ondas
Onda vermelha – serviços essenciais; Onda amarela – serviços não essenciais; Onda verde – 
serviços não essenciais com alto risco de contágio.
As ondas podem sofrer alteração ao longo do programa, dada a necessidade econômica, impactos da cadeia produtiva e,
principalmente realidade vivida na pandemia e no sistema de saúde da região.

Extração de minérios de cobre, chumbo, 
zinco e outros minerais metálicos não-
ferrosos não especificados anteriormente

Extração de ardósia e beneficiamento 
associado
Extração de granito e beneficiamento 
associado
Extração de mármore e beneficiamento 
associado
Extração de calcário e dolomita e 
beneficiamento associado
Extração de gesso e caulim

Extração de areia, cascalho ou 
pedregulho e beneficiamento associado

Extração de argila e beneficiamento 
associado
Extração de saibro e beneficiamento 
associado
Extração de basalto e beneficiamento 
associado
Beneficiamento de gesso e caulim 
associado à extração
Extração e britamento de pedras e outros 
materiais para construção e 
beneficiamento associado
Extração de minerais para fabricação de 
adubos, fertilizantes e outros produtos 
químicos
Extração de sal marinho
Extração de gemas (pedras preciosas e 
semipreciosas)
Extração de grafita
Extração de quartzo
Extração de outros minerais não-
metálicos não especificados 
anteriormente

Atividades de apoio à 
extração de petróleo e gás 
natural

Atividades de apoio à extração de 
petróleo e gás natural

Atividades de apoio à extração de minério 
de ferro
Atividades de apoio à extração de 
minerais metálicos não-ferrosos
Atividades de apoio à extração de 
minerais não-metálicos
Fabricação de cigarros
Fabricação de cigarrilhas e charutos

Fabricação de outros produtos do fumo, 
exceto cigarros, cigarrilhas e charutos

Extração de outros minerais 
não-metálicos

Atividades de apoio à 
extração de minerais, exceto 
petróleo e gás natural

Fabricação de produtos do 
fumo

Extração de pedra, areia e 
argila
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Onda Setores CNAE 2.3 Grupo CNAE 2.3 Subclasse

Minas Consciente - Tabela de Ondas
Onda vermelha – serviços essenciais; Onda amarela – serviços não essenciais; Onda verde – 
serviços não essenciais com alto risco de contágio.
As ondas podem sofrer alteração ao longo do programa, dada a necessidade econômica, impactos da cadeia produtiva e,
principalmente realidade vivida na pandemia e no sistema de saúde da região.

Preparação e fiação de fibras de algodão

Preparação e fiação de fibras têxteis 
naturais, exceto algodão
Fiação de fibras artificiais e sintéticas
Fabricação de linhas para costurar e 
bordar
Tecelagem de fios de algodão
Tecelagem de fios de fibras têxteis 
naturais, exceto algodão
Tecelagem de fios de fibras artificiais e 
sintéticas

Fabricação de tecidos de 
malha Fabricação de tecidos de malha

Estamparia e texturização em fios, 
tecidos, artefatos têxteis e peças do 
vestuário
Alvejamento, tingimento e torção em fios, 
tecidos, artefatos têxteis e peças do 
vestuário
Outros serviços de acabamento em fios, 
tecidos, artefatos têxteis e peças do 
vestuário
Fabricação de artefatos têxteis para uso 
doméstico
Fabricação de artefatos de tapeçaria
Fabricação de artefatos de cordoaria
Fabricação de tecidos especiais, inclusive 
artefatos
Fabricação de outros produtos têxteis não 
especificados anteriormente
Confecção de roupas íntimas
Facção de roupas íntimas
Confecção de peças do vestuário, exceto 
roupas íntimas e as confeccionadas sob 
medida
Confecção, sob medida, de peças do 
vestuário, exceto roupas íntimas
Facção de peças do vestuário, exceto 
roupas íntimas
Confecção de roupas profissionais, exceto 
sob medida
Confecção, sob medida, de roupas 
profissionais
Facção de roupas profissionais

Fabricação de acessórios do vestuário, 
exceto para segurança e proteção

Fabricação de meias
Fabricação de artigos do vestuário, 
produzidos em malharias e tricotagens, 
exceto meias

Preparação e fiação de fibras 
têxteis

Tecelagem, exceto malha

Acabamentos em fios, 
tecidos e artefatos têxteis

Fabricação de artefatos 
têxteis, exceto vestuário

Fabricação de artigos de 
malharia e tricotagem

Confecção de artigos do 
vestuário e acessórios
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Onda Setores CNAE 2.3 Grupo CNAE 2.3 Subclasse

Minas Consciente - Tabela de Ondas
Onda vermelha – serviços essenciais; Onda amarela – serviços não essenciais; Onda verde – 
serviços não essenciais com alto risco de contágio.
As ondas podem sofrer alteração ao longo do programa, dada a necessidade econômica, impactos da cadeia produtiva e,
principalmente realidade vivida na pandemia e no sistema de saúde da região.

Curtimento e outras 
preparações de couro Curtimento e outras preparações de couro

Fabricação de artigos para viagem, bolsas 
e semelhantes de qualquer material

Fabricação de artefatos de couro não 
especificados anteriormente
Fabricação de calçados de couro
Acabamento de calçados de couro sob 
contrato

Fabricação de tênis de qualquer material

Fabricação de calçados de material 
sintético
Fabricação de calçados de materiais não 
especificados anteriormente

Fabricação de partes para 
calçados, de qualquer 
material

Fabricação de partes para calçados, de 
qualquer material

Serrarias com desdobramento de madeira 
em bruto
Serrarias sem desdobramento de madeira 
em bruto  Resserragem
Serviço de tratamento de madeira 
realizado sob contrato
Fabricação de madeira laminada e de 
chapas de madeira compensada, 
prensada e aglomerada
Fabricação de casas de madeira pré-
fabricadas
Fabricação de esquadrias de madeira e 
de peças de madeira para instalações 
industriais e comerciais
Fabricação de outros artigos de 
carpintaria para construção
Fabricação de artefatos de tanoaria e de 
embalagens de madeira
Fabricação de artefatos diversos de 
madeira, exceto móveis
Fabricação de artefatos diversos de 
cortiça, bambu, palha, vime e outros 
materiais trançados, exceto móveis

Fabricação de celulose e 
outras pastas para a 
fabricação de papel

Fabricação de celulose e outras pastas 
para a fabricação de papel

Fabricação de papel, 
cartolina e papel-cartão Fabricação de papel

Fabricação de embalagens de papel
Fabricação de embalagens de cartolina e 
papel-cartão
Fabricação de chapas e de embalagens 
de papelão ondulado

Desdobramento de madeira

Fabricação de artigos para 
viagem e de artefatos 
diversos de couro

Fabricação de calçados

Fabricação de produtos de 
madeira, cortiça e material 
trançado, exceto móveis

Fabricação de embalagens 
de papel, cartolina, papel-
cartão e papelão ondulado
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Onda Setores CNAE 2.3 Grupo CNAE 2.3 Subclasse

Minas Consciente - Tabela de Ondas
Onda vermelha – serviços essenciais; Onda amarela – serviços não essenciais; Onda verde – 
serviços não essenciais com alto risco de contágio.
As ondas podem sofrer alteração ao longo do programa, dada a necessidade econômica, impactos da cadeia produtiva e,
principalmente realidade vivida na pandemia e no sistema de saúde da região.

Fabricação de formulários contínuos
Fabricação de produtos de papel, 
cartolina, papel-cartão e papelão 
ondulado para uso comercial e de 
escritório, exceto formulário contínuo
Fabricação de fraldas descartáveis
Fabricação de absorventes higiênicos
Fabricação de produtos de papel para uso 
doméstico e higiênico-sanitário não 
especificados anteriormente
Fabricação de produtos de pastas 
celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão 
e papelão ondulado não especificados 
anteriormente
Impressão de jornais
Impressão de livros, revistas e outras 
publicações periódicas
Impressão de material de segurança
Impressão de material para uso 
publicitário

Impressão de material para outros usos

Serviços de pré-impressão

Serviços de encadernação e plastificação

Serviços de acabamentos gráficos, exceto 
encadernação e plastificação

Reprodução de som em qualquer suporte

Reprodução de vídeo em qualquer 
suporte
Reprodução de software em qualquer 
suporte
Fabricação de produtos do refino de 
petróleo
Rerrefino de óleos lubrificantes

Fabricação de outros produtos derivados 
do petróleo, exceto produtos do refino

Fabricação de álcool
Fabricação de biocombustíveis, exceto 
álcool
Fabricação de cloro e álcalis
Fabricação de intermediários para 
fertilizantes
Fabricação de adubos e fertilizantes 
organominerais
Fabricação de adubos e fertilizantes, 
exceto organominerais
Fabricação de gases industriais
Elaboração de combustíveis nucleares
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Reprodução de materiais 
gravados em qualquer 
suporte

Fabricação de produtos 
derivados do petróleo

Fabricação de 
biocombustíveis

Fabricação de produtos 
químicos inorgânicos

Fabricação de produtos 
diversos de papel, cartolina, 
papel-cartão e papelão 
ondulado

Atividade de impressão

Serviços de pré-impressão e 
acabamentos gráficos
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Onda Setores CNAE 2.3 Grupo CNAE 2.3 Subclasse

Minas Consciente - Tabela de Ondas
Onda vermelha – serviços essenciais; Onda amarela – serviços não essenciais; Onda verde – 
serviços não essenciais com alto risco de contágio.
As ondas podem sofrer alteração ao longo do programa, dada a necessidade econômica, impactos da cadeia produtiva e,
principalmente realidade vivida na pandemia e no sistema de saúde da região.

Fabricação de outros produtos químicos 
inorgânicos não especificados 
anteriormente
Fabricação de produtos petroquímicos 
básicos
Fabricação de intermediários para 
plastificantes, resinas e fibras
Fabricação de produtos químicos 
orgânicos não especificados 
anteriormente
Fabricação de resinas termoplásticas
Fabricação de resinas termofixas
Fabricação de elastômeros

Fabricação de fibras 
artificiais e sintéticas Fabricação de fibras artificiais e sintéticas

Fabricação de defensivos agrícolas
Fabricação de desinfestantes 
domissanitários
Fabricação de sabões e detergentes 
sintéticos
Fabricação de produtos de limpeza e 
polimento
Fabricação de cosméticos, produtos de 
perfumaria e de higiene pessoal
Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e 
lacas
Fabricação de tintas de impressão
Fabricação de impermeabilizantes, 
solventes e produtos afins
Fabricação de adesivos e selantes
Fabricação de pólvoras, explosivos e 
detonantes
Fabricação de artigos pirotécnicos

Fabricação de aditivos de uso industrial

Fabricação de catalisadores
Fabricação de chapas, filmes, papéis e 
outros materiais e produtos químicos para 
fotografia

Fabricação de outros produtos químicos 
não especificados anteriormente

Fabricação de produtos 
farmoquímicos Fabricação de produtos farmoquímicos

Fabricação de medicamentos alopáticos 
para uso humano
Fabricação de medicamentos 
homeopáticos para uso humano
Fabricação de medicamentos fitoterápicos 
para uso humano
Fabricação de medicamentos para uso 
veterinário
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Fabricação de sabões, 
detergentes, produtos de 
limpeza, cosméticos, 
produtos de perfumaria e de 
higiene pessoal

Fabricação de tintas, 
vernizes, esmaltes, lacas e 
produtos afins

Fabricação de produtos e 
preparados químicos 
diversos

Fabricação de produtos 
farmacêuticos

Fabricação de produtos 
químicos orgânicos

Fabricação de resinas e 
elastômeros

Fabricação de defensivos 
agrícolas e desinfestantes 
domissanitários



"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, 14 de agosto de 2020 Página 45 de 113 Diário Oficial de Contagem - Edição 4883

Onda Setores CNAE 2.3 Grupo CNAE 2.3 Subclasse

Minas Consciente - Tabela de Ondas
Onda vermelha – serviços essenciais; Onda amarela – serviços não essenciais; Onda verde – 
serviços não essenciais com alto risco de contágio.
As ondas podem sofrer alteração ao longo do programa, dada a necessidade econômica, impactos da cadeia produtiva e,
principalmente realidade vivida na pandemia e no sistema de saúde da região.

Fabricação de preparações farmacêuticas

Fabricação de pneumáticos e de câmaras-
de-ar
Reforma de pneumáticos usados
Fabricação de artefatos de borracha não 
especificados anteriormente
Fabricação de laminados planos e 
tubulares de material plástico
Fabricação de embalagens de material 
plástico

Fabricação de tubos e acessórios de 
material plástico para uso na construção

Fabricação de artefatos de material 
plástico para uso pessoal e doméstico
Fabricação de artefatos de material 
plástico para usos industriais
Fabricação de artefatos de material 
plástico para uso na construção, exceto 
tubos e acessórios
Fabricação de artefatos de material 
plástico para outros usos não 
especificados anteriormente

Fabricação de vidro plano e de segurança

Fabricação de embalagens de vidro
Fabricação de artigos de vidro

Fabricação de cimento Fabricação de cimento
Fabricação de estruturas pré-moldadas de 
concreto armado, em série e sob 
encomenda
Fabricação de artefatos de cimento para 
uso na construção
Fabricação de artefatos de fibrocimento 
para uso na construção
Fabricação de casas pré-moldadas de 
concreto
Preparação de massa de concreto e 
argamassa para construção

Fabricação de outros artefatos e produtos 
de concreto, cimento, fibrocimento, gesso 
e materiais semelhantes

Fabricação de produtos cerâmicos 
refratários
Fabricação de azulejos e pisos
Fabricação de artefatos de cerâmica e 
barro cozido para uso na construção, 
exceto azulejos e pisos
Fabricação de material sanitário de 
cerâmica

Fabricação de vidro e de 
produtos do vidro

Fabricação de artefatos de 
concreto, cimento, 
fibrocimento, gesso e 
materiais semelhantes

Fabricação de produtos 
cerâmicos

Fabricação de produtos de 
borracha

Fabricação de produtos de 
material plástico
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Onda Setores CNAE 2.3 Grupo CNAE 2.3 Subclasse

Minas Consciente - Tabela de Ondas
Onda vermelha – serviços essenciais; Onda amarela – serviços não essenciais; Onda verde – 
serviços não essenciais com alto risco de contágio.
As ondas podem sofrer alteração ao longo do programa, dada a necessidade econômica, impactos da cadeia produtiva e,
principalmente realidade vivida na pandemia e no sistema de saúde da região.

Fabricação de produtos cerâmicos não-
refratários não especificados 
anteriormente
Britamento de pedras, exceto associado à 
extração

Aparelhamento de pedras para 
construção, exceto associado à extração

Aparelhamento de placas e execução de 
trabalhos em mármore, granito, ardósia e 
outras pedras
Fabricação de cal e gesso
Decoração, lapidação, gravação, 
vitrificação e outros trabalhos em 
cerâmica, louça, vidro e cristal
Fabricação de outros produtos de 
minerais não-metálicos não especificados 
anteriormente
Produção de ferro-gusa
Produção de ferroligas
Produção de semi-acabados de aço
Produção de laminados planos de aço ao 
carbono, revestidos ou não
Produção de laminados planos de aços 
especiais

Produção de tubos de aço sem costura

Produção de laminados longos de aço, 
exceto tubos
Produção de arames de aço
Produção de relaminados, trefilados e 
perfilados de aço, exceto arames

Produção de tubos de aço com costura

Produção de outros tubos de ferro e aço

Produção de alumínio e suas ligas em 
formas primárias
Produção de laminados de alumínio
Metalurgia dos metais preciosos
Metalurgia do cobre

Produção de zinco em formas primárias

Produção de laminados de zinco
Produção de soldas e ânodos para 
galvanoplastia
Metalurgia de outros metais não-ferrosos 
e suas ligas não especificados 
anteriormente
Fundição de ferro e aço
Fundição de metais não-ferrosos e suas 
ligas

Aparelhamento de pedras e 
fabricação de outros 
produtos de minerais não-
metálicos

Metalurgia dos metais não-
ferrosos

Fundição

Produção de ferro-gusa e de 
ferroligas

Siderurgia

Produção de tubos de aço, 
exceto tubos sem costura
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Onda Setores CNAE 2.3 Grupo CNAE 2.3 Subclasse

Minas Consciente - Tabela de Ondas
Onda vermelha – serviços essenciais; Onda amarela – serviços não essenciais; Onda verde – 
serviços não essenciais com alto risco de contágio.
As ondas podem sofrer alteração ao longo do programa, dada a necessidade econômica, impactos da cadeia produtiva e,
principalmente realidade vivida na pandemia e no sistema de saúde da região.

Fabricação de estruturas metálicas
Fabricação de esquadrias de metal
Fabricação de obras de caldeiraria 
pesada
Fabricação de tanques, reservatórios 
metálicos e caldeiras para aquecimento 
central
Fabricação de caldeiras geradoras de 
vapor, exceto para aquecimento central e 
para veículos
Produção de forjados de aço
Produção de forjados de metais não-
ferrosos e suas ligas
Produção de artefatos estampados de 
metal
Metalurgia do pó

Serviços de usinagem, tornearia e solda

Serviços de tratamento e revestimento em 
metais
Fabricação de artigos de cutelaria
Fabricação de artigos de serralheria, 
exceto esquadrias
Fabricação de ferramentas
Fabricação de equipamento bélico 
pesado, exceto veículos militares de 
combate

Fabricação de armas de fogo e munições

Fabricação de embalagens metálicas
Fabricação de produtos de trefilados de 
metal padronizados
Fabricação de produtos de trefilados de 
metal, exceto padronizados
Fabricação de artigos de metal para uso 
doméstico e pessoal
Serviços de confecção de armações 
metálicas para a construção
Serviços de corte e dobra de metais
Fabricação de outros produtos de metal 
não especificados anteriormente

Fabricação de componentes 
eletrônicos Fabricação de componentes eletrônicos

Fabricação de equipamentos de 
informática
Fabricação de periféricos para 
equipamentos de informática
Fabricação de equipamentos 
transmissores de comunicação, peças e 
acessórios

Fabricação de estruturas 
metálicas e obras de 
caldeiraria pesada

Fabricação de artigos de 
cutelaria, de serralheria e 
ferramentas

Fabricação de equipamento 
bélico pesado, armas de fogo 
e munições

Fabricação de produtos de 
metal não especificados 
anteriormente

Fabricação de equipamentos 
de informática e periféricos

Fabricação de tanques, 
reservatórios metálicos e 
caldeiras

Forjaria, estamparia, 
metalurgia do pó e serviços 
de tratamento de metais

Fábrica, Energia, Extração, 
Produção, Siderúrgica e 

Afins

Fabricação de equipamentos 
de comunicação
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Onda Setores CNAE 2.3 Grupo CNAE 2.3 Subclasse

Minas Consciente - Tabela de Ondas
Onda vermelha – serviços essenciais; Onda amarela – serviços não essenciais; Onda verde – 
serviços não essenciais com alto risco de contágio.
As ondas podem sofrer alteração ao longo do programa, dada a necessidade econômica, impactos da cadeia produtiva e,
principalmente realidade vivida na pandemia e no sistema de saúde da região.

Fabricação de aparelhos telefônicos e de 
outros equipamentos de comunicação, 
peças e acessórios

Fabricação de aparelhos de 
recepção, reprodução, 
gravação e amplificação de 
áudio e vídeo

Fabricação de aparelhos de recepção, 
reprodução, gravação e amplificação de 
áudio e vídeo

Fabricação de aparelhos e equipamentos 
de medida, teste e controle

Fabricação de cronômetros e relógios

Fabricação de aparelhos 
eletromédicos e 
eletroterapêuticos e 
equipamentos de irradiação

Fabricação de aparelhos eletromédicos e 
eletroterapêuticos e equipamentos de 
irradiação

Fabricação de equipamentos e 
instrumentos ópticos, peças e acessórios

Fabricação de aparelhos fotográficos e 
cinematográficos, peças e acessórios

Fabricação de geradores de corrente 
contínua e alternada, peças e acessórios

Fabricação de transformadores, indutores, 
conversores, sincronizadores e 
semelhantes, peças e acessórios

Fabricação de pilhas, baterias e 
acumuladores elétricos, exceto para 
veículos automotores

Fabricação de baterias e acumuladores 
para veículos automotores

Recondicionamento de baterias e 
acumuladores para veículos automotores

Fabricação de aparelhos e equipamentos 
para distribuição e controle de energia 
elétrica
Fabricação de material elétrico para 
instalações em circuito de consumo
Fabricação de fios, cabos e condutores 
elétricos isolados
Fabricação de lâmpadas
Fabricação de luminárias e outros 
equipamentos de iluminação
Fabricação de fogões, refrigeradores e 
máquinas de lavar e secar para uso 
doméstico, peças e acessórios

Fabricação de equipamentos 
para distribuição e controle 
de energia elétrica

Fabricação de lâmpadas e 
outros equipamentos de 
iluminação

Fabricação de 

Fabricação de equipamentos 
e instrumentos ópticos, 
fotográficos e 
cinematográficos

Fabricação de pilhas, 
baterias e acumuladores 
elétricos

Fabricação de aparelhos e 
instrumentos de medida, 
teste e controle

Fabricação de geradores, 
transformadores e motores 
elétricos

de comunicação
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Onda Setores CNAE 2.3 Grupo CNAE 2.3 Subclasse

Minas Consciente - Tabela de Ondas
Onda vermelha – serviços essenciais; Onda amarela – serviços não essenciais; Onda verde – 
serviços não essenciais com alto risco de contágio.
As ondas podem sofrer alteração ao longo do programa, dada a necessidade econômica, impactos da cadeia produtiva e,
principalmente realidade vivida na pandemia e no sistema de saúde da região.

Fabricação de aparelhos elétricos de uso 
pessoal, peças e acessórios
Fabricação de outros aparelhos 
eletrodomésticos não especificados 
anteriormente, peças e acessórios
Fabricação de eletrodos, contatos e 
outros artigos de carvão e grafita para uso 
elétrico, eletroímãs e isoladores
Fabricação de equipamentos para 
sinalização e alarme
Fabricação de outros equipamentos e 
aparelhos elétricos não especificados 
anteriormente
Fabricação de motores e turbinas, peças 
e acessórios, exceto para aviões e 
veículos rodoviários
Fabricação de equipamentos hidráulicos e 
pneumáticos, peças e acessórios, exceto 
válvulas
Fabricação de válvulas, registros e 
dispositivos semelhantes, peças e 
acessórios
Fabricação de compressores para uso 
industrial, peças e acessórios
Fabricação de rolamentos para fins 
industriais
Fabricação de equipamentos de 
transmissão para fins industriais, exceto 
rolamentos
Fabricação de fornos industriais, 
aparelhos e equipamentos não-elétricos 
para instalações térmicas, peças e 
acessórios

Fabricação de estufas e fornos elétricos 
para fins industriais, peças e acessórios

Fabricação de máquinas, equipamentos e 
aparelhos para transporte e elevação de 
pessoas, peças e acessórios

Fabricação de máquinas, equipamentos e 
aparelhos para transporte e elevação de 
cargas, peças e acessórios

Fabricação de máquinas e aparelhos de 
refrigeração e ventilação para uso 
industrial e comercial, peças e acessórios

Fabricação de aparelhos e equipamentos 
de ar condicionado para uso industrial

Fabricação de 
eletrodomésticos

Fabricação de equipamentos 
e aparelhos elétricos não 
especificados anteriormente

Fabricação de motores, 
bombas, compressores e 
equipamentos de 
transmissão

Fabricação de máquinas e 
equipamentos de uso geral



"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, 14 de agosto de 2020 Página 50 de 113 Diário Oficial de Contagem - Edição 4883

Onda Setores CNAE 2.3 Grupo CNAE 2.3 Subclasse

Minas Consciente - Tabela de Ondas
Onda vermelha – serviços essenciais; Onda amarela – serviços não essenciais; Onda verde – 
serviços não essenciais com alto risco de contágio.
As ondas podem sofrer alteração ao longo do programa, dada a necessidade econômica, impactos da cadeia produtiva e,
principalmente realidade vivida na pandemia e no sistema de saúde da região.

Fabricação de aparelhos e equipamentos 
de ar condicionado para uso não-industrial

Fabricação de máquinas e equipamentos 
para saneamento básico e ambiental, 
peças e acessórios

Fabricação de máquinas de escrever, 
calcular e outros equipamentos não-
eletrônicos para escritório, peças e 
acessórios
Fabricação de outras máquinas e 
equipamentos de uso geral não 
especificados anteriormente, peças e 
acessórios
Fabricação de tratores agrícolas, peças e 
acessórios
Fabricação de equipamentos para 
irrigação agrícola, peças e acessórios

Fabricação de máquinas e equipamentos 
para a agricultura e pecuária, peças e 
acessórios, exceto para irrigação

Fabricação de máquinas-
ferramenta

Fabricação de máquinas-ferramenta, 
peças e acessórios
Fabricação de outras máquinas e 
equipamentos para uso na extração 
mineral, peças e acessórios, exceto na 
extração de petróleo
Fabricação de tratores, peças e 
acessórios, exceto agrícolas
Fabricação de máquinas e equipamentos 
para terraplenagem, pavimentação e 
construção, peças e acessórios, exceto 
tratores

Fabricação de máquinas para a indústria 
metalúrgica, peças e acessórios, exceto 
máquinas-ferramenta

Fabricação de máquinas e equipamentos 
para as indústrias de alimentos, bebidas e 
fumo, peças e acessórios

Fabricação de máquinas e equipamentos 
para a indústria têxtil, peças e acessórios

Fabricação de máquinas e equipamentos 
para as indústrias do vestuário, do couro e 
de calçados, peças e acessórios

Fabricação de máquinas e 
equipamentos de uso 
industrial específico

Fabricação de tratores e de 
máquinas e equipamentos 
para a agricultura e pecuária

Fabricação de máquinas e 
equipamentos de uso na 
extração mineral e na 
construção
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Onda Setores CNAE 2.3 Grupo CNAE 2.3 Subclasse

Minas Consciente - Tabela de Ondas
Onda vermelha – serviços essenciais; Onda amarela – serviços não essenciais; Onda verde – 
serviços não essenciais com alto risco de contágio.
As ondas podem sofrer alteração ao longo do programa, dada a necessidade econômica, impactos da cadeia produtiva e,
principalmente realidade vivida na pandemia e no sistema de saúde da região.

Fabricação de máquinas e equipamentos 
para as indústrias de celulose, papel e 
papelão e artefatos, peças e acessórios

Fabricação de máquinas e equipamentos 
para a indústria do plástico, peças e 
acessórios
Fabricação de máquinas e equipamentos 
para uso industrial específico não 
especificados anteriormente, peças e 
acessórios
Fabricação de automóveis, camionetas e 
utilitários

Fabricação de chassis com motor para 
automóveis, camionetas e utilitários

Fabricação de motores para automóveis, 
camionetas e utilitários

Fabricação de caminhões e 
ônibus Fabricação de caminhões e ônibus

Fabricação de cabines, carrocerias e 
reboques para caminhões

Fabricação de carrocerias para ônibus

Fabricação de cabines, carrocerias e 
reboques para outros veículos 
automotores, exceto caminhões e ônibus

Fabricação de peças e acessórios para o 
sistema motor de veículos automotores

Fabricação de peças e acessórios para os 
sistemas de marcha e transmissão de 
veículos automotores

Fabricação de peças e acessórios para o 
sistema de freios de veículos automotores

Fabricação de peças e acessórios para o 
sistema de direção e suspensão de 
veículos automotores
Fabricação de material elétrico e 
eletrônico para veículos automotores, 
exceto baterias
Fabricação de bancos e estofados para 
veículos automotores
Fabricação de outras peças e acessórios 
para veículos automotores não 
especificadas anteriormente

Recondicionamento e 
recuperação de motores para 
veículos automotores

Recondicionamento e recuperação de 
motores para veículos automotores

Fabricação de cabines, 
carrocerias e reboques para 
veículos automotores

Fabricação de peças e 
acessórios para veículos 
automotores

Fabricação de automóveis, 
camionetas e utilitários
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Onda Setores CNAE 2.3 Grupo CNAE 2.3 Subclasse

Minas Consciente - Tabela de Ondas
Onda vermelha – serviços essenciais; Onda amarela – serviços não essenciais; Onda verde – 
serviços não essenciais com alto risco de contágio.
As ondas podem sofrer alteração ao longo do programa, dada a necessidade econômica, impactos da cadeia produtiva e,
principalmente realidade vivida na pandemia e no sistema de saúde da região.

Construção de embarcações de grande 
porte
Construção de embarcações para uso 
comercial e para usos especiais, exceto 
de grande porte
Construção de embarcações para esporte 
e lazer
Fabricação de locomotivas, vagões e 
outros materiais rodantes
Fabricação de peças e acessórios para 
veículos ferroviários

Fabricação de aeronaves Fabricação de aeronaves
Fabricação de motocicletas
Fabricação de peças e acessórios para 
motocicletas
Fabricação de bicicletas e triciclos não-
motorizados, peças e acessórios
Fabricação de equipamentos de 
transporte não especificados 
anteriormente
Fabricação de móveis com predominância 
de madeira
Fabricação de móveis com predominância 
de metal
Fabricação de móveis de outros materiais, 
exceto madeira e metal
Fabricação de colchões
Lapidação de gemas
Fabricação de artefatos de joalheria e 
ourivesaria
Fabricação de bijuterias e artefatos 
semelhantes

Fabricação de instrumentos 
musicais

Fabricação de instrumentos musicais, 
peças e acessórios

Fabricação de artefatos para 
pesca e esporte

Fabricação de artefatos para pesca e 
esporte
Fabricação de jogos eletrônicos

Fabricação de mesas de bilhar, de sinuca 
e acessórios não associada à locação

Fabricação de mesas de bilhar, de sinuca 
e acessórios associada à locação

Fabricação de outros brinquedos e jogos 
recreativos não especificados 
anteriormente

Fabricação de instrumentos não-
eletrônicos e utensílios para uso médico, 
cirúrgico, odontológico e de laboratório

Fabricação de artigos de 
joalheria, bijuteria e 
semelhantes

Fabricação de brinquedos e 
jogos recreativos

Fabricação de móveis

Construção de embarcações

Fabricação de veículos 
ferroviários

Fabricação de equipamentos 
de transporte não 
especificados anteriormente
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Onda Setores CNAE 2.3 Grupo CNAE 2.3 Subclasse

Minas Consciente - Tabela de Ondas
Onda vermelha – serviços essenciais; Onda amarela – serviços não essenciais; Onda verde – 
serviços não essenciais com alto risco de contágio.
As ondas podem sofrer alteração ao longo do programa, dada a necessidade econômica, impactos da cadeia produtiva e,
principalmente realidade vivida na pandemia e no sistema de saúde da região.

Fabricação de mobiliário para uso médico, 
cirúrgico, odontológico e de laboratório

Fabricação de aparelhos e utensílios para 
correção de defeitos físicos e aparelhos 
ortopédicos em geral sob encomenda

Fabricação de aparelhos e utensílios para 
correção de defeitos físicos e aparelhos 
ortopédicos em geral, exceto sob 
encomenda
Fabricação de materiais para medicina e 
odontologia
Serviços de prótese dentária
Fabricação de artigos ópticos
Serviço de laboratório óptico
Fabricação de escovas, pincéis e 
vassouras
Fabricação de roupas de proteção e 
segurança e resistentes a fogo

Fabricação de equipamentos e acessórios 
para segurança pessoal e profissional

Fabricação de guarda-chuvas e similares

Fabricação de canetas, lápis e outros 
artigos para escritório

Fabricação de letras, letreiros e placas de 
qualquer material, exceto luminosos

Fabricação de painéis e letreiros 
luminosos

Fabricação de aviamentos para costura

Fabricação de velas, inclusive decorativas

Fabricação de produtos diversos não 
especificados anteriormente
Manutenção e reparação de tanques, 
reservatórios metálicos e caldeiras, exceto 
para veículos

Manutenção e reparação de aparelhos e 
instrumentos de medida, teste e controle

Manutenção e reparação de aparelhos 
eletromédicos e eletroterapêuticos e 
equipamentos de irradiação
Manutenção e reparação de 
equipamentos e instrumentos ópticos

Manutenção e reparação de geradores, 
transformadores e motores elétricos

Fabricação de instrumentos 
e materiais para uso médico 
e odontológico e de artigos 
ópticos

Fabricação de produtos 
diversos
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Onda Setores CNAE 2.3 Grupo CNAE 2.3 Subclasse

Minas Consciente - Tabela de Ondas
Onda vermelha – serviços essenciais; Onda amarela – serviços não essenciais; Onda verde – 
serviços não essenciais com alto risco de contágio.
As ondas podem sofrer alteração ao longo do programa, dada a necessidade econômica, impactos da cadeia produtiva e,
principalmente realidade vivida na pandemia e no sistema de saúde da região.

Manutenção e reparação de baterias e 
acumuladores elétricos, exceto para 
veículos

Manutenção e reparação de máquinas, 
aparelhos e materiais elétricos não 
especificados anteriormente

Manutenção e reparação de máquinas 
motrizes não-elétricas
Manutenção e reparação de 
equipamentos hidráulicos e pneumáticos, 
exceto válvulas
Manutenção e reparação de válvulas 
industriais
Manutenção e reparação de 
compressores
Manutenção e reparação de 
equipamentos de transmissão para fins 
industriais
Manutenção e reparação de máquinas, 
aparelhos e equipamentos para 
instalações térmicas

Manutenção e reparação de máquinas e 
aparelhos de refrigeração e ventilação 
para uso industrial e comercial

Manutenção e reparação de máquinas, 
equipamentos e aparelhos para transporte 
e elevação de cargas
Manutenção e reparação de máquinas de 
escrever, calcular e de outros 
equipamentos não-eletrônicos para 
escritório
Manutenção e reparação de máquinas e 
equipamentos para uso geral não 
especificados anteriormente

Manutenção e reparação de máquinas e 
equipamentos para agricultura e pecuária

Manutenção e reparação de tratores 
agrícolas
Manutenção e reparação de máquinas-
ferramenta
Manutenção e reparação de máquinas e 
equipamentos para a prospecção e 
extração de petróleo

Manutenção e reparação de máquinas e 
equipamentos para uso na extração 
mineral, exceto na extração de petróleo

Manutenção e reparação de tratores, 
exceto agrícolas

Manutenção e reparação de 
máquinas e equipamentos
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Onda Setores CNAE 2.3 Grupo CNAE 2.3 Subclasse

Minas Consciente - Tabela de Ondas
Onda vermelha – serviços essenciais; Onda amarela – serviços não essenciais; Onda verde – 
serviços não essenciais com alto risco de contágio.
As ondas podem sofrer alteração ao longo do programa, dada a necessidade econômica, impactos da cadeia produtiva e,
principalmente realidade vivida na pandemia e no sistema de saúde da região.

Manutenção e reparação de máquinas e 
equipamentos de terraplenagem, 
pavimentação e construção, exceto 
tratores
Manutenção e reparação de máquinas 
para a indústria metalúrgica, exceto 
máquinas-ferramenta
Manutenção e reparação de máquinas e 
equipamentos para as indústrias de 
alimentos, bebidas e fumo
Manutenção e reparação de máquinas e 
equipamentos para a indústria têxtil, do 
vestuário, do couro e calçados
Manutenção e reparação de máquinas e 
aparelhos para a indústria de celulose, 
papel e papelão e artefatos

Manutenção e reparação de máquinas e 
aparelhos para a indústria do plástico

Manutenção e reparação de outras 
máquinas e equipamentos para usos 
industriais não especificados 
anteriormente
Manutenção e reparação de veículos 
ferroviários

Manutenção e reparação de aeronaves, 
exceto a manutenção na pista

Manutenção de aeronaves na pista
Manutenção e reparação de embarcações 
para esporte e lazer
Manutenção e reparação de 
equipamentos e produtos não 
especificados anteriormente
Instalação de máquinas e equipamentos 
industriais
Serviços de montagem de móveis de 
qualquer material
Instalação de outros equipamentos não 
especificados anteriormente
Geração de energia elétrica
Atividades de coordenação e controle da 
operação da geração e transmissão de 
energia elétrica
Transmissão de energia elétrica

Comércio atacadista de energia elétrica

Distribuição de energia elétrica
Produção de gás, processamento de gás 
natural
Distribuição de combustíveis gasosos por 
redes urbanas

Geração, transmissão e 
distribuição de energia 
elétrica

Produção e distribuição de 
combustíveis gasosos por 
redes urbanas

Instalação de máquinas e 
equipamentos
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Minas Consciente - Tabela de Ondas
Onda vermelha – serviços essenciais; Onda amarela – serviços não essenciais; Onda verde – 
serviços não essenciais com alto risco de contágio.
As ondas podem sofrer alteração ao longo do programa, dada a necessidade econômica, impactos da cadeia produtiva e,
principalmente realidade vivida na pandemia e no sistema de saúde da região.

Produção e distribuição de 
vapor, água quente e ar 
condicionado

Produção e distribuição de vapor, água 
quente e ar condicionado

Comércio varejista de combustíveis para 
veículos automotores
Comércio varejista de lubrificantes

Design de produtos Design de produtos
Comércio varejista de produtos 
farmacêuticos, sem manipulação de 
fórmulas
Comércio varejista de produtos 
farmacêuticos, com manipulação de 
fórmulas
Comércio varejista de produtos 
farmacêuticos homeopáticos
Comércio varejista de medicamentos 
veterinários
Comércio varejista de cosméticos, 
produtos de perfumaria e de higiene 
pessoal
Comércio varejista de artigos médicos e 
ortopédicos

Comércio varejista de artigos de óptica

Atividades veterinárias Atividades veterinárias
Aluguel de material médico
Aluguel de máquinas e equipamentos 
agrícolas sem operador
Aluguel de máquinas e equipamentos 
para construção sem operador, exceto 
andaimes
Aluguel de andaimes
Aluguel de máquinas e equipamentos 
para escritório
Aluguel de máquinas e equipamentos 
para extração de minérios e petróleo, sem 
operador
Aluguel de equipamentos científicos, 
médicos e hospitalares, sem operador
Aluguel de palcos, coberturas e outras 
estruturas de uso temporário, exceto 
andaimes
Aluguel de outras máquinas e 
equipamentos comerciais e industriais 
não especificados anteriormente, sem 
operador
Atividades de atendimento hospitalar, 
exceto pronto-socorro e unidades para 
atendimento a urgências
Atividades de atendimento em pronto-
socorro e unidades hospitalares para 
atendimento a urgências

Comércio varejista de 
combustíveis para veículos 
automotores

Comércio varejista de 
produtos farmacêuticos, 
perfumaria e cosméticos e 
artigos médicos, ópticos e 
ortopédicos

Aluguel de objetos pessoais 
e domésticos

Atividades de atendimento 
hospitalar
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Minas Consciente - Tabela de Ondas
Onda vermelha – serviços essenciais; Onda amarela – serviços não essenciais; Onda verde – 
serviços não essenciais com alto risco de contágio.
As ondas podem sofrer alteração ao longo do programa, dada a necessidade econômica, impactos da cadeia produtiva e,
principalmente realidade vivida na pandemia e no sistema de saúde da região.

UTI móvel
Serviços móveis de atendimento a 
urgências, exceto por UTI móvel
Serviços de remoção de pacientes, exceto 
os serviços móveis de atendimento a 
urgências
Atividade médica ambulatorial com 
recursos para realização de 
procedimentos cirúrgicos
Atividade médica ambulatorial com 
recursos para realização de exames 
complementares
Atividade médica ambulatorial restrita a 
consultas

Atividade odontológica com recursos para 
realização de procedimentos cirúrgicos

Serviços de vacinação e imunização 
humana
Atividades de reprodução humana 
assistida
Atividades de atenção ambulatorial não 
especificadas anteriormente
Laboratórios de anatomia patológica e 
citológica
Laboratórios clínicos
Serviços de diálise e nefrologia
Serviços de tomografia
Serviços de diagnóstico por imagem com 
uso de radiação ionizante, exceto 
tomografia
Serviços de ressonância magnética
Serviços de diagnóstico por imagem sem 
uso de radiação ionizante, exceto 
ressonância magnética
Serviços de diagnóstico por registro 
gráfico - ECG, EEG e outros exames 
análogos
Serviços de diagnóstico por métodos 
ópticos - endoscopia e outros exames 
análogos
Serviços de quimioterapia
Serviços de radioterapia
Serviços de hemoterapia
Serviços de litotripsia
Serviços de bancos de células e tecidos 
humanos
Atividades de serviços de 
complementação diagnóstica e 
terapêutica não especificadas 
anteriormente
Atividades de enfermagem

Saúde

Serviços móveis de 
atendimento a urgências e de 
remoção de pacientes

Atividades de atenção 
ambulatorial executadas por 
médicos e odontólogos

Atividades de serviços de 
complementação diagnóstica 
e terapêutica
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Atividades de profissionais da nutrição
Atividades de psicologia e psicanálise
Atividades de fisioterapia
Atividades de terapia ocupacional
Atividades de fonoaudiologia
Atividades de terapia de nutrição enteral e 
parenteral

Atividades de profissionais da área de 
saúde não especificadas anteriormente

Atividades de apoio à gestão 
de saúde Atividades de apoio à gestão de saúde

Atividades de práticas integrativas e 
complementares em saúde humana
Atividades de Acupuntura

Outras atividades de atenção à saúde 
humana não especificadas anteriormente

Clínicas e residências geriátricas
Instituições de longa permanência para 
idosos
Atividades de assistência a deficientes 
físicos, imunodeprimidos e 
convalescentes
Centros de apoio a pacientes com câncer 
e com AIDS
Condomínios residenciais para idosos
Atividades de fornecimento de infra-
estrutura de apoio e assistência a 
paciente no domicílio
Atividades de centros de assistência 
psicossocial
Atividades de assistência psicossocial e à 
saúde a portadores de distúrbios 
psíquicos, deficiência mental e 
dependência química não especificadas 
ante
Orfanatos
Albergues assistenciais

Atividades de assistência social prestadas 
em residências coletivas e particulares 
não especificadas anteriormente

Comércio varejista especializado de 
eletrodomésticos e equipamentos de 
áudio e vídeo
Recarga de cartuchos para equipamentos 
de informática
Comércio varejista especializado de 
peças e acessórios para aparelhos 
eletroeletrônicos para uso doméstico, 
exceto informática e comunicação

Atividades de profissionais 
da área de saúde, exceto 
médicos e odontólogos

Atividades de atenção à 
saúde humana não 
especificadas anteriormente

Atividades de assistência a 
idosos, deficientes físicos, 
imunodeprimidos e 
convalescentes, e de infra-
est e apoio a pac prest em 
res col e part

Atividades de assistência 
psicossocial e à saúde a 
portadores de distúrbios 
psíquicos, deficiência mental 
e dependência química

Atividades de assistência 
social prestadas em 
residências coletivas e 
particulares

Comércio varejista de 
equipamentos de informática 
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Comércio varejista especializado de 
equipamentos e suprimentos de 
informática
Comércio varejista especializado de 
instrumentos musicais e acessórios

Comércio varejista especializado de 
equipamentos de telefonia e comunicação

Comércio varejista de artigos fotográficos 
e para filmagem
Comércio atacadista de equipamentos de 
informática
Comércio atacadista de suprimentos para 
informática
Comércio atacadista de componentes 
eletrônicos e equipamentos de telefonia e 
comunicação
Desenvolvimento de programas de 
computador sob encomenda
web design

Desenvolvimento e licenciamento de 
programas de computador customizáveis

Desenvolvimento e licenciamento de 
programas de computador não-
customizáveis

Consultoria em tecnologia da informação

Suporte técnico, manutenção e outros 
serviços em tecnologia da informação
Tratamento de dados, provedores de 
serviços de aplicação e serviços de 
hospedagem na internet

Portais, provedores de conteúdo e outros 
serviços de informação na internet

Agências de notícias
Outras atividades de prestação de 
serviços de informação não especificadas 
anteriormente

Serviços de telefonia fixa comutada - stfc

Serviços de redes de transportes de 
telecomunicações - srtt
Serviços de comunicação multimídia - 
scm
Serviços de telecomunicações por fio não 
especificados anteriormente
Telefonia móvel celular
Serviço móvel especializado - sme
Serviços de telecomunicações sem fio 
não especificados anteriormente

Telecomunicações sem fio

Telecomunicação, 
Comunicação e Imprensa

Telecomunicações por fio

Comércio atacadista de 
equipamentos e produtos de 
tecnologias de informação e 
comunicação

Atividades dos serviços de 
tecnologia da informação

Tratamento de dados, 
hospedagem na internet e 
outras atividades 
relacionadas

equipamentos de informática 
e comunicação

Outras atividades de 
prestação de serviços de 
informação
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Telecomunicações por 
satélite Telecomunicações por satélite

Operadoras de televisão por assinatura 
por cabo
Operadoras de televisão por assinatura 
por microondas
Operadoras de televisão por assinatura 
por satélite
Provedores de acesso às redes de 
comunicações
Provedores de voz sobre protocolo 
internet - voip

Outras atividades de telecomunicações 
não especificadas anteriormente

Comércio a varejo de automóveis, 
camionetas e utilitários novos
Comércio a varejo de automóveis, 
camionetas e utilitários usados

Comércio por atacado de automóveis, 
camionetas e utilitários novos e usados

Comércio por atacado de caminhões 
novos e usados
Comércio por atacado de reboques e 
semi-reboques novos e usados
Comércio por atacado de ônibus e 
microônibus novos e usados
Representantes comerciais e agentes do 
comércio de veículos automotores
Comércio sob consignação de veículos 
automotores
Serviços de manutenção e reparação 
mecânica de veículos automotores
Serviços de lanternagem ou funilaria e 
pintura de veículos automotores
Serviços de manutenção e reparação 
elétrica de veículos automotores

Serviços de alinhamento e 
balanceamento de veículos automotores

Serviços de lavagem, lubrificação e 
polimento de veículos automotores
Serviços de borracharia para veículos 
automotores
Serviços de instalação, manutenção e 
reparação de acessórios para veículos 
automotores
Serviços de capotaria
Comércio por atacado de peças e 
acessórios novos para veículos 
automotores

Operadoras de televisão por 
assinatura

Outras atividades de 
telecomunicações

Comércio de veículos 
automotores

Manutenção e reparação de 
veículos automotores
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Comércio por atacado de pneumáticos e 
câmaras-de-ar

Comércio a varejo de peças e acessórios 
novos para veículos automotores

Comércio a varejo de peças e acessórios 
usados para veículos automotores

Comércio a varejo de pneumáticos e 
câmaras-de-ar

Representantes comerciais e agentes do 
comércio de peças e acessórios novos e 
usados para veículos automotores

Comércio por atacado de motocicletas e 
motonetas

Comércio por atacado de peças e 
acessórios para motocicletas e motonetas

Comércio a varejo de motocicletas e 
motonetas novas
Comércio a varejo de motocicletas e 
motonetas usadas

Comércio a varejo de peças e acessórios 
novos para motocicletas e motonetas

Comércio a varejo de peças e acessórios 
usados para motocicletas e motonetas

Representantes comerciais e agentes do 
comércio de motocicletas e motonetas, 
peças e acessórios
Comércio sob consignação de 
motocicletas e motonetas
Manutenção e reparação de motocicletas 
e motonetas
Transporte ferroviário de carga
Transporte ferroviário de passageiros 
intermunicipal e interestadual
Transporte ferroviário de passageiros 
municipal e em região metropolitana
Transporte metroviário
Transporte rodoviário de carga, exceto 
produtos perigosos e mudanças, 
municipal
Transporte rodoviário de carga, exceto 
produtos perigosos e mudanças, 
intermunicipal, interestadual e 
internacional
Transporte rodoviário de produtos 
perigosos
Transporte rodoviário de mudanças

Transporte rodoviário de 
carga

Transporte, Veículos e 
Correios

Comércio de peças e 
acessórios para veículos 
automotores

Comércio, manutenção e 
reparação de motocicletas, 
peças e acessórios

Transporte ferroviário e 
metroferroviário
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Transporte dutoviário Transporte dutoviário
Transporte por navegação interior de 
carga, municipal, exceto travessia
Transporte por navegação interior de 
carga, intermunicipal, interestadual e 
internacional, exceto travessia
Transporte por navegação interior de 
passageiros em linhas regulares, 
municipal, exceto travessia
Transporte por navegação interior de 
passageiros em linhas regulares, 
intermunicipal, interestadual e 
internacional, exceto travessia

Navegação de apoio Navegação de apoio marítimo
Transporte por navegação de travessia, 
municipal
Transporte por navegação de travessia, 
intermunicipal
Transporte aquaviário para passeios 
turísticos
Outros transportes aquaviários não 
especificados anteriormente

Transporte aéreo de carga Transporte aéreo de carga
Transporte espacial Transporte espacial

Armazéns gerais - emissão de warrant
Guarda-móveis

Depósitos de mercadorias para terceiros, 
exceto armazéns gerais e guarda-móveis

Carga e descarga
Concessionárias de rodovias, pontes, 
túneis e serviços relacionados
Terminais rodoviários e ferroviários
Estacionamento de veículos
Serviços de apoio ao transporte por táxi, 
inclusive centrais de chamada
Serviços de reboque de veículos
Outras atividades auxiliares dos 
transportes terrestres não especificadas 
anteriormente

Administração da infra-estrutura portuária

Operações de terminais
Atividades de agenciamento marítimo
Atividades auxiliares dos transportes 
aquaviários não especificadas 
anteriormente
Operação dos aeroportos e campos de 
aterrissagem
Atividades auxiliares dos transportes 
aéreos, exceto operação dos aeroportos e 
campos de aterrissagem

Atividades auxiliares dos 
transportes aéreos

Transporte por navegação 
interior

Outros transportes 
aquaviários

Armazenamento, carga e 
descarga

Atividades auxiliares dos 
transportes terrestres

Atividades auxiliares dos 
transportes aquaviários
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Comissaria de despachos

Atividades de despachantes aduaneiros

Agenciamento de cargas, exceto para o 
transporte marítimo
Organização logística do transporte de 
carga

Operador de transporte multimodal - OTM

Atividades do Correio Nacional
Atividades de franqueadas e 
permissionárias do Correio Nacional
Serviços de malote não realizados pelo 
Correio Nacional
Serviços de entrega rápida
Locação de automóveis sem condutor
Locação de embarcações sem tripulação, 
exceto para fins recreativos
Locação de outros meios de transporte 
não especificados anteriormente, sem 
condutor
Captação, tratamento e distribuição de 
água
Distribuição de água por caminhões
Gestão de redes de esgoto
Atividades relacionadas a esgoto, exceto 
a gestão de redes
Coleta de resíduos não-perigosos
Coleta de resíduos perigosos
Tratamento e disposição de resíduos não-
perigosos
Tratamento e disposição de resíduos 
perigosos

Descontaminação e outros 
serviços de gestão de 
resíduos

Descontaminação e outros serviços de 
gestão de resíduos

Hotéis
Apart-hotéis
Motéis
Albergues, exceto assistenciais
Campings
Pensões (alojamento)
Outros alojamentos não especificados 
anteriormente
Serviços advocatícios
Atividades auxiliares da justiça
Agente de propriedade industrial
Atividades de contabilidade
Atividades de consultoria e auditoria 
contábil e tributária
Comércio varejista de antigüidades
Comércio varejista de objetos de arte

Tratamento de Aguá, 
Esgoto e Resíduos

Coleta de resíduos

Tratamento e disposição de 
resíduos

Atividades jurídicas

Atividades de contabilidade, 
consultoria e auditoria 
contábil e tributária

Antiguidades e objetos de 
arte

Comércio varejista de 
produtos novos não 

Hotéis e afins

Hotéis e similares

Outros tipos de alojamento 
não especificados 
anteriormente

Atividades jurídicas e 
contábeis

Atividades relacionadas à 
organização do transporte de 
carga

Atividades de Correio

Locação de meios de 
transporte sem condutor

Captação, tratamento e 
distribuição de água

Atividades de malote e de 
entrega

Esgoto e atividades 
relacionadas



"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, 14 de agosto de 2020 Página 64 de 113 Diário Oficial de Contagem - Edição 4883

Onda Setores CNAE 2.3 Grupo CNAE 2.3 Subclasse

Minas Consciente - Tabela de Ondas
Onda vermelha – serviços essenciais; Onda amarela – serviços não essenciais; Onda verde – 
serviços não essenciais com alto risco de contágio.
As ondas podem sofrer alteração ao longo do programa, dada a necessidade econômica, impactos da cadeia produtiva e,
principalmente realidade vivida na pandemia e no sistema de saúde da região.

Comércio varejista de fogos de artifício e 
artigos pirotécnicos

Comércio varejista de armas e munições

Comércio varejista de artigos esportivos

Comércio varejista de brinquedos e 
artigos recreativos
Comércio varejista de bicicletas e triciclos, 
peças e acessórios
Comércio varejista de artigos de caça, 
pesca e camping
Aluguel de equipamentos recreativos e 
esportivos

Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos

Comércio atacadista de equipamentos 
elétricos de uso pessoal e doméstico

Comércio atacadista de aparelhos 
eletrônicos de uso pessoal e doméstico

Comércio varejista de 
produtos novos não 
especificados anteriormente 
e de produtos usados

Comércio varejista de plantas e flores 
naturais

Comércio atacadista de 
matérias-primas agrícolas e 
animais vivos

Comércio atacadista de sementes, flores, 
plantas e gramas

Formação de condutores
Cursos de pilotagem

Comércio varejista de 
produtos novos não 
especificados anteriormente 
e de produtos usados

Comércio varejista de equipamentos para 
escritório

Comercio varejista de artigos de cama, 
mesa e banho
Comércio varejista de tecidos
Comércio varejista de outros artigos de 
uso doméstico não especificados 
anteriormente
Comércio varejista de artigos de 
tapeçaria, cortinas e persianas
Comércio varejista de móveis
Comércio varejista especializado de 
eletrodomésticos e equipamentos de 
áudio e vídeo
Comércio varejista de artigos de 
iluminação

Eletrodoméstico; Móveis; 
Artigos domésticos

Comércio varejista de 
equipamentos de informática 
e comunicação; 
equipamentos e artigos de 
uso doméstico

Artigos esportivos e jogos 
eletrônicos

Comércio varejista de artigos 
culturais, recreativos e 
esportivos

Aluguel de objetos pessoais 
e domésticos

Comércio atacadista de 
produtos de consumo não-
alimentar

Outras atividades de ensino

Armas e fogos de artíficio

Comércio varejista de 
produtos novos não 
especificados anteriormente 
e de produtos usados

Floriculturas

Formação de condutores
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Onda Setores CNAE 2.3 Grupo CNAE 2.3 Subclasse

Minas Consciente - Tabela de Ondas
Onda vermelha – serviços essenciais; Onda amarela – serviços não essenciais; Onda verde – 
serviços não essenciais com alto risco de contágio.
As ondas podem sofrer alteração ao longo do programa, dada a necessidade econômica, impactos da cadeia produtiva e,
principalmente realidade vivida na pandemia e no sistema de saúde da região.

Comércio varejista de artigos de 
colchoaria
Comércio atacadista de tecidos
Comércio atacadista de artigos de cama, 
mesa e banho
Comércio atacadista de artigos de 
armarinho
Comércio atacadista de bicicletas, triciclos 
e outros veículos recreativos
Comércio atacadista de móveis e artigos 
de colchoaria
Comércio atacadista de artigos de 
tapeçaria, persianas e cortinas
Comércio atacadista de lustres, luminárias 
e abajures
Compra e venda de imóveis próprios
Aluguel de imóveis próprios
Loteamento de imóveis próprios
Corretagem na compra e venda e 
avaliação de imóveis
Corretagem no aluguel de imóveis
Lojas de variedades, exceto lojas de 
departamentos ou magazines

Lojas de departamentos ou magazines, 
exceto lojas francas (Duty free)

Comércio varejista de 
produtos alimentícios, 
bebidas e fumo

Tabacaria

Comércio atacadista de fumo beneficiado

Comércio atacadista de cigarros, 
cigarrilhas e charutos

Comércio varejista de artigos de papelaria

Comércio varejista de jornais e revistas

Comércio varejista de discos, CDs, DVDs 
e fitas
Comércio varejista de livros
Comércio atacadista de livros, jornais e 
outras publicações
Comércio atacadista de filmes, CDs, 
DVDs, fitas e discos
Comércio atacadista de artigos de 
escritório e de papelaria
Comércio atacadista de outros 
equipamentos e artigos de uso pessoal e 
doméstico não especificados 
anteriormente

Aluguel de objetos pessoais 
e domésticos

Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e 
similares

Comércio atacadista de 
produtos de consumo não-
alimentar

Outras atividades 
assessórias

Atividades imobiliárias de 
imóveis próprios

Livros, papelaria, discos e 
revistas

Comércio varejista de artigos 
culturais, recreativos e 
esportivos

Comércio atacadista de 
produtos de consumo não-
alimentar

Departamento e 
Variedades

Comércio varejista não-
especializado

Comércio atacadista 
especializado em produtos 
alimentícios, bebidas e fumo
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Onda Setores CNAE 2.3 Grupo CNAE 2.3 Subclasse

Minas Consciente - Tabela de Ondas
Onda vermelha – serviços essenciais; Onda amarela – serviços não essenciais; Onda verde – 
serviços não essenciais com alto risco de contágio.
As ondas podem sofrer alteração ao longo do programa, dada a necessidade econômica, impactos da cadeia produtiva e,
principalmente realidade vivida na pandemia e no sistema de saúde da região.

Comércio varejista de suvenires, bijuterias 
e artesanatos
Comércio varejista de outros produtos não 
especificados anteriormente
Comércio varejista de outros artigos 
usados
Comércio varejista de artigos do vestuário 
e acessórios

Comércio varejista de artigos de viagem

Comércio varejista de calçados
Comércio atacadista de artigos do 
vestuário e acessórios, exceto 
profissionais e de segurança
Comércio atacadista de calçados
Comércio atacadista de bolsas, malas e 
artigos de viagem

Comércio atacadista 
especializado em outros 
produtos

Comércio atacadista de fios e fibras 
têxteis beneficiados

Cabeleireiros
Atividades de estética e outros serviços 
de cuidados com a beleza

Atividades de Design não Especificadas 
Anteriormente

Duty free Comércio varejista não-
especializado

Lojas francas (Duty Free) de aeroportos, 
portos e em fronteiras terrestres

Comércio varejista de 
produtos novos não 
especificados anteriormente 
e de produtos usados

Comércio varejista de artigos de joalheria

Comércio varejista de artigos de relojoaria

Comércio atacadista de jóias, relógios e 
bijuterias, inclusive pedras preciosas e 
semipreciosas lapidadas
Ensino de esportes
Ensino de dança
Ensino de artes cênicas, exceto dança
Ensino de música
Ensino de arte e cultura não especificado 
anteriormente
Ensino de idiomas
Treinamento em informática
Treinamento em desenvolvimento 
profissional e gerencial
Cursos preparatórios para concursos

O
nd

a 
A

m
ar
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a 
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Vestuário

Comércio varejista de 
produtos novos não 
especificados anteriormente 
e de produtos usados

Comércio atacadista de 
produtos de consumo não-
alimentar

Decoração de interiores

Jóias e bijuterias

Ensino Extracurricular Outras atividades de ensino

Salões de beleza e estética Outras atividades de serviços 
pessoais

Design e decoração de 
interiores

Design e decoração de 
interiores
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Onda Setores CNAE 2.3 Grupo CNAE 2.3 Subclasse

Minas Consciente - Tabela de Ondas
Onda vermelha – serviços essenciais; Onda amarela – serviços não essenciais; Onda verde – 
serviços não essenciais com alto risco de contágio.
As ondas podem sofrer alteração ao longo do programa, dada a necessidade econômica, impactos da cadeia produtiva e,
principalmente realidade vivida na pandemia e no sistema de saúde da região.

Outras atividades de ensino não 
especificadas anteriormente
Atividades de produção de fotografias, 
exceto aérea e submarina
Atividades de produção de fotografias 
aéreas e submarinas
Laboratórios fotográficos
Serviços de microfilmagem
Representantes comerciais e agentes do 
comércio de matérias primas agrícolas e 
animais vivos

Representantes comerciais e agentes do 
comércio de combustíveis, minerais, 
produtos siderúrgicos e químicos

Representantes comerciais e agentes do 
comércio de madeira, material de 
construção e ferragens

Representantes comerciais e agentes do 
comércio de máquinas, equipamentos, 
embarcações e aeronaves

Representantes comerciais e agentes do 
comércio de eletrodomésticos, móveis e 
artigos de uso doméstico
Representantes comerciais e agentes do 
comércio de têxteis, vestuário, calçados e 
artigos de viagem
Representantes comerciais e agentes do 
comércio de produtos alimentícios, 
bebidas e fumo

Representantes comerciais e agentes do 
comércio especializado em produtos não 
especificados anteriormente

Representantes comerciais e agentes do 
comércio de mercadorias em geral não 
especializado
Agências de publicidade
Agenciamento de espaços para 
publicidade, exceto em veículos de 
comunicação
Marketing direto
Consultoria em publicidade
Outras atividades de publicidade não 
especificadas anteriormente

Atividades profissionais, 
científicas e técnicas não 
especificadas anteriormente

Serviços de tradução, interpretação e 
similares

Atividades fotográficas e 
similares

Atividades fotográficas e 
similares

Publicidade Publicidade

Representantes comerciais e 
agentes do comércio, exceto 
de veículos automotores e 

motocicletas

Representantes 
Comerciais e Agentes do 

Comércio
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Onda Setores CNAE 2.3 Grupo CNAE 2.3 Subclasse

Minas Consciente - Tabela de Ondas
Onda vermelha – serviços essenciais; Onda amarela – serviços não essenciais; Onda verde – 
serviços não essenciais com alto risco de contágio.
As ondas podem sofrer alteração ao longo do programa, dada a necessidade econômica, impactos da cadeia produtiva e,
principalmente realidade vivida na pandemia e no sistema de saúde da região.

Atividades profissionais, 
científicas e técnicas não 
especificadas anteriormente

Escafandria e mergulho

Atividades profissionais, 
científicas e técnicas não 
especificadas anteriormente

Serviços de agronomia e de consultoria às 
atividades agrícolas e pecuárias

Atividades profissionais, 
científicas e técnicas não 
especificadas anteriormente

Atividades de intermediação e 
agenciamento de serviços e negócios em 
geral, exceto imobiliários

Atividades profissionais, 
científicas e técnicas não 
especificadas anteriormente

Agenciamento de profissionais para 
atividades esportivas, culturais e artísticas

Atividades profissionais, 
científicas e técnicas não 
especificadas anteriormente

Outras atividades profissionais, científicas 
e técnicas não especificadas 
anteriormente

Aluguel de objetos do vestuário, jóias e 
acessórios
Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos 
de uso doméstico e pessoal, instrumentos 
musicais
Aluguel de outros objetos pessoais e 
domésticos não especificados 
anteriormente

Parques de diversão e parques temáticos

Discotecas, danceterias, salões de dança 
e similares
Exploração de boliches
Exploração de jogos de sinuca, bilhar e 
similares
Exploração de jogos eletrônicos 
recreativos
Outras atividades de recreação e lazer 
não especificadas anteriormente
Gestão de instalações de esportes
Clubes sociais, esportivos e similares
Atividades de condicionamento físico
Produção e promoção de eventos 
esportivos
Outras atividades esportivas não 
especificadas anteriormente

Restaurantes e outros 
serviços de alimentação e 
bebidas

Bares e outros estabelecimentos 
especializados em servir bebidas, com 
entretenimento

Restaurantes e outros 
serviços de alimentação e 
bebidas

Serviços de alimentação para eventos e 
recepções - bufê

Atividades profissionais, 
científicas e técnicas

Atividades de recreação e 
lazer

Atividades esportivas

Clubes, academias, 
atividades de lazer e 

esportivas

Aluguel de objetos 
pessoais e domésticos

Aluguel de objetos pessoais 
e domésticos
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Onda Setores CNAE 2.3 Grupo CNAE 2.3 Subclasse

Minas Consciente - Tabela de Ondas
Onda vermelha – serviços essenciais; Onda amarela – serviços não essenciais; Onda verde – 
serviços não essenciais com alto risco de contágio.
As ondas podem sofrer alteração ao longo do programa, dada a necessidade econômica, impactos da cadeia produtiva e,
principalmente realidade vivida na pandemia e no sistema de saúde da região.

Produção teatral
Produção musical
Produção de espetáculos de dança
Produção de espetáculos circenses, de 
marionetes e similares
Produção de espetáculos de rodeios, 
vaquejadas e similares
Atividades de sonorização e de 
iluminação
Artes cênicas, espetáculos e atividades 
complementares não especificados 
anteriormente
Atividades de artistas plásticos, jornalistas 
independentes e escritores
Restauração de obras de arte

Gestão de espaços para artes cênicas, 
espetáculos e outras atividades artísticas

Atividades cinematográficas, 
produção de vídeos e de 
programas de televisão

Atividades de exibição cinematográfica

Serviços de organização de feiras, 
congressos, exposições e festas
Casas de festas e eventos

Atividades artísticas, criativas 
e de espetáculos

Atividades de organizações associativas 
ligadas à cultura e à arte

Atividades fotográficas e 
similares Filmagem de festas e eventos

Atividades de bibliotecas e arquivos
Atividades de museus e de exploração de 
lugares e prédios históricos e atrações 
similares
Restauração e conservação de lugares e 
prédios históricos

Atividades de jardins botânicos, 
zoológicos, parques nacionais, reservas 
ecológicas e áreas de proteção ambiental

Criação de estandes para feiras e 
exposições
Promoção de vendas
Agências matrimoniais
Atividades de sauna e banhos
Serviços de tatuagem e colocação de 
piercing
Agências de viagens
Operadores turísticos

Serviços de reservas e 
outros serviços de turismo 
não especificados 
anteriormente

Serviços de reservas e outros serviços de 
turismo não especificados anteriormente

O
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Turismo

Publicidade

Eventos, museus, cinemas 
e incentivadores de 

grandes aglomerações

Atividades artísticas, criativas 
e de espetáculos

Atividades de organização de 
eventos, exceto culturais e 
esportivos

Outras atividades de 
serviços pessoais

Agências de viagens e 
operadores turísticos

Atividades ligadas ao 
patrimônio cultural e 
ambiental

Outras atividades de serviços 
pessoais
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Onda Setores CNAE 2.3 Grupo CNAE 2.3 Subclasse

Minas Consciente - Tabela de Ondas
Onda vermelha – serviços essenciais; Onda amarela – serviços não essenciais; Onda verde – 
serviços não essenciais com alto risco de contágio.
As ondas podem sofrer alteração ao longo do programa, dada a necessidade econômica, impactos da cadeia produtiva e,
principalmente realidade vivida na pandemia e no sistema de saúde da região.

Administração pública em geral
Regulação das atividades de saúde, 
educação, serviços culturais e outros 
serviços sociais
Regulação das atividades econômicas

Organismos internacionais e 
outras instituições 
extraterritoriais

Organismos internacionais e outras 
instituições extraterritoriais

Defesa
Justiça
Segurança e ordem pública
Administração de caixas escolares
Atividades de apoio à educação, exceto 
caixas escolares
Educação infantil - creche
Educação infantil - pré-escola
Ensino fundamental
Educação profissional de nível técnico

Educação profissional de nível tecnológico

Educação superior - graduação
Educação superior - graduação e pós-
graduação
Educação superior - pós-graduação e 
extensão

Ensino médio Ensino médio

Transporte aéreo de passageiros regular

Serviço de táxi aéreo e locação de 
aeronaves com tripulação
Outros serviços de transporte aéreo de 
passageiros não-regular

Transporte rodoviário coletivo de 
passageiros, com itinerário fixo, municipal

Transporte rodoviário coletivo de 
passageiros, com itinerário fixo, 
intermunicipal em região metropolitana
Transporte rodoviário coletivo de 
passageiros, com itinerário fixo, 
intermunicipal, exceto em região 
metropolitana
Transporte rodoviário coletivo de 
passageiros, com itinerário fixo, 
interestadual
Serviço de táxi
Serviço de transporte de passageiros - 
locação de automóveis com motorista
Transporte escolar

Serviços coletivos prestados 
pela administração pública

Administração pública e 
afins

Ensino Curricular

Atividades de apoio à 
educação

Educação infantil e ensino 
fundamental

Educação profissional de 
nível técnico e tecnológico

Educação superior

SETORES ESPECIAIS
A administração pública e afins e o transporte coletivo são regulados em atos próprios.

Administração do estado e 
da política econômica e 
social

Transporte coletivo

Transporte aéreo de 
passageiros

Transporte rodoviário de 
passageiros

Se
to

re
s 

Es
pe

ci
ai

s
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DECRETO Nº 1.772, DE 14 DE AGOSTO DE 2020

Regulamenta o artigo 23 da Lei nº 4.974, de 06 de novembro de 2018, dispondo sobre a compensação de débitos tributários e não tributários com créditos provenien-
tes de precatórios.

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

DECRETA:

Art. 1º  A compensação relativa a créditos provenientes de precatórios, prevista nos artigos 38-B a 38-D da Lei 1.611, de 30 de dezembro de 1983 - Código Tributário 
do Município de Contagem, instituído no âmbito do Município de Contagem pela Lei nº 4.974, de 06 de novembro de 2018 fi ca regulamentada nos termos deste 
Decreto.

CAPÍTULO I
DA LEGITIMIDADE
Art. 2º  Constitui parte legítima para pleitear a compensação o interessado que comprove a titularidade, originária ou derivada, de crédito representado por precatório.
Parágrafo único.  Para os fi ns deste Decreto, considera-se:
I - originária: a titularidade do precatório quando o crédito decorrer de relação processual estabelecida diretamente entre o interessado e o Município de Contagem, 
suas autarquias e fundações; e
II - derivada: a titularidade do precatório quando o credor for sucessor causa mortis ou cessionário, na forma prevista pelo §14 do art. 100 da Constituição Federal.
Art. 3º  Nas hipóteses de titularidade derivada do crédito de precatório, deverá o interessado comprovar que o advogado constituído no precatório e no respectivo 
processo judicial anuiu com a sua utilização na compensação ou justifi car a impossibilidade de fazê-lo.
§1º  A anuência de que trata o caput deste artigo deverá ser fi rmada por escrito, em termo próprio.
§2º  Supre a anuência do advogado originário, a demonstração inequívoca, pelo interessado:
I - da inexistência de valores de honorários a receber pelo advogado originário; e
II - de que o advogado originário quedou-se inerte por, no mínimo, 30 (trinta) dias, contados de sua notifi cação para manifestar sua aquiescência com a compensação.
§3º  Na hipótese do inciso II, do §2º deste artigo, o suprimento da anuência somente ocorrerá se da notifi cação constar expressamente que o advogado originário deve 
apresentar manifestação no setor de protocolo da Procuradoria Geral do Município, em caso de discordância com a compensação.
§4º  O requerimento de compensação, em qualquer hipótese, deverá ser realizado com a participação do advogado constituído no precatório e no respectivo processo 
judicial.
Art. 4º  A compensação requerida por sucessor causa mortis somente será admitida quando proposta por todos os herdeiros ou pelo espólio, representado pelo inven-
tariante, desde que regularmente comprovada a sucessão processual no juízo da execução e nos autos do respectivo precatório.

Onda Setores CNAE 2.3 Grupo CNAE 2.3 Subclasse

Minas Consciente - Tabela de Ondas
Onda vermelha – serviços essenciais; Onda amarela – serviços não essenciais; Onda verde – 
serviços não essenciais com alto risco de contágio.
As ondas podem sofrer alteração ao longo do programa, dada a necessidade econômica, impactos da cadeia produtiva e,
principalmente realidade vivida na pandemia e no sistema de saúde da região.

Transporte rodoviário coletivo de 
passageiros, sob regime de fretamento, 
municipal
Transporte rodoviário coletivo de 
passageiros, sob regime de fretamento, 
intermunicipal, interestadual e 
internacional

Organização de excursões em veículos 
rodoviários próprios, municipal

Organização de excursões em veículos 
rodoviários próprios, intermunicipal, 
interestadual e internacional

Outros transportes rodoviários de 
passageiros não especificados 
anteriormente

Trens turísticos, teleféricos e 
similares Trens turísticos, teleféricos e similares

passageiros
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Parágrafo único.  A sucessão processual deverá ser homologada pelo juízo da execução que deu origem ao precatório para que a compensação possa ser efetivada.
Art. 5º  Na hipótese de cessão do precatório, exigir-se-á do cessionário, cumulativamente:
I - a demonstração da sua condição de titular derivado, mediante apresentação da cópia do instrumento de cessão protocolado no Tribunal de Justiça do Estado de 
Minas Gerais, do qual deverá constar a porcentagem do crédito cedido; e,
II - a comprovação da cadeia dominial da cessão do crédito, de maneira individualizada, desde o credor originário até o último titular do crédito a ser compensado, 
mediante demonstração de que a documentação pertinente foi protocolada nos autos judiciais que originaram o precatório e nos autos do próprio precatório. 
§1º  Na hipótese de não ter sido indicada a porcentagem do crédito cedido, o instrumento de cessão deverá ser retifi cado para consigná-la.
§2º  Sendo parcial a cessão, o interessado poderá requerer a compensação apenas da parte adquirida do crédito.
§3º  Caso exista mais de uma cessão do mesmo crédito de precatório, independentemente da data de sua celebração ou de sua comunicação ao juízo de origem, a 
compensação somente poderá ser realizada mediante autorização judicial.
§4º  Aos sucessores do cessionário aplicam-se as regras previstas neste artigo e no art. 4º deste Decreto.
Art. 6º  A cessão do crédito consubstanciado em precatório poderá ser operacionalizada por intermédio de instituição fi nanceira conveniada com o Município. 

CAPÍTULO II
DO OBJETO DA COMPENSAÇÃO E DE SEUS REQUISITOS
Art. 7º  Para efeito de compensação, poderão ser objeto dos débitos tributários e não tributários, líquidos e certos, inscritos em dívida ativa até o dia 31 de dezembro 
de 2018 pela Fazenda Pública Municipal, incluindo a Administração Direta e a Administração Indireta, com respectivos créditos provenientes de precatórios, a requeri-
mento do credor originário ou derivado.
§1º  Os débitos tributários e não tributários a que se refere o caput deste artigo abrangem, além do valor original do crédito devido, os respectivos encargos com atua-
lização monetária, multas e juros de mora  decorrentes de seu inadimplemento. 
§2º  O valor líquido do precatório será apurado após as retenções legais obrigatórias, inclusive do Imposto de Renda Retido na Fonte e do percentual dos honorários 
advocatícios sucumbenciais e contratuais devidos ao advogado originário do precatório, quando comprovados.
§3º  Somente poderão ser objeto da compensação de que trata o caput deste artigo, os créditos e os débitos de titularidade da mesma pessoa jurídica da Administra-
ção Municipal devedora do precatório. 
§4º  Caso o crédito de precatório disponibilizado pelo devedor seja superior ao valor do débito inscrito indicado para compensação, o precatório respectivo prosseguirá 
pelo saldo, aguardando pagamento, mantida a ordem cronológica.
§5º  Caso o valor do débito indicado para compensação seja superior ao crédito do precatório, o saldo deverá ser recolhido ao Município, nos termos do art. 9º deste 
Decreto.
§6º  Poderá ser utilizado mais de um precatório para a compensação de um único débito inscrito em dívida ativa e, ainda poderá ser utilizado apenas um precatório 
para a compensação de mais de um débito inscrito em dívida ativa.
§7º  O montante dos valores depositados judicialmente em garantia do débito inscrito deverá necessariamente ser convertido para o pagamento da dívida, somente 
cabendo compensação para o saldo remanescente, se houver.
§8º  A compensação de créditos que se encontrem parcelados se dará na ordem inversa de vencimento das parcelas, a partir da última parcela.
§9º  O valor referente aos honorários advocatícios devido ao Fundo da Procuradoria do Município de Contagem será pago conforme a condição de compensação opta-
da pelo interessado, da mesma maneira que o saldo residual.
Art. 8º  Conforme previsão contida no inciso III, do art. 3º, da Lei Complementar nº 225, de 08 de agosto de 2017, os débitos objeto de parcelamento nas condições 
estabelecidas pelo Programa de Regularização Fiscal – REFIS, bem como aqueles benefi ciados por qualquer incentivo fi scal, não poderão ser compensados na forma 
deste Decreto.
Art. 9º  Para efeito de compensação, serão observadas as seguintes condições:
I - o precatório poderá quitar até o limite de 80% (oitenta por cento) do débito objeto de compensação, desde que previamente quitado o percentual de 20% (vinte por 
cento) do referido débito; 
II - o precatório poderá quitar até o limite de 60% (sessenta por cento) do débito objeto de compensação, desde que previamente parcelado o percentual de 40% 
(quarenta por cento) do referido débito; e
III - o precatório poderá quitar até o limite de 90% (noventa por cento) do débito objeto de compensação, desde que previamente quitado o percentual de 10% (dez 
por cento) do referido débito, quando se tratar de associações ou entidades sem fi ns lucrativos
§1º  Nas hipóteses do inciso I e III deste artigo, o interessado será intimado para efetuar o pagamento do saldo residual do débito inscrito em dívida ativa previamente 
à realização da compensação.
§2º  Na hipótese do inciso II deste artigo, o interessado será intimado para efetuar o parcelamento do saldo residual do débito inscrito em até 24 (vinte e quatro) parce-
las mensais, iguais e sucessivas, atualizadas conforme descrito no §4º, do artigo 38, do Código Tributário do Município de Contagem.
§3º  A efetivação da compensação somente se consumará após a quitação integral do parcelamento, fi cando o precatório gravado de indisponibilidade até a efetiva-
ção.
§4º  O valor de cada parcela não poderá ser inferior aos valores descritos no §8º, do artigo 38, do Código Tributário do Município de Contagem.
§5º  Considerar-se-á rompido o parcelamento quando verifi cada sua inadimplência por período superior a 90 (noventa) dias de atraso, hipótese em que terão prosse-
guimento os atos de cobrança.
§6º  Na hipótese de interrupção do parcelamento, os pagamentos efetuados não serão restituídos e serão considerados pagamentos parciais dos débitos inscritos indi-
cados no requerimento de compensação, realizando-se a imputação na ordem descrita no Código Tributário do Município de Contagem.
§7º  O limite de parcelamentos realizados estipulado no art. 38, do Código Tributário do Município de Contagem não se aplicará à hipótese prevista no §2º deste artigo.
§8º  O parcelamento dos honorários advocatícios devido ao Fundo da Procuradoria do Município de Contagem será efetuado conjuntamente e nas mesmas condições 
aplicáveis ao parcelamento dos débitos inscritos em dívida ativa.
Art. 10.  No caso de créditos tributários e não tributários ajuizados ou protestados, a compensação não alcançará emolumentos, custas judiciais e honorários periciais.
 §1º  Excepcionalmente, os honorários advocatícios devidos ao Fundo da Procuradoria do Município de Contagem poderão ser objeto de compensação, mediante 
anuência  formal do Conselho Consultivo do Fundo da Procuradoria do Município de Contagem, devendo a quantia correspondente ser repassada pelo Município ao 
Fundo, no prazo de 30 (trinta) dias contados da assinatura do instrumento de compensação. 
§2º  Eventuais questões relativas à quitação dos honorários advocatícios devidos ao Fundo da Procuradoria do Município de Contagem deverão ser deliberadas pelo seu 
Conselho Consultivo do Fundo, sob pena de nulidade da compensação.

CAPÍTULO III
DO REQUERIMENTO
Art. 11.  A compensação será efetuada a requerimento do contribuinte devedor do crédito tributário e não tributário, por meio do seu representante legal no caso de 
pessoa jurídica, na qual deverão ser indicados a natureza, a origem e o valor do crédito de que é titular, seja por direito próprio ou por cessão de terceiro, acompanha-
da da confi ssão da dívida tributária e não tributária junto à Fazenda Pública do Município que se pretende ter compensada.
§1º  O requerimento de compensação de crédito tributário e não tributário deverá ser protocolado na Secretaria Municipal de Fazenda, para formação de processo 
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administrativo específi co para este fi m.
§2º  Para a compensação de créditos tributários e não tributários, o contribuinte deverá juntar ao formulário de requerimento:
I – cópia do documento de identifi cação do interessado ou do representante legal da pessoa jurídica, contendo a indicação dos números do RG e CPF;
II – cópia do contrato social ou estatuto social, devidamente inscrito no respectivo registro, ou certidão de empresário individual, no caso de pessoa jurídica;
III – comprovante de endereço atualizado do interessado ou do representante legal da pessoa jurídica;
IV – relatório dos débitos inscritos em dívida ativa emitido pela Superintendência de Arrecadação da Dívida Ativa, órgão da Procuradoria-Geral do Município, consignan-
do os valores atualizados dos créditos tributários e não tributários que se pretende compensar;
V – cópia do parecer da Diretoria de Precatórios, órgão da Procuradoria-Geral do Município, consignando a natureza, o valor e a regularidade do precatório, atualizado 
no máximo trinta dias anteriores à data do requerimento;
VI – forma e prazo de extinção do crédito remanescente;
VII – autorização para que o Município levante o valor depositado judicial ou extrajudicialmente, se for o caso; e
VIII – anuência do advogado originário com a compensação, se for o caso.
§3º  No caso de sucessão causa mortis, adicionalmente aos documentos referidos no §2º deste artigo, deverão ser juntadas as cópias da decisão judicial que deferiu a 
habilitação, bem como da petição de requerimento da habilitação com a identifi cação dos herdeiros e a distribuição dos respectivos quinhões.
§4º  No caso de cessão parcial ou total do crédito, adicionalmente aos documentos referidos no §2º deste artigo, deverão ser juntadas:
I – a escritura pública ou instrumento particular de cessão, devidamente protocolado pela Central de Conciliação de Precatórios (Ceprec) do Tribunal de Justiça do Esta-
do de Minas Gerais, do qual conste o percentual do valor cedido;
II – as petições protocoladas no juízo de origem informando a cadeia de cessões, nos termos do inciso II do caput do artigo 5º deste Decreto e cópias das decisões que 
as homologaram; e
III – declaração emitida pelo interessado, sob as penas da lei, de que desconhece outras cessões do crédito que se pretenda compensar.
§5º  Os documentos previstos nos incisos IV e V do §2º deste artigo, deverão ser solicitados previamente aos respectivos órgãos, que os emitirão no prazo máximo de 
quinze dias.
§6º  Na hipótese de reclamação administrativa proposta pelo contribuinte ou processo judicial iniciado por este, a extinção do débito tributário ou fi scal fi ca condicio-
nada à confi ssão irretratável da responsabilidade pelo débito tributário ou não tributário, à desistência do pleito, à renúncia ao direito em que se funda a ação e ao 
pagamento dos honorários de sucumbência, bem como o das custas processuais e demais encargos legais.
§7º  Em se tratando de extinção de débito tributário ou não tributário por compensação objeto de processo judicial, a parte interessada responderá pelo pagamento 
dos honorários de seu procurador, se for o caso.
§8º  A compensação por meio de créditos próprios ou de terceiros recebidos a título de cessão poderá ser também requerida pelo responsável solidário ou por sucessão 
do débito tributário ou não tributário devido ao Município, que, sem prejuízo dos documentos exigidos no §2º deste artigo, deverá juntar ao formulário próprio de 
requerimento, cópia autenticada dos documentos comprobatórios desta condição.
Art. 12.  Do requerimento de compensação constará expressamente que o interessado:
I – afi rma, sob as penas da lei, ser o titular do crédito do precatório objeto do requerimento;
II – desiste de qualquer espécie de impugnação, recurso ou medida judicial voltada à invalidação ou alteração do montante do precatório;
III – tem ciência inequívoca de que o requerimento será indeferido caso exista discussão judicial relativa ao precatório em sede de ação rescisória ou em qualquer medi-
da judicial promovida pelo Município, suas autarquias e fundações;
IV – renuncia ao direito sobre o qual se fundam eventuais ações ou embargos à execução fi scal que tenham por objeto o débito inscrito cuja compensação se pretenda, 
bem como que desiste de eventuais impugnações, defesas e recursos interpostos no âmbito administrativo;
V – autoriza o Município a levantar os valores depositados judicial ou extrajudicialmente em garantia do débito inscrito e tem ciência inequívoca de que os seus mon-
tantes serão aplicados para o pagamento da dívida, procedendo-se à compensação pelo saldo remanescente, se houver; e
VI – responderá pelo pagamento dos honorários de seu procurador, se for o caso.
Art. 13.  A apresentação do requerimento de compensação acarretará os seguintes efeitos:
I - confi ssão irrevogável e irretratável da totalidade do débito inscrito;
II - renúncia expressa e irretratável quanto à apresentação de defesa, recursos administrativos ou judiciais, bem como desistência dos já interpostos, relativamente ao 
precatório, assim como ao débito inscrito em dívida ativa; e
III - renúncia expressa a qualquer direito com vistas à provocação futura, em sede administrativa ou judicial, e de questionamentos acerca do principal ou acessórios 
relativos ao crédito de precatório utilizado na compensação.
§1º  Após o conhecimento do pedido de compensação e enquanto pendente a análise de seu mérito, os atos de cobrança dos débitos fi carão suspensos, ressalvados os 
relativos ao ajuizamento de ação, citação do devedor e outros atos necessários para evitar a prescrição.
§2º  O mero requerimento de compensação, enquanto pendente a análise do mérito, não constitui causa sufi ciente para a emissão de certidão de regularidade fi scal. 
§3º  Os débitos inscritos em dívida ativa indicados para compensação serão atualizados e consolidados pela Superintendência de Arrecadação da Dívida Ativa, órgão da 
Procuradoria-Geral do Município, até a data do requerimento, devendo:
I – nas hipóteses do inciso I e III do art. 9º deste Decreto, ser emitida guia para o recolhimento da parcela não compensada referente ao saldo residual do débito inscrito 
em dívida ativa, acrescida dos honorários advocatícios se houver, a ser quitada no prazo de 30 (trinta) dias corridos. 
II – na hipótese do inciso II do art. 9º deste Decreto, ser formalizado parcelamento do saldo residual do débito inscrito em dívida ativa em até 24 (vinte e quatro) parce-
las mensais, iguais e sucessivas, acrescida dos honorários advocatícios se houver, devendo a primeira parcela ser quitada no prazo de 30 (trinta) dias corridos.
§4º  Os valores líquidos dos precatórios serão atualizados pela Diretoria de Precatórios da Procuradoria Geral do Município, segundo a legislação aplicável, após selecio-
nados pelo interessado, devendo constar como data da atualização o dia em que foi apresentado o requerimento de compensação.
§5º  A compensação somente será efetuada após a quitação integral das parcelas indicadas no §3º deste artigo.  
Art. 14.  Em até 15 (quinze) dias corridos, contados da certifi cação nos autos em que o requerimento se encontra devidamente instruído, formalizado e apto para 
processamento, o interessado deverá apresentar, conforme o caso, os seguintes documentos:
I - cópia das petições, devidamente protocoladas, constantes dos autos judiciais, que comprovem: 
a) a renúncia ao direito sobre o qual se fundem eventuais ações ou embargos à execução fi scal, que tenham por objeto o débito inscrito cuja compensação se pretende; 
b) a desistência de eventuais impugnações, defesas e recursos interpostos no âmbito administrativo; e  
c) a comprovação de recolhimento de ônus da sucumbência porventura devidos.
II - cópia da petição que cientifi cou o juízo da autorização para o Município levantar os valores depositados, caso o valor seja utilizado para quitação do débito.

CAPÍTULO IV
DA ANÁLISE
Art. 15.  O requerimento de compensação será apreciado pelo Secretário Municipal de Fazenda e pelo Procurador Geral do Município na forma do art. 38-B, do Código 
Tributário do Município de Contagem.
Art. 16.  A compensação fi ca condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos:
I - comprovação da titularidade do precatório pelo interessado;
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II - comprovação, pelo interessado, da inexistência de pendência ou da desistência de qualquer espécie de impugnação, recurso ou medida judicial voltada à invalidação 
ou alteração do montante do precatório;
III - inexistência de discussão judicial relativa ao precatório em sede de ação rescisória ou em qualquer medida judicial promovida pelo Município, suas autarquias e 
fundações;
IV - comprovação, pelo interessado: 
a) da renúncia ao direito sobre o qual se fundem eventuais ações ou embargos à execução fi scal que tenham por objeto o débito inscrito cuja compensação se preten-
de;  
b) da desistência de eventuais impugnações, defesas e recursos interpostos no âmbito administrativo;  e
c) da comprovação de recolhimento do valor referente aos ônus da sucumbência porventura devido.
V – demonstração, nos casos de titularidade derivada, que a cessão foi deferida pela Central de Conciliação de Precatórios (Ceprec) do Tribunal de Justiça do Estado de 
Minas Gerais e pelo Juízo do processo de execução que deu origem ao precatório;
VI - recolhimento da integral parcela não compensada equivalente ao saldo residual dos débitos inscritos cuja compensação tenha sido requerida;
VII - recolhimento dos encargos da cobrança judicial e extrajudicial incidentes sobre o débito inscrito cuja compensação tenha sido requerida;
VIII - nos casos em que o débito inscrito estiver garantido por depósito em dinheiro, judicial ou extrajudicial:
a) expressa autorização conferida ao Município para levantar os valores depositados, os quais serão aplicados para o pagamento dos débitos, procedendo-se à compen-
sação pelo saldo remanescente, quando houver;
b) o interessado deverá informar ao juízo competente que autorizou o Município a levantar os valores depositados, na forma prevista na alínea “a” deste inciso, por 
meio de petição que deverá ser juntada aos autos do pedido administrativo. 
Art. 17.  Após certifi cado nos autos por meio de despacho, que o requerimento se encontra devidamente instruído, formalizado e apto, ou seja, após o conhecimento 
do pedido de compensação, será o interessado intimado a pagar o saldo residual do débito inscrito em dívida ativa, na hipótese do §6º do art. 8º e dos §§1º e 2º do 
art. 9º deste Decreto, sob pena de cancelamento do pedido.
Parágrafo único.  As guias serão emitidas na forma do §3º, do art. 13 deste Decreto.
Art. 18.  Após o pagamento integral do saldo residual, o requerimento de compensação terá seu mérito analisado e será deferido apenas se atendidos, pelo interessa-
do, os requisitos previstos no art. 16 deste Decreto.
Art. 19.  A compensação deverá ser formalizada mediante termo próprio fi rmado pelo Secretário Municipal de Fazenda, pelo Procurador Geral do Município e pelo 
contribuinte, na hipótese do titular do crédito contra o Município, ou pelo cessionário, na hipótese de envolver cessão de crédito. 
Parágrafo único.  São cláusulas essenciais no processo de compensação:
I – identifi cação das partes e de seus representantes legais;
II – número do processo tributário administrativo ou dos índices cadastrais relacionados ao lançamento tributário ou fi scal originário, se for o caso;
III - número do processo judicial, se for o caso;
IV – identifi cação das parcelas compensadas e respectivos valores;
V – forma e comprovação de extinção do crédito remanescente; 
VI – identifi cação das parcelas compensadas e respectivos valores;
VII – identifi cação da cessão do crédito objeto de compensação, se for o caso.
Art. 20.  Firmado o termo de compensação de débitos tributários e não tributários, caberá à Superintendência de Arrecadação da Dívida Ativa, órgão da Procuradoria-
-Geral do Município, efetuar a baixa dos débitos que forem objeto de compensação, realizando as devidas anotações cabíveis.
Art. 21.  No caso de débitos tributários e não tributários ajuizados, compete à Subprocuradoria Fiscal requerer, junto ao juízo competente, a extinção das execuções 
fi scais correspondentes por compensação.
Art. 22.  Deferida a compensação, caberá a Diretoria de Precatórios diligenciar no sentido de comunicar a extinção ou o pagamento parcial do precatório à Central de 
Conciliação de Precatórios (Ceprec) do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais bem como ao juízo da execução do processo judicial que deu origem ao precató-
rio.
Parágrafo único.  As compensações serão perfectibilizadas após a homologação judicial pelo Juízo do processo de execução que deu origem ao precatório.
Art. 23.  Em caso de não conhecimento ou indeferimento do requerimento de compensação, os pagamentos efetuados não serão restituídos e serão considerados 
pagamentos parciais dos débitos inscritos indicados no requerimento de compensação, realizando-se a imputação na ordem descrita no Código Tributário do Município 
de Contagem.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 24.  Caberá à Procuradoria Geral do Município juntamente com a Secretaria Municipal de Fazenda expedir os atos normativos complementares, se necessários à 
execução deste Decreto.
Art. 25.  As compensações serão implementadas dentro dos limites previstos no Orçamento Municipal, nos termos das legislações pertinentes.
Parágrafo único.  Os limites orçamentários do exercício, referentes à extinção dos débitos tributários e não tributários por compensação serão defi nidos e divulgados 
por ato conjunto do Secretário Municipal de Fazenda, do Procurador Geral do Município e do Secretário Municipal de Orçamento, Planejamento e Gestão.
Art. 26.  Revoga-se o art. 16, do Decreto nº 346, de 03 de abril de 2006.
Art. 27.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem,14 de agosto de 2020.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito Municipal

MARIUS FERNANDO CUNHA DE CARVALHO 
Procurador Geral do Município

GILBERTO SILVA RAMOS
Secretário Municipal de Fazenda
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Secretaria Municipal 
de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 044/2020
CREDENCIAMENTO NÚMERO 001/2020 - EDITAL NÚMERO 060/2020

OBJETO:  
Credenciamento de pessoa jurídica capacitada para prestar serviços administrativos, jurídicos, urbanísticos, de topografi a e de geoprocessamento a fi m de promover 
a regularização fundiária de núcleos urbanos e rurais informais, nas modalidades REURB-S (regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados 
predominantemente por população de baixa renda, assim declarado em ato do Poder Executivo Municipal) e REURB-E (regularização fundiária aplicável aos núcleos 
urbanos informais ocupados por população não qualifi cada na hipótese anterior), de lotes urbanos, suburbanos (lote/ocupação/unidade habitacional/chácaras urbanas) 
e aglomerados irregulares no Município de Contagem/MG, em conformidade com a Lei Nacional número 13.465/2017, com o Decreto Federal número 9.310/2018 e 
com o Plano Diretor do Município de Contagem.

PRORROGAÇÃO DE PRAZO

A Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura de Contagem/MG, designada pela Portaria SEAD número 003, de 
06/02/2020, comunica que está prorrogando o prazo para permanência do Credenciamento número 001/2020, para até 27/08/2020.

Luiz Adolfo Belém
Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM – PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 008/2020
Pregão Eletrônico número 008/2020 – Processo Administrativo número 021/2020 – tipo menor preço, destinado à aquisição de equipamentos de informática (note-
book), conforme quantitativo e especifi cações contidas no termo de referência do edital. Todas as informações estão inseridas nos sites www.licitacoes-e.com.br 
(licitação número 830146) e/ou www.contagem.mg.gov.br. Informações pelo telefone (31)3352-5138. Contagem, 14/08/2020 – Equipe de Pregões. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Equipe de Pregões
COMPLEMENTO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Contagem, 14 de agosto de 2020.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 053/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 182/2019
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de natureza contínua de serviços de manutenção preventiva e corretiva para 34 (trinta e qua-
tro) elevadores tipo plataforma da marca Vertical Tech, 01 (um) elevadores tipo plataforma da marca Elevamig, 05 (cinco) elevadores tipo plataforma da marca Montele, 
01 (um) elevador tipo plataforma da marca SG Elevadores  e 01 (um) elevador tipo plataforma da marca Vertiline instalados nos prédios das Unidades Escolares e da 
nova sede da Secretaria de Educação, com fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e peças de reposição mediante ressarci-
mento, por um período de 36 (trinta e seis) meses, conforme especifi cações e condições estabelecidas no edital.
Fica incluído no termo de homologação e adjudicação da licitação acima referenciada, as seguintes informações:
VALORES DESTINADOS A PEÇAS: R$ 182.528,64
VALORES DESTINADOS A SERVIÇOS: R$ 180.351,36
VALOR TOTAL: R$ 362.880,00
Luiz Adolfo Belém
Pregoeiro
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Equipe de Pregões
ATA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÕES DO EDITAL REFERENTES AO PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 001/2020 - PA NÚMERO 004/2020 – SEGUNDA EDIÇÃO
Aos 13 (treze) dias do mês de agosto de 2020, às 14h00min, reuniu-se o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria número 003, de 06/02/2020, com 
intuito de analisar e julgar as Impugnações dos termos do Edital do Pregão Eletrônico número 001/2020, Processo Administrativo número 004/2020, cujo objeto é o 
registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em realização de serviços em cursos de capacitação, qualifi cação e modernização, dis-
ponibilizando estrutura para ambiente de inovação educacional, utilizando mecanismos interativos e de mobilização social através de produção e exibição de material 
audiovisual, cursos de formação semipresenciais com vídeo aulas e animações virtuais como conteúdos complementares e plataforma digital de aprendizagem com 
autoria para uso de professores e alunos nas práticas educacionais com repositório para armazenamento das produções educacionais e palestrantes, conforme especifi -
cações e quantitativos estabelecidos no edital, nos termos da solicitação da Secretaria Municipal de Educação, apresentadas pelas empresas:
1) NOVA DIDÁTICA – DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES PARA CAPACITAÇÃO LTDA., CNPJ número 05.131.166/0001-60 e;
2) ESPECIALIZAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA. – ME, CNPJ: 18.246.898/0001-48.
DA ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO REGISTRO NO CRA: 
RESPOSTA DA EQUIPE DE PREGÕES:
O Conselho Regional da Administração - CRA tem como objetivos precípuos o dever de fi scalizar, registrar e orientar e disciplinar não só profi ssionais como empresas 
que exploram atividades inseridas no campo da administração.
Algumas dessas se inserem no campo da administração conforme artigo segundo da Lei Federal 4.769/65, combinado com Art. 3º, letra “b”, do Decreto nº 61.934/67.
O artigo 15, da lei 4.769/1965, determina a obrigatoriedade do registro do CRA, das empresas que exploram atividades, inseridas nos campos da Administração, in 
verbis:
“Art. 15 – Serão obrigatoriamente registrados nos CRA as empresas, entidades e escritórios técnicos que explorem, sob qualquer forma, atividades de Administrador, 
enunciadas nos termos desta Lei”
Desta forma, atendendo a serviços relacionados constante no termo de referência, a administração pública se vê na obrigatoriedade, face ao que se dispõem os citados 
dispositivos legais.
DA ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO REGISTRO NO MEC:
RESPOSTA DA EQUIPE DE PREGÕES:
No mesmo diapasão, é notória que objeto licitado corresponde a atividades de treinamento, capacitação não formal.
Essa interpretação é equivocada e conseqüentemente os demais questionamentos deixam de ter pertinência, pois o objeto do edital é claro em sua redação:
Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em realização de serviços em cursos de capacitação, qualifi cação e modernização, dis-
ponibilizando estrutura para ambiente de inovação educacional, utilizando mecanismos interativos e de mobilização social através de produção e exibição de material 
audiovisual, cursos de formação semipresenciais com vídeo aulas e animações virtuais como conteúdos complementares e plataforma digital de aprendizagem com 
autoria para uso de professores e alunos nas práticas educacionais com repositório para armazenamento das produções educacionais e palestrantes.
Quando se refere a professores e alunos está defi nido que o público principal a ser atendido é o da rede municipal da educação, e as formações, treinamento, capac-
itação impactarão diretamente nas aulas presenciais e/ou remotas de alunos matriculados e atendidos pela Secretaria Municipal de Educação, ou seja, a educação 
formal.
Tal fato fi ca evidenciado na predominância de horas destinadas a formação de professores e plataforma digital de autoria dos professores, constante no edital.
Também consta no objeto do edital a inovação educacional na rede municipal de educação de Contagem através de ambientes e metodologias e estas devem condiz-
entes as normativas da educação formal, entre elas a BNCC, que institui, entre as competências gerais, ou desenvolvimento das competências na cultura digital.
A BNCC deve nortear as ações currículos do sistema e redes de ensino das unidades federativas, como também as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e 
privadas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio em todo Brasil.
Ao se tratar de ações que impactarão diretamente os processos de ensino/aprendizagem dos alunos da rede municipal de Contagem, com refl exo em toda sua vida, as 
ações e conhecimentos necessários devem-se ser fortemente fundamentados academicamente, e um dos principais redutos de produção de conhecimento são as Uni-
versidades através de seus pesquisadores e a relação com essas instituições pressupõe sólidos conhecimentos sobre a temática a ser desenvolvida através de intercâm-
bio de informações, dados e pesquisas entre universidade e meio privado.
No tocante a menção sobre a necessidade de credenciamento ao MEC, novamente o questionamento deriva de uma leitura equivocada por parte da impugnante, pois 
não está se referindo que os licitantes devam ter credenciamento junto ao MEC, mais sim as instituições de ensino superior cujo os licitantes tenham vínculo através de 
contrato ou instrumento comercial conforme indicado no edital.
No presente parecer existe perfeita proporção das exigências com a dimensão e a complexidade e da robustez (grandiosidade) do objeto a ser executado.
Com relação ao tema em debate o jurista MARÇAL JUSTEN FILHO em sua obra “Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos” (2010, p. 444) leciona que:
“Logo, se o objeto for uma ponte com quinhentos metros de extensão, não é possível que a Administração se satisfaça com a comprovação de que um sujeito já 
construiu uma “ponte” – eventualmente, com cinco metros de extensão. Sempre que a dimensão quantitativa, o local, o prazo ou qualquer outro dado for essencial à 
execução satisfatória da prestação objeto da futura contratação ou retratar algum tipo de difi culdade peculiar, a Administração estará no dever de impor requisito de 
qualifi cação técnica operacional fundado nesses dados.(...)
Raciocínio similar se pode apontar relativamente às questões de locais específi cos ou prazos máximos. Alguns exemplos permitem compreender a questão. Suponha-se 
um contrato versando sobre a conservação de rodovia na Região Amazônica. É evidente que as condições locais, as difi culdades inerentes à execução do contrato são 
muito relevantes. Não haveria cabimento em o sujeito invocar, pura e simplesmente, a experiência na conservação de rodovias em outros locais (...).” (grifos nossos)
A doutrina é corroborada pelo saudoso mineiro CARLOS PINTO COELHO MOTTA, in Efi cácia nas Licitações e Contratos, 1994, p. 149, o qual, para reforçar a sua interpre-
tação do art. 30, cita na íntegra as seguintes conclusões do Prof. Antônio Carlos Cintra do Amaral, no seu parecer intitulado “Qualifi cação Técnica da empresa na nova 
Lei de Licitações e Contratos Administrativos”, separata da Revista Trimestral de Direito Público, nº 5, Malheiros Editores:
“1. Para efeito de qualifi cação técnica de empresas licitantes, a Administração deve, com base na Lei 8.666/93, exigir atestados referentes à sua capacitação técnica, 
com vistas à comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação (art. 
30, II).
Além da aptidão da empresa, comprovável em função de sua experiência, a Administração deve exigir comprovação da capacitação técnico-profi ssional, nos termos do 
§ 1° do mesmo art. 30. Essas comprovações podem ser dispensadas no caso de obras licitadas mediante a modalidade convite (§ 1° do art. 37).
A presente licitação compreende serviços técnicos pedagógicos especializados, os quais não podem ser executados por quaisquer empresas e/ou profi ssionais, por 
demandarem experiência nas diversas áreas e alta qualifi cação técnica.
Por essa razão é que o edital faz exigências da comprovação da experiência em serviços similares em quantitativos e complexidade técnica aos que serão executados. 
Se o município pretende contratar empresa para a prestação de serviços que visam a aprimorar processos de trabalho e elevação do nível dos seus profi ssionais da 
educação para o desempenho superior e visando o monitoramento e avaliação dos indicadores de resultado da educação, tal experiência deve ser exigida pela Adminis-
tração.



"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, 14 de agosto de 2020 Página 77 de 113 Diário Oficial de Contagem - Edição 4883

Na mesma obra o autor MARÇAL JUSTEN FILHO afi rma que para os serviços de engenharia deve-se exigir as CAT’s emitidas pelos CREA’s, e para que não são de engen-
haria pode ser exigida a comprovação de cursos de formação e experiência profi ssional (p. 456-458):
“Podem existir situações em que a capacitação profi ssional somente será evidenciada através de cursos de pós-graduação; já em outros casos, serão exigíveis cursos 
técnicos ou experiência similar.(...)
Todas as exigências realizadas pelo edital guardam relação direta com o objeto da licitação, sendo, portanto, legais.
A intenção da Administração com o presente certame é sem dúvida buscar no mercado a empresa que melhor possa executar os serviços, que detenha expertise e rele-
vância na área, de forma a possibilitar a melhoria dos serviços da rede educacional no Município. O que se busca é a garantia do acesso as novas temáticas presentes 
no momento tecnológico para colocar os processos de ensino e aprendizagem em sintonia com a realidade de educadores e alunos, objetivando ações que visam a 
economicidade, o aprimoramento na aplicação da política educacional do município.
Sobre a menção na página 2, “as cláusulas restringem a concorrência ao atribuir exigências arbitrárias e desnecessárias para a execução do objeto, condicionando inclu-
sive tempo mínimo de atuação dos profi ssionais e da empresa o que é absolutamente incompatível com os preceitos constitucionais e da própria Lei de Licitações”.
Portanto, é perfeitamente legal a exigência de tempo mínimo de experiência das empresas licitantes. por razões óbvias, a experiência deve estar relacionada ao objeto 
da licitação, ou seja, empresa especializada em capacitações, qualifi cação e modernização através de ambiente de inovação educacional. Apenas cominar tempo míni-
mo de experiência anterior, sem relacionar essa experiência com o objeto não surtiria o efeito desejado, pois em princípio qualquer empresa que tenha fi rmado contra-
tos, de qualquer natureza, estaria apta para qualifi cação técnica em relação a esse item, razão por que se afi rma que para garantir a efi ciência da exigência pretendida 
foi necessário estabelecer as duas condições simultaneamente, quais sejam, de tempo de prestação de serviço e de área executada, de modo a que se garantisse a 
seleção de empresa estabelecida no mercado, em atendimento a serviços com as dimensões dos que serão executadas no Município, ou seja, em condições reais de 
assumir os serviços a serem contratados, com segurança e efi ciência adequadas.
Não obstante a legalidade da exigência da comprovação de tempo de experiência superior àquele entendido como razoável pelo Tribunal de Contas da União. O próprio 
TCU e diversos outros órgãos da Administração Pública Federal em situações análogas à presente exigem da licitante, em suas licitações, a comprovação de experiência 
mínima de 3 (três) anos de experiência na área de atuação de profi ssionais e empresas constantes no certame, prazo esse entendido como razoável e sufi ciente.
DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA:
RESPOSTA DA EQUIPE DE PREGÕES:
No entender da impugnante a exigência relativa ao quantitativo mínimo de 2.000 pessoas afrontaria a Lei 8.666/93 e os princípios norteadores da atividade administra-
tiva.
Sobre o tema, assim dispõe a Lei 8.666/93:
Art. 30. A documentação relativa à qualifi cação técnica limitar-se-á a:
(...)
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação 
das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualifi cação de cada um dos 
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.
O dispositivo é bastante claro ao autorizar a Administração a exigir dos licitantes a comprovação de experiência anterior no de desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. Portanto, há autorização expressa para a exigência de quantitativo.
A segurança da Administração decorre da relevância da qualifi cação técnica da empresa a ser contratada, dada a complexidade e a robustez dos serviços, além da 
delicadeza com que o tema da educação pública deve ser tratado, de forma a garantir o mais amplo e irrestrito acesso e inclusão pedagógica inovadora para formação 
de educadores e práticas educacionais. Todas as exigências, portanto, são compatíveis com o objeto da licitação, tanto em características quanto em quantidades, nos 
termos permitidos pela Lei 8.666/93. Não se trata de restrição à participação, mas de critérios que permitam a escolha de licitante que detenha as melhores condições 
técnicas para executar o futuro contrato. Os níveis de exigências são pertinentes ao objeto da contratação e razoáveis.
O Tribunal de Contas da União editou a Súmula nº 263/2011, que diz:
“Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor signifi cativo do 
objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa 
exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado”.
No presente caso existe perfeita proporção das exigências com a dimensão e a complexidade e da robustez (grandiosidade) do objeto a ser executado.
Com relação ao tema em debate o jurista MARÇAL JUSTEN FILHO em sua obra “Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos” (2010, p. 444) leciona que:
“Logo, se o objeto for uma ponte com quinhentos metros de extensão, não é possível que a Administração se satisfaça com a comprovação de que um sujeito já 
construiu uma “ponte” – eventualmente, com cinco metros de extensão. Sempre que a dimensão quantitativa, o local, o prazo ou qualquer outro dado for essencial à 
execução satisfatória da prestação objeto da futura contratação ou retratar algum tipo de difi culdade peculiar, a Administração estará no dever de impor requisito de 
qualifi cação técnico operacional fundado nesses dados.
Raciocínio similar se pode apontar relativamente às questões de locais específi cos ou prazos máximos. Alguns exemplos permitem compreender a questão. Suponha-se 
um contrato versando sobre a conservação de rodovia na Região Amazônica. É evidente que as condições locais, as difi culdades inerentes à execução do contrato são 
muito relevantes. Não haveria cabimento em o sujeito invocar, pura e simplesmente, a experiência na conservação de rodovias em outros locais (...).”
A doutrina é corroborada pelo saudoso mineiro CARLOS PINTO COELHO MOTTA, in Efi cácia nas Licitações e Contratos, 1994, p. 149, o qual, para reforçar a sua interpre-
tação do art. 30, cita na íntegra as seguintes conclusões do Prof. Antônio Carlos Cintra do Amaral, no seu parecer intitulado “Qualifi cação Técnica da empresa na nova 
Lei de Licitações e Contratos Administrativos”, separata da Revista Trimestral de Direito Público, nº 5, Malheiros Editores:
“1. Para efeito de qualifi cação técnica de empresas licitantes, a Administração deve, com base na Lei 8.666/93, exigir atestados referentes à sua capacitação técnica, 
com vistas à comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, (art. 
30, II).
Além da aptidão da empresa, comprovável em função de sua experiência, a Administração deve exigir comprovação da capacitação técnico-profi ssional, nos termos do 
§ 1° do mesmo art. 30. Essas comprovações podem ser dispensadas no caso de obras licitadas mediante a modalidade convite (§ 1° do art. 37).
A presente licitação compreende serviços técnicos especializados, os quais não podem ser executados por quaisquer empresas e/ou profi ssionais, por demandarem 
experiência nas diversas áreas e alta qualifi cação técnica.
Por essa razão é que o edital faz exigências da comprovação da experiência em serviços similares em quantitativos e complexidade técnica aos que serão executados. 
Se o município pretende contratar empresa para a prestação de serviços que visam a aprimorar o funcionamento da saúde pública, tal experiência deve ser exigida pela 
Administração.
O TCU admite que sejam exigidos atestados técnicos ou currículo que comprovem a experiência profi ssional. O TCU aceitou essa prática no seguinte caso (TCU. Processo 
nº 019.452/2005-4. Acórdão nº 492/2006 – P, Relator: Min. Lincoln Magalhães da Rocha):
“Nessa linha de raciocínio, considero que a exigência contida no subitem 9.8.4, alínea “c”, do Edital do Pregão PR-GSG-5.2113 - atestados técnicos ou currículo com-
provando a atuação dos profi ssionais em atividades de planejamento em, pelo menos, 2 (duas) empresas com mais de 1.000 (um mil) empregados (fl s. 16 do anexo I 
e 43 do anexo II) -não esbarra na vedação do art. 30, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, tendo em vista que a interpretação razoável desse dispositivo não alcança os 
quantitativos intrínsecos a cada contrato anteriormente executado, como no caso em exame (...).
A exigência constante do edital é pertinente, conforme entende o TCU. Com relação ao quantitativo e relevância do serviço, com a comprovação de que a licitante 
tenha realizado capacitações e treinamentos - para no mínimo 2.000 pessoas se justifi ca pelo fato de o órgão licitante possui em seu quadro aproximadamente 6.000 
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servidores/colaboradores. Existe compatibilidade, portanto, uma vez que o edital exige a demonstração de capacidade técnica de pouco mais de 30% do objeto licita-
do. É perfeitamente razoável e legal a exigência de comprovação da capacidade técnica para a execução inferior a 50% do objeto licitado, conforme entendimento já 
pacifi cado nos Tribunais de Contas.
Portanto, razão não assiste a IMPUGNANTE.
DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:
RESPOSTA DA EQUIPE DE PREGÕES:
A impugnante questiona, ainda, a norma constante do item 9.1 do instrumento convocatório, a qual estabelece como critério de julgamento o menor valor global por 
lote.
Tal critério, ao contrário do que afi rma a impugnante, além de ser absolutamente lícita, é pertinente ao objeto da pretensa contratação.
A razão da escolha de tal critério de julgamento restou absolutamente demonstrada no TERMO DE REFERÊNCIA, documento integrante do edital, que assim dispõe:
“2.4 - JUSTIFICATIVA DO JUGAMENTO POR MENOR PREÇO GLOBAL:
Neste certame deverá ser adotado o julgamento global em função de duas questões. A primeira questão trata da economia de escala, sobretudo ao atendimento à 
imprevisibilidade das demandas; agilidade nas aquisições; a transparência; e a possibilidade de maior participação de pequenas e médias empresas é algumas dessas 
vantagens que certamente que contribui para o alcance da efi ciência administrativa. Sendo então a melhor opção para aquisição em questão com fulcro no artigo 3º, 
do decreto número 7.892/2013. A segunda questão trata da necessidade técnica da compra em conjunto por lotes de serviço, por questões de compatibilidade de 
serviços, informações, ferramentas interligadas a softwares, bancos de dados, e integração para o perfeito funcionamento dos trabalhos de capacitação e qualifi cação. 
Ressaltamos a importância da segunda questão: A compatibilidade dos serviços e a gestão integrada das informações se fazem fundamentais para o sucesso dos tra-
balhos e o julgamento por preço unitário pode gerar uma desunião no serviço danoso ao erário público.”
Como se vê, a escolha do referido critério de julgamento visa à economia de escala e qualidade na execução dos serviços e no controle e fi scalização do futuro contrato, 
a serem realizados pela Administração. Inexiste, assim, restrição à competitividade alegada pela IMPUGNANTE.
Portanto, razão não assiste a IMPUGNANTE.
A Equipe de Pregões esclarece que as alegações constantes nas peças impugnatórias apresentadas pelas empresas NOVA DIDÁTICA – DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES 
PARA CAPACITAÇÃO LTDA. e ESPECIALIZAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA. – ME foram analisadas, julgadas e decididas pela Secretaria Municipal de Educação (órgão 
demandante do registro de preços), conforme documentos de folhas 349 a 358, dos autos, não competindo à mesma entrar no mérito da conveniência e adequação 
das decisões tomada pela Secretaria de Educação, inclusive na decisão de manter o julgamento do pregão em lote global, lote único.
Ademais, a Equipe de Pregões informa que a minuta de edital foi devidamente submetida à Procuradoria Geral do Município, documento de folha 165, onde o Pre-
goeiro solicita à PGM “uma ênfase na distribuição do lote (lote único)”, e no criterioso PARECER NÚMERO 000125/2020 – SLCCP/PGM, folhas 166 a 189, dos autos, a 
minuta de edital com o julgamento de forma global foi devidamente aprovado, sem ressalvas nesta questão.      
A Equipe de Pregões esclarece que as impugnações apresentadas encontram-se inseridas nos autos do Pregão Eletrônicas número 001/2020, disponíveis para vistas.
Equipe de Pregões
DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR:
Recebo as Impugnações interpostas pelas empresas NOVA DIDÁTICA – DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES PARA CAPACITAÇÃO LTDA., CNPJ número 05.131.166/0001-
60 e ESPECIALIZAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA. – ME, CNPJ: 18.246.898/0001-48, eis que são tempestivas, para no mérito NEGAR PROVIMENTO, ACATANDO A 
DECISÃO DA SECRETARIA DEMANDANTE DO REGISTRO DE PREÇOS E DA EQUIPE DE PREGÕES.
Contagem, 13 de agosto de 2020.
Adriano Henrique Fontoura de Faria
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Diretoria de Compras e Licitações

TERMO DE RATIFICAÇÃO

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 015/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA NACIONAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO DA UNIÃO, PELO PERÍODO DE 12 
MESES.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1071.04.122.0001.2132 – 33.90.39.68– FONTE 0100 
1131.10.122.0001.2193 – 33.90.39.68 – FONTE 2159

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª., para RATIFICAÇÃO, da despesa com a IMPRENSA NACIONAL, CNPJ: 04.196.645/0001-00. Valor total de 
R$ 39.648,00 (trinta e nove mil seiscentos e quarenta e oito reais). 

THIAGO DE FREITAS OLIVEIRA
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Superintendente de Licitação, Contratos e Parcerias

DESPACHO:

RATIFICO o procedimento nos termos do art. 25, caput, da Lei n° 8.666/93, e autorizo a despesa com a IMPRENSA NACIONAL, CNPJ: 04.196.645/0001-00. Valor total de 
R$ 39.648,00 (trinta e nove mil seiscentos e quarenta e oito reais). 

Publique-se.

Contagem, 14 de agosto de 2020.

ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração 

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.816
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; RESOLVE:
Art.1º DISPENSAR, da designação para o exercício da Função de Confi ança de Direção de Controle Administrativo, Referência FC-5, CFC-215, a servidora BRUNNEA STE-
PHANNEA DE OLIVEIRA E SILVA, matrícula 1435430, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo.
Art.2º DESIGNAR para o exercício da Função de Confi ança de Direção de Controle Administrativo, Referência FC-5, CFC-215, a servidora VIVIANE MADUREIRA DE MA-
TOS, matrícula 1433403, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de agosto de 2020.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.819
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; RESOLVE:
Art.1º TORNAR SEM EFEITO  o Ato Administrativo nº 25.793, datado de 05 de agosto de 2020, que nomeia para cargo em comissão em comissão DAM-3, código SEDS.
DAM3.06, MANOEL IGNACIO MENDES COSTA, lotado na Secretaria Municipal de Defesa Social.
Art.2º NOMEAR, para cargo em comissão DAM-3, código SEDS.DAM3.06, RAFAEL ALVES GONÇALVES, lotado na Secretaria Municipal de Defesa Social, a partir da data 
de publicação deste Ato Administrativo, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria do Secretário Municipal de Defesa 
Social, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 459, de 28 de março de 2018 e suas alterações.
Art.3º NOMEAR, para cargo em comissão DAM-2, código SECEJ.DAM2.02, FRANCISCO XAVIER NETO, lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, a 
partir da data de publicação deste Ato Administrativo, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria do Secretário Municipal 
de Cultura, Esporte e Juventude, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 445, de 22 de março de 2018 e suas alterações.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 12 de agosto de 2020.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.820
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, a pedido, do cargo em comissão DAM-3, código SEPLAN.DAM3.02, o servidor GETULIO DE SOUZA MENDES, lotado na Secretaria Municipal de 
Planejamento, Orçamento e Gestão, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo; devendo o servidor apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas 
Declaração de Bens com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até 
que seja apresentada a referida declaração.
Art.2º NOMEAR, para cargo em comissão DAM-3, código SEPLAN.DAM3.02, MARLON VINICIUS CARDOSO, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento 
e Gestão, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria da Secre-
tária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 430, de 20 de março de 2018 e suas 
alterações.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 12 de agosto de 2020.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.823
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; EXONERAR, a pedido, dos respectivos cargos em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na 
Secretaria Municipal de Defesa Social, a partir de 14 de agosto de 2020; devendo os servidores apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens 
com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresenta-
da a referida declaração.
FABIANO AUGUSTO DOS REIS, cargo em comissão DAM-11;
ANTONIO TIBURCIO RACILAN, cargo em comissão DAM-7, código SEDS.DAM7.02;
ARLINDO JUNIO PEREIRA DE ALMEIDA, cargo em comissão DAM-12, código SEDS.DAM12.06;
KATIA CILENE PEREIRA BORDONI DINIZ, cargo em comissão DAM-12, designada para responder pela Superintendente de Prevenção ao Uso de Drogas;
IRANI ALVEAR SARAIVA, cargo em comissão DAM-20, designado para responder pela Subsecretaria de Segurança
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2020.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.824
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto nos Artigos 39 e 40, todos da Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro 
de 2017, que dispõe sobre a Organização da Administração Direta do Poder Executivo; DISPENSA, da designação para o exercício da Gratifi cação Estratégica Municipal 
(GEM), o servidor abaixo relacionado, lotado na Secretaria Municipal de Defesa Social, a partir de 14 de agosto de 2020.

SERVIDOR CÓDIGO DE GEM

FABIANO AUGUSTO DOS REIS GEM-2
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2020.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.825
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; EXONERAR, a pedido, dos respectivos cargos em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na 
Secretaria Municipal de Governo, a partir de 14 de agosto de 2020; devendo os servidores apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com 
data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a 
referida declaração.
JUAREZ LUIZ DE FREITAS, cargo em comissão DAM-7, código SEGOV.DAM7.02;
RENATO MARCIO DA SILVA, cargo em comissão DAM-11, código SEGOV.DAM11.04;
RODINEI FERREIRA DIAS, cargo em comissão DAM-15;
EDUARDO TADEU SENDON, cargo em comissão DAM-12, designado para responder pela Diretoria de Interlocução com a Sociedade Civil;
HUGO OTAVIO COSTA VILAÇA, cargo em comissão DAM-20, código SEGOV.DAM20.01, designado para responder pela Subsecretaria de Coordenação Geral.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2020.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.826
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto nos Artigos 39 e 40, todos da Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro 
de 2017, que dispõe sobre a Organização da Administração Direta do Poder Executivo; DISPENSA, da designação para o exercício da Gratifi cação Estratégica Municipal 
(GEM), os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Governo, a partir de 14 de agosto de 2020.

SERVIDOR CÓDIGO DE GEM

EDUARDO TADEU SENDON GEM-2

RODINEI FERREIRA DIAS GEM-5
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2020.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.827
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; EXONERAR, a pedido, dos respectivos cargos em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na 
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, a partir de 14 de agosto de 2020; devendo os servidores apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas 
Declaração de Bens com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até 
que seja apresentada a referida declaração.
DANIEL DUARTE RAAD, cargo em comissão DAM-5, código SECEJ.DAM5.04;
RUBENS BASTOS, cargo em comissão DAM-11, código SECEJ.DAM11.03;
IGOR COSTA BARBOSA, cargo em comissão DAM-4, código SECEJ.DAM4.07, designado para responder pela Gerência de Esporte Educacional
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2020.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.828
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; EXONERAR, a pedido, dos respectivos cargos em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados no 
Gabinete do Prefeito, a partir de 14 de agosto de 2020; devendo os servidores apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atu-
alizada, 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.
ANDERSON GERONIMO FERREIRA, cargo em comissão DAM-5;
VENICIO APOLINARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, cargo em comissão DAM-4, designado para responder pela Gerência Atendimento - Superintendência Regional indus-
trial;
ADILSON LAMOUNIER DA ROCHA NOGUEIRA, cargo em comissão DAM-9;
ANTONIO BENTO DA SILVA, cargo em comissão DAM-9;
GEDEAN BARBOSA DE OLIVEIRA, cargo em comissão DAM-15, designado para responder pela Superintendência Regional Petrolândia;
SEBASTIAO PEDRO DE ARAUJO, cargo em comissão DAM-15, designado para responder pela Superintendência Regional Vargem das Flores;
WESLEY DAMACENO SALDANHA, cargo em comissão DAM-4, código GP.DAM4.36, designado para responder pela Gerência de Limpeza, Manutenção e Pequenas Obras 
- Superintendência Regional Vargem das Flores.
NORMANDO DAMASCENO AFONSO, cargo em comissão DAM-11;
RUBENS FREITAS SIQUEIRA, cargo em comissão DAM-7, código GP.DAM7.09;
ALESSANDRA MARA MOREIRA DE PAIVA LOPES, cargo em comissão DAM-11, código GP.DAM11.02.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2020.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.829
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; EXONERAR, a pedido, do cargo em comissão DAM-20, o servidor SERGIO MENDES PIRES, lotado na Secretaria 
Municipal de Educação, designado para responder pela Subsecretaria de Gestão e Operações, a partir de 14 de agosto de 2020; devendo o servidor apresentar à Supe-
rintendência 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.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2020.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.830
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; EXONERAR, a pedido, dos respectivos cargos em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a partir de 14 de agosto de 2020; devendo os servidores apresentar à Superintendência de Gestão 
de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto 
rescisório, até que seja apresentada a referida declaração.
CESAR OLIVEIRA PINTO, cargo em comissão DAM-5, código SEMAD.DAM5.01;
ROSANA CLAUDIA ZEFERINO DE SOUZA, cargo em comissão DAM-3, código SEMAD.DAM3.12;
INGRID GONÇALVES LIMONI, cargo em comissão DAM-7;
GILMAR JOSE RODRIGUES, cargo em comissão DAM-12;
SIRLENE CONCEIÇAO DE ALMEIDA SANTOS cargo em comissão DAM-7, designada para responder pela Diretoria de Fiscalização;
JOSE ROBERTO GARBAZZA SANTOS, cargo em comissão DAM-20, designado para responder pela Subsecretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2020.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
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ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.831
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; EXONERAR, a pedido, dos respectivos cargos em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a partir de 14 de agosto de 2020; devendo os servidores apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Decla-
ração 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.
RENATO MARQUES FERREIRA, cargo em comissão DAM-5, código SEMOBS.DAM5.02;
SERGIO CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA, cargo em comissão DAM-3;
ERIVELTO MOREIRA DA SILVA, cargo em comissão DAM-7, código SEMOBS.DAM7.12;
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2020.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.832
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; EXONERAR, a pedido, dos respectivos cargos em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na 
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, a partir de 14 de agosto de 2020; devendo os servidores apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas 
Declaração de Bens com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até 
que seja apresentada a referida declaração.
SALUA DE CAMPOS MATTAR, cargo em comissão DAM-5, código SMDHC.DAM5.07;
SARA ANI PEREIRA, cargo em comissão DAM-9;
GERALDA APARECIDA NOGUEIRA, cargo em comissão DAM-12, designada para responder pela Superintendência de Políticas Públicas Para Mulheres;
RICARDO RAMOS DE OLIVEIRA, cargo em comissão DAM-20, designado para responder pela Subsecretaria de Direitos Humanos e Cidadania.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2020.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.833
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; EXONERAR, a pedido, dos respectivos cargos em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Se-
cretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a partir de 14 de agosto de 2020; devendo os servidores apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração 
de Bens com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja 
apresentada a referida declaração.
MARCOS ALEXANDRE LACERDA DO NASCIMENTO, cargo em comissão DAM-7;
WELLINGTON SOARES MARTINS, cargo em comissão DAM-15, código SMDS.DAM15.02;
MARIA JOSE MENDES ESTEVAO, cargo em comissão DAM-4, designada para responder pela Gerência de Agricultura Urbana e Familiar;
JANE MEIRE PEREIRA SILVA, cargo em comissão DAM-4, código SMDS.DAM4.05, designada para responder pela Gerência de Abastecimento Social.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2020.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.834
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; EXONERAR, a pedido, dos respectivos cargos em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, a partir de 14 de agosto de 2020; devendo os servidores apresentar à Superintendência de Gestão de 
Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto resci-
sório, até que seja apresentada a referida declaração.
LARISSA DE OLIVEIRA LUCAS GOMES, cargo em comissão DAM-7;
PATRICK NEIL DRUMOND ALBUQUERQUE, cargo em comissão DAM-20, designado para responder pela Subsecretaria de Licenciamento e Fiscalização.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2020.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.835
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; EXONERAR, a pedido, dos respectivos cargos em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na 
Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 14 de agosto de 2020; devendo os servidores apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com 
data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a 
referida declaração.
CLAUDIA MARCIA SANTIAGO DE CASTRO, cargo em comissão DAM-7;
RONDERSON CUSTODIO BORGES, cargo em comissão DAM-7, código SMS.DAM7.23;
ANA LUISA DE ANDRADE MENEZES, cargo em comissão DAM-5;
ACACIO DE MACEDO MATOS, cargo em comissão DAM-10;
RENATO DE MELO VIEIRA, cargo em comissão DAM-11, código SMS.DAM11.15, designado para responder pela Diretoria de Manutenção;
HEBERT ROCHA ANDRADE, cargo em comissão DAM-3.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2020.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.836
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 98, da Lei Orgânica do Município; nos termos 
da delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; e, considerando os despachos exarados no Processo nº 06757/2020-01A; nos 
termos do Artigo 84 da Lei 2.160/1990, combinado com o Artigo 1º, inciso II, alínea “I”, da Lei Complementar Federal nº 064/1990; considerando, também, a Resolu-
ção nº 23.609/2019, do Tribunal Superior Eleitoral; CONCEDE LICENÇA REMUNERADA PARA ATIVIDADE POLÍTICA, no prazo de 03(três) meses, a partir de 15 de agosto 
de 2020, ao Servidor JOAO BOSCO DE AVILA OTONI, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica, Nível XIIIA, Padrão “P-11”, matrícula nº 
1276138, lotado na Secretaria Municipal de Educação, fi cando o mesmo ciente que deverá apresentar, até o dia 29/09/2020 todos os documentos que comprovam as 
condições objetivas de registrabilidade e elegibilidade previstos no § 3º do art. 14 da Constituição da República, bem como a cópia da Ata da Convenção Partidária que 
lhe indicou a candidato no presente pleito e o devido registro de candidatura para cargo de prefeito ou vereador no Município de Contagem aprovado pelo TRE/MG, 
sob pena de ter sua licença cassada e restituir ao erário público os valores referentes ao período em que esta licença esteve vigente.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.837
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 98, da Lei Orgânica do Município; nos termos 
da delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; e, considerando os despachos exarados no Processo nº 02882/2020-10A; nos 
termos do Artigo 84 da Lei 2.160/1990, combinado com o Artigo 1º, inciso II, alínea “I”, da Lei Complementar Federal nº 064/1990; considerando, também, a Resolução 
nº 23.609/2019, do Tribunal Superior Eleitoral; CONCEDE LICENÇA REMUNERADA PARA ATIVIDADE POLÍTICA, no prazo de 03(três) meses, a partir de 15 de agosto de 
2020, ao Servidor ANGELO MARQUES DE ASSIS SILVA, titular do cargo de provimento efetivo de Motorista, Nível V, Padrão “P-06”, matrícula nº 126099, lotado na 
Secretaria Municipal de Saúde, fi cando o mesmo ciente que deverá apresentar, até o dia 29/09/2020 todos os documentos que comprovam as condições objetivas de 
registrabilidade e elegibilidade previstos no § 3º do art. 14 da Constituição da República, bem como a cópia da Ata da Convenção Partidária que lhe indicou a candidato 
no presente pleito e o devido registro de candidatura para cargo de prefeito ou vereador no Município de Contagem aprovado pelo TRE/MG, sob pena de ter sua licen-
ça cassada e restituir ao erário público os valores referentes ao período em que esta licença esteve vigente.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.838
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 98, da Lei Orgânica do Município; nos termos 
da delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; e, considerando os despachos exarados no Processo nº 02915/2020-10A; nos 
termos do Artigo 84 da Lei 2.160/1990, combinado com o Artigo 1º, inciso II, alínea “I”, da Lei Complementar Federal nº 064/1990; considerando, também, a Resolução 
nº 23.609/2019, do Tribunal Superior Eleitoral; CONCEDE LICENÇA REMUNERADA PARA ATIVIDADE POLÍTICA, no prazo de 03(três) meses, a partir de 15 de agosto de 
2020, à Servidora ARILDA NUNES DE SOUSA, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo, Nível VI-A, Padrão “P-09”, matrícula nº 168031, lotada 
na Secretaria Municipal de Saúde, fi cando a mesma ciente que deverá apresentar, até o dia 29/09/2020 todos os documentos que comprovam as condições objetivas de 
registrabilidade e elegibilidade previstos no § 3º do art. 14 da Constituição da República, bem como a cópia da Ata da Convenção Partidária que lhe indicou a candidata 
no presente pleito e o devido registro de candidatura para cargo de prefeita ou vereadora no Município de Contagem aprovado pelo TRE/MG, sob pena de ter sua 
licença cassada e restituir ao erário público os valores referentes ao período em que esta licença esteve vigente.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.839
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 98, da Lei Orgânica do Município; nos termos 
da delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; e, considerando os despachos exarados no Processo nº 06325/2020-01A; nos 
termos do Artigo 84 da Lei 2.160/1990, combinado com o Artigo 1º, inciso II, alínea “I”, da Lei Complementar Federal nº 064/1990; considerando, também, a Resolução 
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nº 23.609/2019, do Tribunal Superior Eleitoral; CONCEDE LICENÇA REMUNERADA PARA ATIVIDADE POLÍTICA, no prazo de 03(três) meses, a partir de 15 de agosto de 
2020, ao Servidor MARCOS ANTONIO MACHADO, titular do cargo de provimento efetivo de Agente de Serviços Escolares, Nível I, Padrão “P-08”, matrícula nº 1179396, 
lotado na Secretaria Municipal de Educação, fi cando o mesmo ciente que deverá apresentar, até o dia 29/09/2020 todos os documentos que comprovam as condições 
objetivas de registrabilidade e elegibilidade previstos no § 3º do art. 14 da Constituição da República, bem como a cópia da Ata da Convenção Partidária que lhe indi-
cou a candidato no presente pleito e o devido registro de candidatura para cargo de prefeito ou vereador no Município de Contagem aprovado pelo TRE/MG, sob pena 
de ter sua licença cassada e restituir ao erário público os valores referentes ao período em que esta licença esteve vigente.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.840
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 98, da Lei Orgânica do Município; nos termos 
da delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; e, considerando os despachos exarados no Processo nº 06317/2020-01A; nos 
termos do Artigo 84 da Lei 2.160/1990, combinado com o Artigo 1º, inciso II, alínea “I”, da Lei Complementar Federal nº 064/1990; considerando, também, a Resolução 
nº 23.609/2019, do Tribunal Superior Eleitoral; CONCEDE LICENÇA REMUNERADA PARA ATIVIDADE POLÍTICA, no prazo de 03(três) meses, a partir de 15 de agosto de 
2020, à Servidora MARIA IVONE DO CARMO, titular do cargo de provimento efetivo de Assistente Escolar, Nível IV, Padrão “P-39”, matrícula nº 1115487, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação, fi cando a mesma ciente que deverá apresentar, até o dia 29/09/2020 todos os documentos que comprovam as condições objetivas de 
registrabilidade e elegibilidade previstos no § 3º do art. 14 da Constituição da República, bem como a cópia da Ata da Convenção Partidária que lhe indicou a candidata 
no presente pleito e o devido registro de candidatura para cargo de prefeita ou vereadora no Município de Contagem aprovado pelo TRE/MG, sob pena de ter sua 
licença cassada e restituir ao erário público os valores referentes ao período em que esta licença esteve vigente.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.841
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 98, da Lei Orgânica do Município; nos termos 
da delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; e, considerando os despachos exarados no Processo nº 06333/2020-01A; nos 
termos do Artigo 84 da Lei 2.160/1990, combinado com o Artigo 1º, inciso II, alínea “I”, da Lei Complementar Federal nº 064/1990; considerando, também, a Resolução 
nº 23.609/2019, do Tribunal Superior Eleitoral; CONCEDE LICENÇA REMUNERADA PARA ATIVIDADE POLÍTICA, no prazo de 03(três) meses, a partir de 15 de agosto de 
2020, ao Servidor IVAIR PINHEIRO DE FARIA, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo, Nível VIII-A, Padrão “P-04”, matrícula nº 1116440, lotado 
na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, fi cando o mesmo ciente que deverá apresentar, até o dia 29/09/2020 todos os documentos que comprovam as 
condições objetivas de registrabilidade e elegibilidade previstos no § 3º do art. 14 da Constituição da República, bem como a cópia da Ata da Convenção Partidária que 
lhe indicou a candidato no presente pleito e o devido registro de candidatura para cargo de prefeito ou vereador no Município de Contagem aprovado pelo TRE/MG, 
sob pena de ter sua licença cassada e restituir ao erário público os valores referentes ao período em que esta licença esteve vigente.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.842
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 98, da Lei Orgânica do Município; nos termos 
da delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; e, considerando os despachos exarados no Processo nº 06330/2020-01A; nos 
termos do Artigo 84 da Lei 2.160/1990, combinado com o Artigo 1º, inciso II, alínea “I”, da Lei Complementar Federal nº 064/1990; considerando, também, a Resolução 
nº 23.609/2019, do Tribunal Superior Eleitoral; CONCEDE LICENÇA REMUNERADAPARA ATIVIDADE POLÍTICA, no prazo de 03(três) meses, a partir de 15 de agosto de 
2020, ao Servidor FLORO REIS DE VASCONCELOS, titular do cargo de provimento efetivo de Analista de Controle Interno, Nível I, Padrão “P-01”, matrícula nº 1464473, 
lotado na Controladoria Geral do Município, fi cando o mesmo ciente que deverá apresentar, até o dia 29/09/2020 todos os documentos que comprovam as condições 
objetivas de registrabilidade e elegibilidade previstos no § 3º do art. 14 da Constituição da República, bem como a cópia da Ata da Convenção Partidária que lhe indi-
cou a candidato no presente pleito e o devido registro de candidatura para cargo de prefeito ou vereador no Município de Contagem aprovado pelo TRE/MG, sob pena 
de ter sua licença cassada e restituir ao erário público os valores referentes ao período em que esta licença esteve vigente.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.843
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 98, da Lei Orgânica do Município; nos termos 
da delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; e, considerando os despachos exarados no Processo nº 06331/2020-01A; nos 
termos do Artigo 84 da Lei 2.160/1990, combinado com o Artigo 1º, inciso II, alínea “I”, da Lei Complementar Federal nº 064/1990; considerando, também, a Resolução 
nº 23.609/2019, do Tribunal Superior Eleitoral; CONCEDE LICENÇA REMUNERADA PARA ATIVIDADE POLÍTICA, no prazo de 03(três) meses, a partir de 15 de agosto de 
2020, ao Servidor FLORO REIS DE VASCONCELOS, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica PEB2, Nível XIIIA, Padrão “P-15”, matrícula nº 
1280453, lotado na Secretaria Municipal de Educação, fi cando o mesmo ciente que deverá apresentar, até o dia 29/09/2020 todos os documentos que comprovam as 
condições objetivas de registrabilidade e elegibilidade previstos no § 3º do art. 14 da Constituição da República, bem como a cópia da Ata da Convenção Partidária que 
lhe indicou a candidato no presente pleito e o devido registro de candidatura para cargo de prefeito ou vereador no Município de Contagem aprovado pelo TRE/MG, 
sob pena de ter sua licença cassada e restituir ao erário público os valores referentes ao período em que esta licença esteve vigente.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.844
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 98, da Lei Orgânica do Município; nos termos 
da delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; e, considerando os despachos exarados no Processo nº 06336/2020-01A; nos 
termos do Artigo 84 da Lei 2.160/1990, combinado com o Artigo 1º, inciso II, alínea “I”, da Lei Complementar Federal nº 064/1990; considerando, também, a Resolução 
nº 23.609/2019, do Tribunal Superior Eleitoral; CONCEDE LICENÇA REMUNERADAPARA ATIVIDADE POLÍTICA, no prazo de 03(três) meses, a partir de 15 de agosto de 
2020, ao Servidor CLESIOMAR PEDRO DIAS, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços III, Nível III, Grau “N”, matrícula nº 1148199, lotado na Secre-
taria Municipal de Defesa Social, fi cando o mesmo ciente que deverá apresentar, até o dia 29/09/2020 todos os documentos que comprovam as condições objetivas de 
registrabilidade e elegibilidade previstos no § 3º do art. 14 da Constituição da República, bem como a cópia da Ata da Convenção Partidária que lhe indicou a candidato 
no presente pleito e o devido registro de candidatura para cargo de prefeito ou vereador no Município de Contagem aprovado pelo TRE/MG, sob pena de ter sua licen-
ça cassada e restituir ao erário público os valores referentes ao período em que esta licença esteve vigente.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.845
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 98, da Lei Orgânica do Município; nos 
termos da delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; e, considerando os despachos exarados no Processo nº 05903/2020-01A; 
nos termos do Artigo 84 da Lei 2.160/1990, combinado com o Artigo 1º, inciso II, alínea “I”, da Lei Complementar Federal nº 064/1990; considerando, também, a 
Resolução nº 23.609/2019, do Tribunal Superior Eleitoral; CONCEDE LICENÇA REMUNERADA PARA ATIVIDADE POLÍTICA, no prazo de 03(três) meses, a partir de 15 de 
agosto de 2020, ao Servidor MAICO ANDERSON FILGUEIRAS, titular do cargo de provimento efetivo de Fiscal de Atividades Urbanas, Nível XI, Padrão “P-05”, matrícula 
nº 1360384, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, fi cando o mesmo ciente que deverá apresentar, até o dia 29/09/2020 todos os 
documentos que comprovam as condições objetivas de registrabilidade e elegibilidade previstos no § 3º do art. 14 da Constituição da República, bem como a cópia 
da Ata da Convenção Partidária que lhe indicou a candidato no presente pleito e o devido registro de candidatura para cargo de prefeito ou vereador no Município de 
Contagem aprovado pelo TRE/MG, sob pena de ter sua licença cassada e restituir ao erário público os valores referentes ao período em que esta licença esteve vigente.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.846
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 98, da Lei Orgânica do Município; nos termos 
da delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; e, considerando os despachos exarados no Processo nº 05865/2020-01A; nos 
termos do Artigo 84 da Lei 2.160/1990, combinado com o Artigo 1º, inciso II, alínea “I”, da Lei Complementar Federal nº 064/1990; considerando, também, a Resolução 
nº 23.609/2019, do Tribunal Superior Eleitoral; CONCEDE LICENÇA REMUNERADA PARA ATIVIDADE POLÍTICA, no prazo de 03(três) meses, a partir de 15 de agosto de 
2020, à Servidora SIRLENE CONCEIÇAO DE ALMEIDA SANTOS, titular do cargo de provimento efetivo de Fiscal de Atividades Urbanas, Nível XI, Padrão “P-11”, matrícula 
nº 1175170, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, fi cando a mesma ciente que deverá apresentar, até o dia 29/09/2020 
todos os documentos que comprovam as condições objetivas de registrabilidade e elegibilidade previstos no § 3º do art. 14 da Constituição da República, bem como a 
cópia da Ata da Convenção Partidária que lhe indicou a candidata no presente pleito e o devido registro de candidatura para cargo de prefeita ou vereadora no Muni-
cípio de Contagem aprovado pelo TRE/MG, sob pena de ter sua licença cassada e restituir ao erário público os valores referentes ao período em que esta licença esteve 
vigente.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.847
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 98, da Lei Orgânica do Município; nos termos 
da delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; e, considerando os despachos exarados no Processo nº 03309/2020-10A; nos 
termos do Artigo 84 da Lei 2.160/1990, combinado com o Artigo 1º, inciso II, alínea “I”, da Lei Complementar Federal nº 064/1990; considerando, também, a Resolu-
ção nº 23.609/2019, do Tribunal Superior Eleitoral; CONCEDE LICENÇA REMUNERADA PARA ATIVIDADE POLÍTICA, no prazo de 03(três) meses, a partir de 15 de agosto 
de 2020, à Servidora LENIR DE AQUINO FERNANDES, titular do cargo de provimento efetivo de Técnico em Enfermagem-30H, Nível VI-A, Padrão “P-03”, matrícula nº 
201423, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, fi cando a mesma ciente que deverá apresentar, até o dia 29/09/2020 todos os documentos que comprovam as con-
dições objetivas de registrabilidade e elegibilidade previstos no § 3º do art. 14 da Constituição da República, bem como a cópia da Ata da Convenção Partidária que lhe 
indicou a candidato no presente pleito e o devido registro de candidatura para cargo de prefeita ou vereadora no Município de Contagem aprovado pelo TRE/MG, sob 
pena de ter sua licença cassada e restituir ao erário público os valores referentes ao período em que esta licença esteve vigente.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.848
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 98, da Lei Orgânica do Município; nos termos 
da delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; e, considerando os despachos exarados no Processo nº 06376/2020-01A; nos 
termos do Artigo 84 da Lei 2.160/1990, combinado com o Artigo 1º, inciso II, alínea “I”, da Lei Complementar Federal nº 064/1990; considerando, também, a Resolução 
nº 23.609/2019, do Tribunal Superior Eleitoral; CONCEDE LICENÇA REMUNERADA PARA ATIVIDADE POLÍTICA, no prazo de 03(três) meses, a partir de 15 de agosto de 
2020, à Servidora IARA SILVA LUCIO, titular do cargo de provimento efetivo de Pedagogo PED I, Nível XIIIA, Padrão “P-11”, matrícula nº 1275948, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação, fi cando a mesma ciente que deverá apresentar, até o dia 29/09/2020 todos os documentos que comprovam as condições objetivas de registra-
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bilidade e elegibilidade previstos no § 3º do art. 14 da Constituição da República, bem como a cópia da Ata da Convenção Partidária que lhe indicou a candidato no 
presente pleito e o devido registro de candidatura para cargo de prefeita ou vereadora no Município de Contagem aprovado pelo TRE/MG, sob pena de ter sua licença 
cassada e restituir ao erário público os valores referentes ao período em que esta licença esteve vigente.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.849
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 98, da Lei Orgânica do Município; nos termos 
da delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; e, considerando os despachos exarados no Processo nº 02891/2020-10A; nos 
termos do Artigo 84 da Lei 2.160/1990, combinado com o Artigo 1º, inciso II, alínea “I”, da Lei Complementar Federal nº 064/1990; considerando, também, a Resolução 
nº 23.609/2019, do Tribunal Superior Eleitoral; CONCEDE LICENÇA REMUNERADA PARA ATIVIDADE POLÍTICA, no prazo de 03(três) meses, a partir de 15 de agosto de 
2020, ao Servidor RODRIGO DO NASCIMENTO, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar em Enfermagem I-40H, Nível VI-B, Padrão “P-05”, matrícula nº 139045, 
lotado na Secretaria Municipal de Saúde, fi cando o mesmo ciente que deverá apresentar, até o dia 29/09/2020 todos os documentos que comprovam as condições ob-
jetivas de registrabilidade e elegibilidade previstos no § 3º do art. 14 da Constituição da República, bem como a cópia da Ata da Convenção Partidária que lhe indicou a 
candidato no presente pleito e o devido registro de candidatura para cargo de prefeito ou vereador no Município de Contagem aprovado pelo TRE/MG, sob pena de ter 
sua licença cassada e restituir ao erário público os valores referentes ao período em que esta licença esteve vigente.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.850
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 98, da Lei Orgânica do Município; nos termos 
da delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; e, considerando os despachos exarados no Processo nº 02625/2020-10A; nos 
termos do Artigo 84 da Lei 2.160/1990, combinado com o Artigo 1º, inciso II, alínea “I”, da Lei Complementar Federal nº 064/1990; considerando, também, a Resolução 
nº 23.609/2019, do Tribunal Superior Eleitoral; CONCEDE LICENÇA REMUNERADA PARA ATIVIDADE POLÍTICA, no prazo de 03(três) meses, a partir de 15 de agosto de 
2020, à Servidora WANUSA DA CONCEIÇAO DE SOUZA, titular do cargo de provimento efetivo de Porteiro Vigilante, Nível I, Padrão “P-05”, matrícula nº 145086, lotada 
na Secretaria Municipal de Saúde, fi cando a mesma ciente que deverá apresentar, até o dia 29/09/2020 todos os documentos que comprovam as condições objetivas de 
registrabilidade e elegibilidade previstos no § 3º do art. 14 da Constituição da República, bem como a cópia da Ata da Convenção Partidária que lhe indicou a candidato 
no presente pleito e o devido registro de candidatura para cargo de prefeita ou vereadora no Município de Contagem aprovado pelo TRE/MG, sob pena de ter sua 
licença cassada e restituir ao erário público os valores referentes ao período em que esta licença esteve vigente.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.851
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 98, da Lei Orgânica do Município; nos termos 
da delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; e, considerando os despachos exarados no Processo nº 07002/2020-01A; nos 
termos do Artigo 84 da Lei 2.160/1990, combinado com o Artigo 1º, inciso II, alínea “I”, da Lei Complementar Federal nº 064/1990; considerando, também, a Resolu-
ção nº 23.609/2019, do Tribunal Superior Eleitoral; CONCEDE LICENÇA REMUNERADA PARA ATIVIDADE POLÍTICA, no prazo de 03(três) meses, a partir de 15 de agosto 
de 2020, à Servidora FRANCIMARA DAS GRAÇAS BATISTA, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica PEB1-II, Nível XIIIA, Padrão “P-11”, 
matrícula nº 1275697, lotada na Secretaria Municipal de Educação, fi cando a mesma ciente que deverá apresentar, até o dia 29/09/2020 todos os documentos que 
comprovam as condições objetivas de registrabilidade e elegibilidade previstos no § 3º do art. 14 da Constituição da República, bem como a cópia da Ata da Convenção 
Partidária que lhe indicou a candidato no presente pleito e o devido registro de candidatura para cargo de prefeita ou vereadora no Município de Contagem aprovado 
pelo TRE/MG, sob pena de ter sua licença cassada e restituir ao erário público os valores referentes ao período em que esta licença esteve vigente.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.852
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 98, da Lei Orgânica do Município; nos termos 
da delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; e, considerando os despachos exarados no Processo nº 06480/2020-01A; nos 
termos do Artigo 84 da Lei 2.160/1990, combinado com o Artigo 1º, inciso II, alínea “I”, da Lei Complementar Federal nº 064/1990; considerando, também, a Resolução 
nº 23.609/2019, do Tribunal Superior Eleitoral; CONCEDE LICENÇA REMUNERADA PARA ATIVIDADE POLÍTICA, no prazo de 03(três) meses, a partir de 15 de agosto de 
2020, à Servidora ADINALVA ESTEVES DE JESUS, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Escolares, Nível I, Padrão “P-07”, matrícula nº 1328855, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação, fi cando a mesma ciente que deverá apresentar, até o dia 29/09/2020 todos os documentos que comprovam as condições 
objetivas de registrabilidade e elegibilidade previstos no § 3º do art. 14 da Constituição da República, bem como a cópia da Ata da Convenção Partidária que lhe indi-
cou a candidato no presente pleito e o devido registro de candidatura para cargo de prefeita ou vereadora no Município de Contagem aprovado pelo TRE/MG, sob pena 
de ter sua licença cassada e restituir ao erário público os valores referentes ao período em que esta licença esteve vigente.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.853
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 98, da Lei Orgânica do Município; nos termos 
da delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; e, considerando os despachos exarados no Processo nº 02916/2020-10A; nos 
termos do Artigo 84 da Lei 2.160/1990, combinado com o Artigo 1º, inciso II, alínea “I”, da Lei Complementar Federal nº 064/1990; considerando, também, a Resolução 
nº 23.609/2019, do Tribunal Superior Eleitoral; CONCEDE LICENÇA REMUNERADA PARA ATIVIDADE POLÍTICA, no prazo de 03(três) meses, a partir de 15 de agosto de 
2020, ao Servidor EDUARDO ANTONIO SILVA FRAGA, titular do cargo de provimento efetivo de Médico II, Nível VII, Grau “N”, matrícula nº 1137260, lotado na Secre-
taria Municipal de Saúde, fi cando o mesmo ciente que deverá apresentar, até o dia 29/09/2020 todos os documentos que comprovam as condições objetivas de regis-
trabilidade e elegibilidade previstos no § 3º do art. 14 da Constituição da República, bem como a cópia da Ata da Convenção Partidária que lhe indicou a candidato no 
presente pleito e o devido registro de candidatura para cargo de prefeito ou vereador no Município de Contagem aprovado pelo TRE/MG, sob pena de ter sua licença 
cassada e restituir ao erário público os valores referentes ao período em que esta licença esteve vigente.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.854
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 98, da Lei Orgânica do Município; nos termos 
da delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; e, considerando os despachos exarados no Processo nº 02886/2020-10A; nos 
termos do Artigo 84 da Lei 2.160/1990, combinado com o Artigo 1º, inciso II, alínea “I”, da Lei Complementar Federal nº 064/1990; considerando, também, a Resolução 
nº 23.609/2019, do Tribunal Superior Eleitoral; CONCEDE LICENÇA REMUNERADA PARA ATIVIDADE POLÍTICA, no prazo de 03(três) meses, a partir de 15 de agosto de 
2020, ao Servidor JAIMIR SILVANO, titular do cargo de provimento efetivo de Motorista, Nível V, Padrão “P-04”, matrícula nº 167048, lotado na Secretaria Municipal de 
Saúde, fi cando o mesmo ciente que deverá apresentar, até o dia 29/09/2020 todos os documentos que comprovam as condições objetivas de registrabilidade e elegibi-
lidade previstos no § 3º do art. 14 da Constituição da República, bem como a cópia da Ata da Convenção Partidária que lhe indicou a candidato no presente pleito e o 
devido registro de candidatura para cargo de prefeito ou vereador no Município de Contagem aprovado pelo TRE/MG, sob pena de ter sua licença cassada e restituir ao 
erário público os valores referentes ao período em que esta licença esteve vigente.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.855
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 98, da Lei Orgânica do Município; nos termos 
da delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; e, considerando os despachos exarados no Processo nº 02698/2020-10A; nos 
termos do Artigo 1º, inciso II, alínea “I”, da Lei Complementar Federal nº 064/1990; considerando, também, a Resolução nº 23.609/2019, do Tribunal Superior Eleitoral; 
CONCEDE LICENÇA REMUNERADA PARA ATIVIDADE POLÍTICA, no prazo de 03(três) meses, a partir de 15 de agosto de 2020, à Servidora CLAUDETE FERNANDES ROSA 
MOREIRA, titular da função de Agente Comunitário de Saúde, Nível A, Grau “1”, matrícula nº 185036, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, fi cando a mesma ciente 
que deverá apresentar, até o dia 29/09/2020 todos os documentos que comprovam as condições objetivas de registrabilidade e elegibilidade previstos no § 3º do art. 14 
da Constituição da República, bem como a cópia da Ata da Convenção Partidária que lhe indicou a candidato no presente pleito e o devido registro de candidatura para 
cargo de prefeita ou vereadora no Município de Contagem aprovado pelo TRE/MG, sob pena de ter sua licença cassada e restituir ao erário público os valores referentes 
ao período em que esta licença esteve vigente.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.856
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 98, da Lei Orgânica do Município; nos termos 
da delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; e, considerando os despachos exarados no Processo nº 02894/2020-10A; nos 
termos do Artigo 84 da Lei 2.160/1990, combinado com o Artigo 1º, inciso II, alínea “I”, da Lei Complementar Federal nº 064/1990; considerando, também, a Resolução 
nº 23.609/2019, do Tribunal Superior Eleitoral; CONCEDE LICENÇA REMUNERADA PARA ATIVIDADE POLÍTICA, no prazo de 03(três) meses, a partir de 15 de agosto de 
2020, à Servidora ERIKA APARECIDA DA C GONÇALVES, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar em Enfermagem I-30H, Nível VI-A, Padrão “P-06”, matrícula 
nº 190044, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, fi cando a mesma ciente que deverá apresentar, até o dia 29/09/2020 todos os documentos que comprovam as 
condições objetivas de registrabilidade e elegibilidade previstos no § 3º do art. 14 da Constituição da República, bem como a cópia da Ata da Convenção Partidária que 
lhe indicou a candidato no presente pleito e o devido registro de candidatura para cargo de prefeita ou vereadora no Município de Contagem aprovado pelo TRE/MG, 
sob pena de ter sua licença cassada e restituir ao erário público os valores referentes ao período em que esta licença esteve vigente.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.857
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 98, da Lei Orgânica do Município; nos termos 
da delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; e, considerando os despachos exarados no Processo nº 02646/2020-10A; nos 
termos do Artigo 1º, inciso II, alínea “I”, da Lei Complementar Federal nº 064/1990; considerando, também, a Resolução nº 23.609/2019, do Tribunal Superior Eleitoral; 
CONCEDE LICENÇA REMUNERADA PARA ATIVIDADE POLÍTICA, no prazo de 03(três) meses, a partir de 15 de agosto de 2020, à Servidora IARA DOMINGOS, titular da 
função de Agente Comunitário de Saúde, Nível A, Grau “1”, matrícula nº 177017, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, fi cando a mesma ciente que deverá apresen-
tar, até o dia 29/09/2020 todos os documentos que comprovam as condições objetivas de registrabilidade e elegibilidade previstos no § 3º do art. 14 da Constituição da 
República, bem como a cópia da Ata da Convenção Partidária que lhe indicou a candidato no presente pleito e o devido registro de candidatura para cargo de prefeita 
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ou vereadora no Município de Contagem aprovado pelo TRE/MG, sob pena de ter sua licença cassada e restituir ao erário público os valores referentes ao período em 
que esta licença esteve vigente.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.858
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 98, da Lei Orgânica do Município; nos termos 
da delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; e, considerando os despachos exarados no Processo nº 02890/2020-10A; nos 
termos do Artigo 84 da Lei 2.160/1990, combinado com o Artigo 1º, inciso II, alínea “I”, da Lei Complementar Federal nº 064/1990; considerando, também, a Resolução 
nº 23.609/2019, do Tribunal Superior Eleitoral; CONCEDE LICENÇA REMUNERADA PARA ATIVIDADE POLÍTICA, no prazo de 03(três) meses, a partir de 15 de agosto de 
2020, à Servidora IOLANDA DE QUEIROZ BATISTA, titular do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo, Nível VI-A, Padrão “P-04”, matrícula nº 199526, 
lotada na Secretaria Municipal de Saúde, fi cando a mesma ciente que deverá apresentar, até o dia 29/09/2020 todos os documentos que comprovam as condições ob-
jetivas de registrabilidade e elegibilidade previstos no § 3º do art. 14 da Constituição da República, bem como a cópia da Ata da Convenção Partidária que lhe indicou 
a candidato no presente pleito e o devido registro de candidatura para cargo de prefeita ou vereadora no Município de Contagem aprovado pelo TRE/MG, sob pena de 
ter sua licença cassada e restituir ao erário público os valores referentes ao período em que esta licença esteve vigente.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.859
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 98, da Lei Orgânica do Município; nos termos 
da delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; e, considerando os despachos exarados no Processo nº 02644/2020-10A; nos 
termos do Artigo 1º, inciso II, alínea “I”, da Lei Complementar Federal nº 064/1990; considerando, também, a Resolução nº 23.609/2019, do Tribunal Superior Eleitoral; 
CONCEDE LICENÇA REMUNERADA PARA ATIVIDADE POLÍTICA, no prazo de 03(três) meses, a partir de 15 de agosto de 2020, ao Servidor HELISON FRANCISCO DA SILVA 
BATISTA, titular da função de Agente de Combate as Endemias, Nível A, Grau “1”, matrícula nº 203222, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, fi cando o mesmo 
ciente que deverá apresentar, até o dia 29/09/2020 todos os documentos que comprovam as condições objetivas de registrabilidade e elegibilidade previstos no § 3º do 
art. 14 da Constituição da República, bem como a cópia da Ata da Convenção Partidária que lhe indicou a candidato no presente pleito e o devido registro de candida-
tura para cargo de prefeito ou vereador no Município de Contagem aprovado pelo TRE/MG, sob pena de ter sua licença cassada e restituir ao erário público os valores 
referentes ao período em que esta licença esteve vigente.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.860
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; RESOLVE:
Art.1º DISPENSAR, da designação para o exercício da Função de Confi ança de Referência Técnica, Referência FC-12, CFC-146, o servidor RODRIGO DO NASCIMENTO, 
matrícula 139045, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 15 de agosto de 2020.
Art.2º DISPENSAR, da designação para o exercício da Função de Confi ança de Assessor Educacional, Referência FC-5, CFC-201, a servidora IARA SILVA LUCIO, matrícula 
1275948, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 15 de agosto de 2020.
Art.3º DISPENSAR, da designação para o exercício da Função de Dirigente Educacional, Referência FC-4, CFC-157, o servidor IVAIR PINHEIRO DE FARIA, matrícula 
1116440, lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, a partir de 15 de agosto de 2020.
Art.4º DISPENSAR, da designação para o exercício da Função de Confi ança de Assessor Educacional, Referência FC-5, CFC-178, a servidora MARIA IVONE DO CARMO, 
matrícula 1115487, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 15 de agosto de 2020.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2020.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.861
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; EXONERA, a pedido, do cargo em comissão DAM-7, código SEAD.DAM7.02, a servidora LUANA CARVALHO 
MIRANDA, lotada na Secretaria Municipal de Administração, a partir de 17 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 declaração.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2020.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.862
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto nos Artigos 39 e 40, todos da Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro 
de 2017, que dispõe sobre a Organização da Administração Direta do Poder Executivo; DISPENSA, a pedido, da designação para o exercício da Gratifi cação Estratégica 
Municipal (GEM), a servidora abaixo relacionada, lotada na Secretaria Municipal de Administração, a partir de 17 de agosto de 2020.

SERVIDOR CÓDIGO DE GEM

LUANA CARVALHO MIRANDA GEM-2
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2020.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.863
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 30/2005; considerando, ainda, o disposto no artigo 1º, Lei Complementar nº 170, de 30 de junho de 2014, 
devidamente regulamentada pelo Decreto nº 414, de 07 de novembro de 2014; CANCELA autorização para receber Gratifi cação de Dedicação Exclusiva do Magistério – 
GDEM, nos termos do Artigo 18 da Lei Complementar nº 203, de 04 de abril de 2016, a servidora abaixo relacionada, conforme descrito:

SERVIDOR (A) MATRÍCULA PROGRAMA A PARTIR DE:

FRANCIMARA DAS GRAÇAS BATISTA 01275697 Gestão Pedagógica 15/08/2020
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.864
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, a pedido, do cargo em comissão DAM-6, código SMS.DAM6.05, a servidora ANGELA RIBEIRO COSTA DA CUNHA, lotada na Secretaria Municipal de 
Saúde, designada para responder pela UBS CEASA, a partir de 14 de agosto de 2020; devendo a servidora apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declara-
ção de Bens com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja 
apresentada a referida declaração.
Art.2º NOMEAR, para cargo em comissão DAM-6, código SMS.DAM6.05, SUELY BISPO DOS SANTOS, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, designada para responder 
pela UBS CEASA, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 461, de 28 de março 
de 2018 e suas alterações.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2020.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.865
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; EXONERAR, a pedido, do cargo em comissão DAM-12, código SECOM.DAM12.04, o servidor EVERTON CAETA-
NO DE OLIVEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Comunicação, designado para responder pela Superintendência de Comunicação Social, a partir de 14 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.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de agosto de 2020.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.866
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; RESOLVE:
Art.1º EXONERAR, dos respectivos cargos em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados no Gabinete do Prefeito, a partir de 14 de agosto de 2020; devendo 
os servidores apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Muni-
cípio de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declaração.
ROBERTO CARLOS MUNIZ, cargo em comissão DAM-17, código GP.DAM17.01;
ROBSON PAULO DA SILVA, cargo em comissão DAM-13.
Art.2º NOMEAR, para cargo em comissão DAM-17, código GP.DAM17.01, ROBSON PAULO DA SILVA, lotado no Gabinete do Prefeito, a partir da data de publicação 
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deste Ato Administrativo, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria do Gabinete do Prefeito, de acordo com a estrutura 
organizacional estabelecida pelo Decreto nº 442, de 22 de março de 2018 e suas alterações.
Art.3º EXONERAR, dos respectivos cargos em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a partir de 14 
de agosto de 2020; devendo os servidores apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 
217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declaração.
 ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA, cargo em comissão DAM-4, código SEMOBS.DAM4.02
MOZER VIEIRA PEREIRA, cargo em comissão DAM-7, código SEMOBS.DAM7.06.
Art.4º EXONERAR, do cargo em comissão DAM-7, código SECEJ.DAM7.08, o servidor LUCAS DAVIDSON GUEDES, lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e 
Juventude, designado para responder pela Diretoria de Políticas para Juventude, a partir de 14 de agosto de agosto de 2020; devendo o servidor apresentar à Superin-
tendência 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-5, a servidora ROSANE ALMEIDA SILVA, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, a partir 
de 14 de agosto de agosto de 2020; devendo a servidora apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, conforme pre-
coniza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declaração.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de agosto de 2020.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.867
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; EXONERA, a pedido, do cargo em comissão DAM-7, código FUNEC.DAM7.02, o servidor MARCEL FERNANDO 
JARDIM, lotado na Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, a partir de 14 de agosto de 2020.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de agosto de 2020.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.868
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; RESOLVE:
Art.1º DISPENSAR, da designação para o exercício da Função de Confi ança de Assistente Técnico Administrativo, Referência FC-2, CFC-61, a servidora BARBARA GOMES 
PEREIRA, matrícula 200653, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de da data de publicação deste Ato Administrativo.
Art.2º DISPENSAR, da designação para o exercício da Função de Especial de Membro de Comissão Permanente de Licitação, Referência FE-2, CFE-800, a servidora FABIA-
NA CRISTINA DA SILVA, matrícula 182064, lotada na Secretaria Municipal de Saúde a partir de da data de publicação deste Ato Administrativo.
Art.3º DESIGNAR para o exercício da Função de Especial de Membro de Comissão Permanente de Licitação, Referência FE-2, CFE-800, a servidora BARBARA GOMES 
PEREIRA, matrícula 200653, lotada na Secretaria Municipal de Saúde a partir de da data de publicação deste Ato Administrativo.
Art.4º DESIGNAR para o exercício da Função de Confi ança de Referência Técnica, Referência FC-12, CFC-146, a servidora CRISTINA NUNES DE LIMA, matrícula 163074, 
lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de agosto de 2020.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.869
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 98, da Lei Orgânica do Município; nos 
termos da delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; e, considerando os despachos exarados no Processo nº 07132/2020-01A; 
nos termos do Artigo 84 da Lei 2.160/1990, combinado com o Artigo 1º, inciso II, alínea “I”, da Lei Complementar Federal nº 064/1990; considerando, também, a 
Resolução nº 23.609/2019, do Tribunal Superior Eleitoral; CONCEDE LICENÇA REMUNERADA PARA ATIVIDADE POLÍTICA, no prazo de 03(três) meses, a partir de 15 de 
agosto de 2020, ao Servidor ROBERT COSTA MIRANDA, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo III, Nível III, Grau “N”, matrícula nº 1116394, 
apostilado com vencimento equivalente ao DAM-9, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, fi cando o mesmo ciente que deverá apresentar, até o dia 
29/09/2020 todos os documentos que comprovam as condições objetivas de registrabilidade e elegibilidade previstos no § 3º do art. 14 da Constituição da República, 
bem como a cópia da Ata da Convenção Partidária que lhe indicou a candidato no presente pleito e o devido registro de candidatura para cargo de prefeito ou verea-
dor no Município de Contagem aprovado pelo TRE/MG, sob pena de ter sua licença cassada e restituir ao erário público os valores referentes ao período em que esta 
licença esteve vigente.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de agosto de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.870
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 98, da Lei Orgânica do Município; nos termos 
da delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; e, considerando os despachos exarados no Processo nº 02929/2020-10A; nos 
termos do Artigo 84 da Lei 2.160/1990, combinado com o Artigo 1º, inciso II, alínea “I”, da Lei Complementar Federal nº 064/1990; considerando, também, a Resolução 
nº 23.609/2019, do Tribunal Superior Eleitoral; CONCEDE LICENÇA REMUNERADA PARA ATIVIDADE POLÍTICA, no prazo de 03(três) meses, a partir de 15 de agosto de 
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2020, ao Servidor JORGE HENRIQUE KOTHE JANNUZZI, titular do cargo de provimento efetivo de Médico-24H, Nível XIV, Padrão “P-14”, matrícula nº 122084, lotado na 
Secretaria Municipal de Saúde, fi cando o mesmo ciente que deverá apresentar, até o dia 29/09/2020 todos os documentos que comprovam as condições objetivas de 
registrabilidade e elegibilidade previstos no § 3º do art. 14 da Constituição da República, bem como a cópia da Ata da Convenção Partidária que lhe indicou a candidato 
no presente pleito e o devido registro de candidatura para cargo de prefeito ou vereador no Município de Contagem aprovado pelo TRE/MG, sob pena de ter sua licen-
ça cassada e restituir ao erário público os valores referentes ao período em que esta licença esteve vigente.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de agosto de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.871
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 98, da Lei Orgânica do Município; nos termos 
da delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; e, considerando os despachos exarados no Processo nº 02829/2020-10A; nos 
termos do Artigo 84 da Lei 2.160/1990, combinado com o Artigo 1º, inciso II, alínea “I”, da Lei Complementar Federal nº 064/1990; considerando, também, a Resolução 
nº 23.609/2019, do Tribunal Superior Eleitoral; CONCEDE LICENÇA REMUNERADA PARA ATIVIDADE POLÍTICA, no prazo de 03(três) meses, a partir de 15 de agosto de 
2020, ao Servidor LUIZ FERNANDO AVELAR DOS SANTOS, titular do cargo de provimento efetivo de Médico Cardiologista-20H, Nível XI-A, Padrão “P-04”, matrícula nº 
199842, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, fi cando o mesmo ciente que deverá apresentar, até o dia 29/09/2020 todos os documentos que comprovam as con-
dições objetivas de registrabilidade e elegibilidade previstos no § 3º do art. 14 da Constituição da República, bem como a cópia da Ata da Convenção Partidária que lhe 
indicou a candidato no presente pleito e o devido registro de candidatura para cargo de prefeito ou vereador no Município de Contagem aprovado pelo TRE/MG, sob 
pena de ter sua licença cassada e restituir ao erário público os valores referentes ao período em que esta licença esteve vigente.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de agosto de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.872
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 98, da Lei Orgânica do Município; nos termos 
da delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; e, considerando os despachos exarados no Processo nº 02898/2020-10A; nos 
termos do Artigo 84 da Lei 2.160/1990, combinado com o Artigo 1º, inciso II, alínea “I”, da Lei Complementar Federal nº 064/1990; considerando, também, a Resolução 
nº 23.609/2019, do Tribunal Superior Eleitoral; CONCEDE LICENÇA REMUNERADA PARA ATIVIDADE POLÍTICA, no prazo de 03(três) meses, a partir de 15 de agosto de 
2020, ao Servidor MARCELO JOSE PEREIRA, titular do cargo de provimento efetivo de Médico Cirurgião Plástico-24H, Nível XI-B, Padrão “P-10”, matrícula nº 169014, 
lotado na Secretaria Municipal de Saúde, fi cando o mesmo ciente que deverá apresentar, até o dia 29/09/2020 todos os documentos que comprovam as condições ob-
jetivas de registrabilidade e elegibilidade previstos no § 3º do art. 14 da Constituição da República, bem como a cópia da Ata da Convenção Partidária que lhe indicou a 
candidato no presente pleito e o devido registro de candidatura para cargo de prefeito ou vereador no Município de Contagem aprovado pelo TRE/MG, sob pena de ter 
sua licença cassada e restituir ao erário público os valores referentes ao período em que esta licença esteve vigente.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de agosto de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.873
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 98, da Lei Orgânica do Município; nos termos 
da delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; e, considerando os despachos exarados no Processo nº 06329/2020-01A; nos 
termos do Artigo 84 da Lei 2.160/1990, combinado com o Artigo 1º, inciso II, alínea “I”, da Lei Complementar Federal nº 064/1990; considerando, também, a Resolução 
nº 23.609/2019, do Tribunal Superior Eleitoral; CONCEDE LICENÇA REMUNERADA PARA ATIVIDADE POLÍTICA, no prazo de 03(três) meses, a partir de 15 de agosto de 
2020, ao Servidor ARLINDO JUNIO PEREIRA DE ALMEIDA, titular do cargo de provimento efetivo de Guarda Civil, Nível X, Padrão “P-11”, matrícula nº 1361844, lotado 
na Secretaria Municipal de Defesa Social, fi cando o mesmo ciente que deverá apresentar, até o dia 29/09/2020 todos os documentos que comprovam as condições ob-
jetivas de registrabilidade e elegibilidade previstos no § 3º do art. 14 da Constituição da República, bem como a cópia da Ata da Convenção Partidária que lhe indicou a 
candidato no presente pleito e o devido registro de candidatura para cargo de prefeito ou vereador no Município de Contagem aprovado pelo TRE/MG, sob pena de ter 
sua licença cassada e restituir ao erário público os valores referentes ao período em que esta licença esteve vigente.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de agosto de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.874
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 98, da Lei Orgânica do Município; nos termos 
da delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; e, considerando os despachos exarados no Processo nº 03756/2020-10A; nos 
termos do Artigo 1º, inciso II, alínea “I”, da Lei Complementar Federal nº 064/1990; considerando, também, a Resolução nº 23.609/2019, do Tribunal Superior Eleitoral; 
CONCEDE LICENÇA REMUNERADA PARA ATIVIDADE POLÍTICA, no prazo de 03(três) meses, a partir de 15 de agosto de 2020, à Servidora ROSILENE RODRIGUES DA 
COSTA, titular da função de Agente Comunitário de Saúde, Nível A, Grau “1”, matrícula nº 201553, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, fi cando a mesma ciente 
que deverá apresentar, até o dia 29/09/2020 todos os documentos que comprovam as condições objetivas de registrabilidade e elegibilidade previstos no § 3º do art. 14 
da Constituição da República, bem como a cópia da Ata da Convenção Partidária que lhe indicou a candidato no presente pleito e o devido registro de candidatura para 
cargo de prefeita ou vereadora no Município de Contagem aprovado pelo TRE/MG, sob pena de ter sua licença cassada e restituir ao erário público os valores referentes 
ao período em que esta licença esteve vigente.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de agosto de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.875
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 98, da Lei Orgânica do Município; nos termos 
da delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; e, considerando os despachos exarados no Processo nº 03629/2020-10A; nos 
termos do Artigo 1º, inciso II, alínea “I”, da Lei Complementar Federal nº 064/1990; considerando, também, a Resolução nº 23.609/2019, do Tribunal Superior Eleitoral; 
CONCEDE LICENÇA REMUNERADA PARA ATIVIDADE POLÍTICA, no prazo de 03(três) meses, a partir de 15 de agosto de 2020, à Servidora DIANE DA SILVA FILHO BATIS-
TA, titular da função de Agente Comunitário de Saúde, Nível A, Grau “1”, matrícula nº 203394, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, fi cando a mesma ciente que 
deverá apresentar, até o dia 29/09/2020 todos os documentos que comprovam as condições objetivas de registrabilidade e elegibilidade previstos no § 3º do art. 14 da 
Constituição da República, bem como a cópia da Ata da Convenção Partidária que lhe indicou a candidato no presente pleito e o devido registro de candidatura para 
cargo de prefeita ou vereadora no Município de Contagem aprovado pelo TRE/MG, sob pena de ter sua licença cassada e restituir ao erário público os valores referentes 
ao período em que esta licença esteve vigente.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de agosto de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.876
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 98, da Lei Orgânica do Município; nos termos 
da delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; e, considerando os despachos exarados no Processo nº 03669/2020-01A; nos 
termos do Artigo 84 da Lei 2.160/1990, combinado com o Artigo 1º, inciso II, alínea “I”, da Lei Complementar Federal nº 064/1990; considerando, também, a Resolu-
ção nº 23.609/2019, do Tribunal Superior Eleitoral; CONCEDE LICENÇA REMUNERADA PARA ATIVIDADE POLÍTICA, no prazo de 03(três) meses, a partir de 15 de agosto 
de 2020, à Servidora MARILIA IRANI DOS SANTOS, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar em Enfermagem II-30H, Nível VI-A, Padrão “P-06”, matrícula nº 
162023, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, fi cando o mesmo ciente que deverá apresentar, até o dia 29/09/2020 todos os documentos que comprovam as con-
dições objetivas de registrabilidade e elegibilidade previstos no § 3º do art. 14 da Constituição da República, bem como a cópia da Ata da Convenção Partidária que lhe 
indicou a candidato no presente pleito e o devido registro de candidatura para cargo de prefeita ou vereadora no Município de Contagem aprovado pelo TRE/MG, sob 
pena de ter sua licença cassada e restituir ao erário público os valores referentes ao período em que esta licença esteve vigente.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de agosto de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.877
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 98, da Lei Orgânica do Município; nos termos 
da delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; e, considerando os despachos exarados no Processo nº 07151/2020-01A; nos 
termos do Artigo 84 da Lei 2.160/1990, combinado com o Artigo 1º, inciso II, alínea “I”, da Lei Complementar Federal nº 064/1990; considerando, também, a Resolução 
nº 23.609/2019, do Tribunal Superior Eleitoral; CONCEDE LICENÇA REMUNERADA PARA ATIVIDADE POLÍTICA, no prazo de 03(três) meses, a partir de 15 de agosto de 
2020, à Servidora ALINE SOARES NOGUEIRA, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica PEB2, Nível XIIIA, Padrão “P-11”, matrícula nº 
1274380, lotada na Secretaria Municipal de Educação, fi cando o mesmo ciente que deverá apresentar, até o dia 29/09/2020 todos os documentos que comprovam as 
condições objetivas de registrabilidade e elegibilidade previstos no § 3º do art. 14 da Constituição da República, bem como a cópia da Ata da Convenção Partidária que 
lhe indicou a candidato no presente pleito e o devido registro de candidatura para cargo de prefeita ou vereadora no Município de Contagem aprovado pelo TRE/MG, 
sob pena de ter sua licença cassada e restituir ao erário público os valores referentes ao período em que esta licença esteve vigente.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de agosto de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.878
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 98, da Lei Orgânica do Município; nos termos 
da delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; e, considerando os despachos exarados no Processo nº 07097/2020-01A; nos 
termos do Artigo 84 da Lei 2.160/1990, combinado com o Artigo 1º, inciso II, alínea “I”, da Lei Complementar Federal nº 064/1990; considerando, também, a Resolu-
ção nº 23.609/2019, do Tribunal Superior Eleitoral; CONCEDE LICENÇA REMUNERADA PARA ATIVIDADE POLÍTICA, no prazo de 03(três) meses, a partir de 15 de agosto 
de 2020, à Servidora CLEVIA ALVES DE JESUS, titular do cargo de provimento efetivo de Assistente Social, Nível XIV, Padrão “P-02”, matrícula nº 1407860, lotada na 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, fi cando o mesmo ciente que deverá apresentar, até o dia 29/09/2020 todos os documentos que comprovam as condi-
ções objetivas de registrabilidade e elegibilidade previstos no § 3º do art. 14 da Constituição da República, bem como a cópia da Ata da Convenção Partidária que lhe 
indicou a candidato no presente pleito e o devido registro de candidatura para cargo de prefeita ou vereadora no Município de Contagem aprovado pelo TRE/MG, sob 
pena de ter sua licença cassada e restituir ao erário público os valores referentes ao período em que esta licença esteve vigente.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de agosto de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.879
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; EXONERA, a pedido, do cargo em comissão DAM-7, a servidora NAYARA DE OLIVEIRA GOMES, lotada na 
Procuradoria Geral do Município, a partir de 14 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 declaração.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de agosto de 2020.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
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Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.880
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 98, da Lei Orgânica do Município; nos termos 
da delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; e, considerando os despachos exarados no Processo nº 06359/2020-01A; nos 
termos do Artigo 84 da Lei 2.160/1990, combinado com o Artigo 1º, inciso II, alínea “I”, da Lei Complementar Federal nº 064/1990; considerando, também, a Resolução 
nº 23.609/2019, do Tribunal Superior Eleitoral; CONCEDE LICENÇA REMUNERADA PARA ATIVIDADE POLÍTICA, no prazo de 03(três) meses, a partir de 15 de agosto de 
2020, ao Servidor FABIO RAMON GOMES GARCIA, titular do cargo de provimento efetivo de Guarda Civil, Nível X, Padrão “P-05”, matrícula nº 1423173, lotado na 
Secretaria Municipal de Defesa Social, fi cando o mesmo ciente que deverá apresentar, até o dia 29/09/2020 todos os documentos que comprovam as condições obje-
tivas de registrabilidade e elegibilidade previstos no § 3º do art. 14 da Constituição da República, bem como a cópia da Ata da Convenção Partidária que lhe indicou a 
candidato no presente pleito e o devido registro de candidatura para cargo de prefeit ou vereador no Município de Contagem aprovado pelo TRE/MG, sob pena de ter 
sua licença cassada e restituir ao erário público os valores referentes ao período em que esta licença esteve vigente.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de agosto de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.881
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 98, da Lei Orgânica do Município; nos termos 
da delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; e, considerando os despachos exarados no Processo nº 06360/2020-01A; nos 
termos do Artigo 84 da Lei 2.160/1990, combinado com o Artigo 1º, inciso II, alínea “I”, da Lei Complementar Federal nº 064/1990; considerando, também, a Resolução 
nº 23.609/2019, do Tribunal Superior Eleitoral; CONCEDE LICENÇA REMUNERADA PARA ATIVIDADE POLÍTICA, no prazo de 03(três) meses, a partir de 15 de agosto de 
2020, à Servidora KATIA FONSECA PRANDINI, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica PEB2, Nível XIIIA, Padrão “P-06”, matrícula nº 
1349925, lotada na Secretaria Municipal de Educação, fi cando a mesma ciente que deverá apresentar, até o dia 29/09/2020 todos os documentos que comprovam as 
condições objetivas de registrabilidade e elegibilidade previstos no § 3º do art. 14 da Constituição da República, bem como a cópia da Ata da Convenção Partidária que 
lhe indicou a candidato no presente pleito e o devido registro de candidatura para cargo de prefeita ou vereadora no Município de Contagem aprovado pelo TRE/MG, 
sob pena de ter sua licença cassada e restituir ao erário público os valores referentes ao período em que esta licença esteve vigente.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de agosto de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.882
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 98, da Lei Orgânica do Município; nos termos 
da delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; e, considerando os despachos exarados no Processo nº 07154/2020-01A; nos 
termos do Artigo 84 da Lei 2.160/1990, combinado com o Artigo 1º, inciso II, alínea “I”, da Lei Complementar Federal nº 064/1990; considerando, também, a Resolução 
nº 23.609/2019, do Tribunal Superior Eleitoral; CONCEDE LICENÇA REMUNERADA PARA ATIVIDADE POLÍTICA, no prazo de 03(três) meses, a partir de 15 de agosto de 
2020, ao Servidor FRANCISCO ZOROASTRO Z FREITAS, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Comunicação, Nível I, Padrão “P-05”, matrícula nº 1116319, 
lotada na Secretaria Municipal de Comunicação, fi cando o mesmo ciente que deverá apresentar, até o dia 29/09/2020 todos os documentos que comprovam as condi-
ções objetivas de registrabilidade e elegibilidade previstos no § 3º do art. 14 da Constituição da República, bem como a cópia da Ata da Convenção Partidária que lhe 
indicou a candidato no presente pleito e o devido registro de candidatura para cargo de prefeita ou vereadora no Município de Contagem aprovado pelo TRE/MG, sob 
pena de ter sua licença cassada e restituir ao erário público os valores referentes ao período em que esta licença esteve vigente.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de agosto de 2020.
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.883
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; EXONERA, a pedido, do cargo em comissão DAM-3, o servidor RODOLFO FONSECA DE MENEZES NETO, lotado 
na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a partir de 14 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.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de agosto de 2020.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 25.884
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; DISPENSA, da designação para o 
exercício da Função de Confi ança de Assistente de Direção, Referência FC-9, CFC-284, o servidor ROBERT COSTA MIRANDA, matrícula 1116394, lotado na Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social, a partir de 15 de agosto de 2020.
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Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de agosto de 2020.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Urbano e Habitação 

AUTO DE FISCALIZAÇÃO  Nº 000032
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES
Fiscal: Tiago Mourão de Carvalho – Mat. 1448923

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação NOTIFICA Espolio de Salomão Camargos, Rod. BR-040, Lugar Denominado João Gomes,área de 
78.765,00 m², Matricula Cartório de Registro 44.405, Bairro Milanez, contagem/mg, por execução de parcelamento irregular sem licença concedida pelo Poder Executi-
vo, com base no artigo 1º da Lei Complementar nº 295/2020 e artigo 8º da Lei Complementar 055/2008 e Lei Federal 6766/79. Pelo presente, fi ca o notifi cado obrigado 
a paralisar imediatamente a obra e providenciar a sua regularização. O não atendimento, aos termos desta notifi cação, sujeitará o notifi cado a demais sanções adminis-
trativas e judiciais.

Alexson Tarcisio C. Rodrigues
Superintendente de Fiscalização Urbana
Mat. 150933-4

Secretaria Municipal 
de Educação

EXTRATO DO 8° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 051/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR UMEI BERNARDO MONTEIRO E O MUNICÍPIO DE 
CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSiCA.
VALOR: 25.244,00 (VINTE E CINCO MIL E DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.3.12.365.0029.2251  - NATUREZA:   33504100  e 44504100–  FONTE: 0101
ASSINADO:  10/08/2020           - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020. 

EXTRATO DO 7° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 067/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR PEDRO DE ALCANTARA JUNIOR DE CONTAGEM E O 
MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSiCA.
VALOR: 1.471,06 (UM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS)
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.3.12.361.0030.2257  - NATUREZA:   33504100 –  FONTE: 0101
ASSINADO:    10/08/2020         - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020. 
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EXTRATO DO 12° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 096/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR CONJUNTO ÁGUA BRANCA E O MUNICÍPIO DE 
CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSiCA.
VALOR: 2.405,24 (DOIS MIL E QUATROCENTOS E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.3.12.365.0030.2258  - NATUREZA:   33504100 –  FONTE: 0101
ASSINADO:    12/08/2020         - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020. 

EXTRATO DO 11° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 096/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR CONJUNTO ÁGUA BRANCA E O MUNICÍPIO DE 
CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSiCA.
VALOR: 32.605,13 (TRINTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS)
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.3.12.365.0029.2251  - NATUREZA:   33504100 –  FONTE: 0101
ASSINADO:    10/08/2020         - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020. 

EXTRATO DO 12° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 087/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR TANCREDO NEVES E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM 
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSiCA.
VALOR: 3.250,00 (TRÊS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.3.12.361.0029.2252  - NATUREZA:   33504100 –  FONTE: 0101
ASSINADO:    10/08/2020         - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020. 

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

 MARIA DA PENHA ALVES - ME 17.371.850/0001-07  13/08/2020

MINAS CONFIANCE CORRETORA DE SEGUROS  LTDA 15.458.998/0001-40   13/08/2020

CONTABILIDADE UNISANTOS LTDA 23.849.466/0001-61 13/08/2020

 EDGARD LUIZ BARBOSA DA SILVA 01482926 24.959.957/0001-28  13/08/2020

ACADEMIA A MAIS LTDA - ME 12.657.795/0001-94 13/08/2020

Juliana de Moura Santos

Diretora de Fiscalização
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CONSELHO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO DE CONTAGEM
CONTAC – 2ª INSTÂNCIA

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

ACÓRDÃO Nº 661/2020

PROCESSO Nº 21286/2019-02A
RECORRENTE: JOÃO EUSTÁQUIO DE LIMA
ASSUNTO: Isenção de IPTU e TCRS
RELATOR: Felipe Gonçalves de Moura Bicalho 
DATA DO JULGAMENTO: 12 de agosto de 2020
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU – PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADO – RECURSO VOLUNTÁRIO – REQUERIMENTO INTEMPESTIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – DECISÃO REFORMADA. 
Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Segunda Câmara conheceu do recurso voluntário e reformou a decisão de primeira instância concedendo o 
pedido de isenção do IPTU e TCRS do exercício 2019, relativo ao imóvel de índice cadastral nº 08.238.0070.001, uma vez mantido os requisitos do ano anterior, nos 
termos do artigo 50-C do Código Tributário Municipal de Contagem e artigo 4° do decreto 916/2019. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar 
Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Rogério Silva Lisboa e Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.

ACÓRDÃO Nº 662/2020

PROCESSO Nº 13714/2019-02A
RECORRENTE: NEUSA SILVA ANUNCIAÇÃO
ASSUNTO: Isenção de IPTU e TCRS
RELATOR: Felipe Gonçalves de Moura Bicalho 
DATA DO JULGAMENTO: 12 de agosto de 2020
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU – PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADO – RECURSO VOLUNTÁRIO – PROPRIEDADE FRACIONADA – INTEMPESTIVO – DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade de 
votos, acompanhando o Relator, a Segunda Câmara não conheceu do recurso voluntário devido a intempestividade mantendo a decisão de primeira instância que in-
deferiu o pedido de isenção do IPTU e TCRS do exercício 2019, relativo ao imóvel de índice cadastral nº 11.483.0060.003, por a propriedade está fracionada, nos termos 
do artigo 50-C do Código Tributário Municipal de Contagem e artigo 4° do decreto 916/2019. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o 
Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Rogério Silva Lisboa e Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho

ACÓRDÃO Nº 663/2020

PROCESSO. Nº: 12719/2019-02A 
RECORRENTE: ROSA MARCELINA DA ROCHA COUTINHO
ASSUNTO: IPTU – Isenção aposentado
RELATOR: Flávia de Aguiar Lage
DATA DO JULGAMENTO: 12 de agosto de 2020
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU – ISENÇÃO – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DO USO RESIDENCIAL DO IMÓVEL – DECISÃO EM 
PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando a Relatora, a Câmara não conheceu do recurso voluntário em função de sua intempestivi-
dade, confi rmando a decisão de primeira instância que não reconheceu o direito à isenção do IPTU e da TCRS do exercício de 2019 para o imóvel de índice cadastral nº 
11.370.0896.001-0, eis que a Requerente não comprovou o uso residencial do imóvel, não tendo sido atendidos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916 de 
27 de fevereiro de 2019 c/c o art. 50-C do CTMC. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. 
Rogério Silva Lisboa e o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.

ACÓRDÃO Nº 664/2020

PROCESSO. Nº: 22123/2019-02A 
RECORRENTE: RUBEM EUSTÁQUIO DE FREITAS
ASSUNTO: IPTU – Isenção aposentado
RELATOR: Flávia de Aguiar Lage
DATA DO JULGAMENTO: 12 de agosto de 2020
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU – ISENÇÃO – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – PEDIDO EXTEMPORÂNEO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – DECISÃO 
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA REFORMADA. Por unanimidade de votos, acompanhando a Relatora, a Câmara conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento 
para reformar a decisão de primeira instância a fi m de reconhecer o direito à isenção do IPTU e da TCRS do exercício de 2019 para o imóvel de índice cadastral nº 
09.122.0404.001.0, eis que, apesar do pedido ter sido extemporâneo, o Requerente cumpriu todos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916 de 27 de 
fevereiro de 2019 c/c o art. 50-C do CTMC. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Rogério 
Silva Lisboa e o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.



"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, 14 de agosto de 2020 Página 97 de 113 Diário Oficial de Contagem - Edição 4883

ACÓRDÃO Nº 665/2020

PROCESSO Nº 06866/2019-02A
RECORRENTE: PEDRO MAIA DE MIRANDA
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas Para Aposentados e Pensionistas
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
DATA DO JULGAMENTO: 12 de agosto de 2020
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU E TAXAS PREDIAIS – RECURSO VOLUNTÁRIO - PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS – EXERCÍCIO DE 2019 – IMÓVEL RESIDENCIAL - ARTIGO 
50.C DO CTMC – DECRETO Nº 916, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019 – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL – DESOBRIGATORIE-
DADE - DECISÃO REFORMADA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Segunda Câmara do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, conheceu 
do recurso voluntário por ser tempestivo e, no mérito, deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância e deferir o pedido de isenção de IPTU e Taxas 
que com ele são lançadas, incidente sobre o imóvel de índice cadastral nº 04.351.0365.001, para o exercício de 2019; eis que os rendimentos de aposentadoria auferi-
dos pelo Recorrente não o obrigam a apresentar a declaração de ajuste anual de imposto de renda, de acordo com as normas de regência da Receita Federal do Brasil 
e, também, estão abaixo da renda máxima estabelecida pela norma municipal; atendendo, assim, a todos os requisitos elencados no § 1º, do artigo 4º, do Decreto nº 
916, de 27 de fevereiro de 2019, combinado com artigo 50.C do CTMC. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim 
Carlos de Souza, o Sr. Rogério Silva Lisboa e o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.

ACÓRDÃO Nº 666/2020

PROCESSO Nº 09709/2019-02A
RECORRENTE: RODRIGO APARECIDO LOPES PEREIRA
ASSUNTO: Revisão do Lançamento de IPTU
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
DATA DO JULGAMENTO: 12 de agosto de 2020
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU E TCRS – RECURSO VOLUNTÁRIO - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA ÁREA CONSTRUÍDA – MATRÍCULA DO IMÓVEL - INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – 
ACRÉSCIMO DE VARANDA – ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Re-
lator, a Segunda Câmara do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento para manter inalterada a decisão 
de primeira instância que indeferiu o pedido de alteração da área construída do imóvel de índice cadastral nº 31.096.0410.002, para o exercício de 2019; uma vez que 
houve acréscimo de uma varanda ao imóvel, sendo esta área detectada em recadastramento efetuado por empresa especializada, que atualizou os dados cadastrais. 
Assim, deve ser mantido o lançamento do IPTU e da TCRS por estar em consonância com a legislação municipal, precipuamente os artigos 51 a 71 do CTMC c/c Decreto 
Municipal 916 de 2019. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Rogério Silva Lisboa e o Sr. 
Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.

ACÓRDÃO Nº 667/2020

PROCESSO. Nº 12937/2018-02A
RECORRENTE: GERALDO PEREIRA DA SILVA.
ASSUNTO: Revisão de IPTU e taxas
CONSELHEIRO RELATOR: Rogério Silva Lisboa.
DATA DO JULGAMENTO: 12 de agosto de 2020
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU e Taxas –– REVISÃO  NÃO CONCEDIDA- PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA- NÃO HÁ ELEMENTOS QUE DEMONSTRERM A NECESSI-
DADE DE REVISÃO, CÁLCULO CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. TÉRMINO DA TRAVA DE SEGURANÇA.Por unanimidade de votos, acompanhando o Conselheiro Rela-
tor, a Câmara conheceu do recurso voluntário, e manteve a decisão de primeira instância, que concluiu pelo indeferimento do pedido de revisão do IPTU e Taxas, sobre 
o imóvel de índice cadastral n° 03.086.0060.002. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. Flávia Aguiar Lage, o Sr. Rogério Silva Lisboa, o Sr. Leonardo Amorim 
Carlos de Souza e o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.

ACÓRDÃO Nº 668/2020

PROCESSO. Nº 08928/2018-02A
RECORRENTE: LENIR MARQUES DE OLIVEIRA.
ASSUNTO: Revisão de IPTU e taxas
CONSELHEIRO RELATOR: Rogério Silva Lisboa.
DATA DO JULGAMENTO: 12 de agosto de 2020
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU e Taxas –– REVISÃO  NÃO CONCEDIDA- PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA- NÃO HÁ ELEMENTOS QUE DEMONSTRERM A NECESSI-
DADE DE REVISÃO, CÁLCULO CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. IMÓVEL NÃO EDIFICADO.Por unanimidade de votos, acompanhando o Conselheiro Relator, a Câmara 
conheceu do recurso voluntário, e manteve a decisão de primeira instância, que concluiu pelo indeferimento do pedido de revisão do IPTU e Taxas, sobre o imóvel de 
índice cadastral n° 09.513.0675.001. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. Flávia Aguiar Lage, o Sr. Rogério Silva Lisboa, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de 
Souza e o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.

Contagem, 12 de Agosto de 2020

Aline Karem Moreira 
Mat.:153113-4
CONTAC
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CONSELHO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO DE CONTAGEM
CONTAC – 2ª INSTÂNCIA

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

ACÓRDÃO Nº 669/2020

PROCESSO Nº 11790/2019-02A 
INTERESSADO: GERALDO MAGELA FERREIRA
ASSUNTO: Isenção de IPTU/TCRS Aposentado
RELATOR: Carlos Frederico Pinto e Netto 
DATA DO JULGAMENTO: 13 de agosto de 2020. 
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU — RECURSO VOLUNTÁRIO — PEDIDO DE ISENÇÃO DE APOSENTADO –– IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA –– NÃO APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 
AJUSTE IRPF/2018 –– RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a 1ª Câmara conheceu do recurso voluntário 
e deu-lhe provimento para reformar a decisão de 1ª Instância de indeferimento do pedido de isenção de IPTU/TCRS para aposentado, constante do processo adminis-
trativo 11790/2019-02A, referente ao imóvel de índice cadastral nº 07.120.0372.002. Presentes os requisitos nos autos. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. 
Carlos Frederico Pinto e Netto, o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e o Sr. César Augusto de Barros.

ACÓRDÃO Nº 670/2020

PROCESSO Nº 12350/2019-02A 
INTERESSADO: GUIOMAR PAULA DE OLIVEIRA
ASSUNTO: Isenção de IPTU/TCRS Aposentado
RELATOR: Carlos Frederico Pinto e Netto 
DATA DO JULGAMENTO: 13 de agosto de 2020. 
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU — RECURSO VOLUNTÁRIO — PEDIDO DE ISENÇÃO DE APOSENTADO –– IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA –– NÃO APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 
AJUSTE IRPF/2018 –– RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a 1ª Câmara conheceu do recurso voluntário 
e deu-lhe provimento para reformar a decisão de 1ª Instância de indeferimento do pedido de isenção de IPTU/TCRS para aposentado, constante do processo adminis-
trativo 11790/2019-02A, referente ao imóvel de índice cadastral nº 05.373.0020.002. Presentes os requisitos nos autos. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. 
Carlos Frederico Pinto e Netto, o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e o Sr. César Augusto de Barros.

ACÓRDÃO Nº 671/2020

PROCESSO. Nº 08864/2019-02A
RECORRENTE : WILLIAM GERALDO DE SOUZA       
ASSUNTO : Isenção de IPTU e Taxas
RELATOR : César Augusto de Barros
DATA DO JULGAMENTO: 13 de agosto de 2020. 
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO

RECURSO VOLUNTÁRIO TEMPESTIVO , IMPROCEDÊNCIA. IPTU E TAXAS 2019 . Por unanimidade de votos , acompanhando o relator , o Conselho Tributário Administrati-
vo de Contagem - Contac , na sua Primeira  Câmara, conheceu do recurso Voluntário , e o julgou IMPROCEDENTE , concordando com  a decisão de primeira instância , 
em cobrar o IPTU e as Taxas que com ele são cobradas para o ano de 2019, do imóvel de índice Cadastral 10.103.0524.001-0 ,uma vez que o valor venal do  imóvel está 
acima de R$ 658.080,00. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto Neto , a Dr.Mário Lúcio Gonçalves de Moura, o Sr. Marcelo Rodrigues do 
Carmo ,  e o Sr. César Augusto de Barros.

ACÓRDÃO Nº 672/2020

PROCESSO Nº: 08365/2019-02A
RECORRENTE: JOSÉ LOPES JUNIOR
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas
RELATOR: CÉSAR AUGUSTO DE BARROS
VOTO DIVERGENTE: MARCELO RODRIGUES DO CARMO.
DATA DO JULGAMENTO: 13 de agosto de 2020. 
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU/TCRS - 2019 – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - 
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA.  INEXISTÊNCIA DE CADASTRAMENTO DA FRAÇÃO CORRESPONDENTE. Por maioria dos votos, vencido o Relator, a Câmara  
conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, para manter a decisão de indeferimento em primeira instancia do pedido de isenção do lançamento de IPTU e 
TCRS, exercício de 2019, relativo ao imóvel constituído pelo lote 20, quadra 06, de índice cadastral nº 10.451.0144.001-0, localizado na Rua Manoel Castro dos santos, 
nº 20, Bairro Granja Vista Alegre, Contagem/MG, porém por motivo diverso, inexistência de cadastramento da fração correspondente,  não atendendo assim aos 
requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto Netto, a Sr. 
Mário Lúcio Gonçalves de Moura, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e o Sr. César Augusto de Barros
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ACÓRDÃO Nº 673/2020

PROCESSO. Nº 10635/2019-02A
RECORRENTE : JOÃO BATISTA SILVA      
ASSUNTO : Isenção de IPTU e Taxas
RELATOR : César Augusto de Barros
DATA DO JULGAMENTO: 14 de JULHO de 2020. 
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO

RECURSO VOLUNTÁRIO TEMPESTIVO , IMPROCEDÊNCIA. IPTU E TAXAS 2019 . Por unanimidade de votos , acompanhando o relator , o Conselho Tributário Administrati-
vo de Contagem - Contac , na sua Primeira  Câmara, conheceu do recurso Voluntário , e o julgou IMPROCEDENTE , concordando com  a decisão de primeira instância , 
em cobrar o IPTU e as Taxas que com ele são cobradas para o ano de 2019, do imóvel de índice Cadastral 10.558.0072.001-0 ,uma vez que o valor venal do imóvel está 
acima de R$ 658.080,00. Participaram do julgamento presidido pelo Dr. José Carlos Carlini Pereira  , o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura , o Sr. Marcelo Rodrigues do 
Carmo ,  e o Sr. César Augusto de Barros.

ACÓRDÃO Nº 674/2020

PROCESSOS No 12938/2018-02A
RECORRENTE: COMERCIAL SILVA PERES LTDA.
ASSUNTO: Revisão de lançamento de IPTU
RELATORA: Mário Lúcio Gonçalves de Moura
DATA DO JULGAMENTO: 13 de agosto de 2020.
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO 

PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO IPTU 2018 – RECURSO VOLUNTÁRIO – VALOR VENAL IMÓVEL – IMPROCEDÊNCIA 1ª INSTÂNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA 
– VALOR VENAL MANTIDO – PROVIMENTO NEGADO. Em decisão unânime, acompanhando a relator, a Primeira Câmara conheceu do recurso voluntário e negou-lhe 
provimento, para manter a decisão de primeira instância de IMPROCEDÊNCIA do pedido de revisão de lançamento de tributos imobiliários (IPTU), exercícios 2018, para 
imóvel constituído pelo Lote 024, Quadra 080, de índice cadastral nº 03.025.0097.001-0, localizado na Avenida Jair Rodrigues, nº 82, Bairro Inconfi dentes, Contagem/
MG. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura e  o Sr. 
César Augusto de Barros.

ACÓRDÃO Nº 675/2020

PROCESSO. Nº 13566/2019-02A
RECORRENTE : WALDEMAR SOUZA PARREIRAS        
ASSUNTO : Isenção de IPTU e Taxas
RELATOR : César Augusto de Barros
DATA DO JULGAMENTO: 13 de agosto de 2020. 
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO

RECURSO VOLUNTÁRIO TEMPESTIVO , IMPROCEDÊNCIA. IPTU E TAXAS 2019 . Por unanimidade de votos , acompanhando o relator , o Conselho Tributário Administrati-
vo de Contagem - Contac , na sua Primeira  Câmara, conheceu do recurso Voluntário , e o julgou IMPROCEDENTE , concordando com  a decisão de primeira instância , 
em cobrar o IPTU e as Taxas que com ele são cobradas para o ano de 2019, do imóvel de índice Cadastral 04.316.0120.001-0 ,uma vez que o valor venal do  imóvel está 
acima de R$ 658.080,00. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto Neto , a Dra. Kênia Dutra de Campos  , o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo 
,  e o Sr. César Augusto de Barros.

Contagem, 13 de Agosto de 2020

Aline Karem Moreira 
Mat.:153113-4
CONTAC

Secretaria Municipal 
de Saúde

AVISO DE SESSÃO:

1 - O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa a data para a realização do Pregão Eletrônico nº 054.2020 – PAC 132.2020 - cujo 
objeto Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Equipamentos Médicos destinados à Rede de Atenção à Saúde, no Município de Contagem. Data: 27 de 
AGOSTO  de 2020 às 09h00min, abertura das propostas às 09h15min;
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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 14 DE AGOSTO  de 2020.

Extrato do 1º TA ao CT 011/2019, dispensa n° 003/2019, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Contagem / SMS / FMS e JOSE CARLOS DA SILVA. Objeto Reali-
nhamento do valor do aluguel passando o valor mensal de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 7.000,00 (sete mil reais) a partir do dia 01/07/2020 até 24/06/2021, 
conforme termo de referência e documentos anexos ao processo. O valor total decorrente da prorrogação do contrato de 01/07/2020 a 24/06/2021  é de R$ 
82.600,00 (oitenta e dois mil e seiscentos reais) , cujo valor mensal do aluguel é R$ 7.000,00 (sete mil reais)  pagos até o 25º (vigésimo Dotação Orçamentária de 
1113.1.10.301.0040.2190.339039 10  CR 7756, fonte do recurso 2159.  Em Contagem, 14 de agosto de 2020

RERRATIFICAÇÃO

PAC Nº. 073/20. DISPENSA 026/20.

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1113.1 10.305.0044.2197 339030 35 CR 1315 0102              

DESPACHO:
Senhor Secretário,

Onde se lê:
Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa: - POLIFILME INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS 
EIRELI , inscrita no CNPJ nº 03.644.345/0001-76, no valor total de  R$ 15.583,64   ( Quinze Mil Quinhentos e Oitenta e Três Reais Sessenta e Quatro Centavos).

 Leia se:
Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa: - MASTERPLAST EMBALAGENS PLASTICAS-EIRELI , inscrita 
no CNPJ nº 31.201.854/0001-60, no valor total de  R$ 7.980,00   ( Sete Mil Novecentos e Oitenta Reais).

Publique – se. 

Contagem,  12 de agosto de 2020.

Cleber de Faria Silva
Secretário Municipal de Saúde

RATIFICAÇÃO

PAC Nº: 168/20 –DISPENSA Nº: 085/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS CLINICOS INFRAVERMELHO DESTINADOS A REDE DE ATENÇÃO A SAUDE NO MUNICIPIO DE CONTAGEM. OS ITENS SOLICITADOS 
SERÃO UTILIZADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONTAGEM PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, DECLARADA PELA ORGANIZAÇÃO 
MUNDIAL DE SAUDE EM 11/03/20.
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1113.1 10.301.0040.2190 339030 35 CR 753 2155

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa: - VORTEX COMERCIO E SERVICOS, inscrita no CNPJ nº 
36.819.972/0001-50, no valor total de  R$ 19.000,00 (Dezenove Mil Reais).

Publique – se. 

Contagem,   14 de agosto de 2020.

Cleber de Faria Silva
Secretário Municipal de Saúde

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

MODALIDADE: Convite N. 005/2020 
PA: 063/2020

TIPO: Menor Preço

objeto: Execução de obras construção de um galpão para o Centro de Convivência, situada na Av. Cinco nº 265, Bairro Darcy Vargas / Água Branca - Contagem/MG.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Projeto/Atividade – 1102- 08.244.0068.2141 449051 02 Fonte: 2142 e 3100

Senhor Secretário,

A presente licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável, especialmente do disposto no artigo 43 e seguintes da 
Lei 8.666/93.

Submetemos o presente procedimento à deliberação de V. Exa., solicitando a homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame 
a empresa DNA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA., com o valor de R$ 246.062,47 (duzentos e quarenta e seis mil, sessenta e dois reais, quarenta e sete centavos), ser 
efetivada, bem como a adjudicação do objeto para posterior contratação.

Thales Garcia Nogueira
Presidente da CPL em Exercício

DESPACHO:

Homologo o julgamento proferido pela Comissão Permanente de Licitação e adjudico o objeto a empresa DNA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA., para posterior con-
tratação.

Contagem, 14 de agosto de 2020.

JOÃO BATISTA DOS MARES GUIA
SECRETÁRIO MUNICIPAL   DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
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MODALIDADE: Convite N. 007/2020 
PA: 100/2020

TIPO: Menor Preço

OBJETO: Conclusão dos serviços de reforma do Ginásio Parque Tropical, no Bairro Tropical, no Município de Contagem/MG.
.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Projeto/Atividade – 1201 27.812.0077.2101 449051 01 Fonte: 2124, 3100 e 0100
Senhor Secretário,

A presente licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável, especialmente do disposto no artigo 43 e seguintes da 
Lei 8.666/93.

Submetemos o presente procedimento à deliberação de V. Exa., solicitando a homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame 
a empresa CF CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI – ME., com o valor de R$ 230.595,45 (duzentos e trinta  mil, quinhentos e noventa e cinco reais, quarenta e cinco 
centavos), ser efetivada, bem como a adjudicação do objeto para posterior contratação.

Thales Garcia Nogueira
Presidente da CPL em Exercício

DESPACHO:

Homologo o julgamento proferido pela Comissão Permanente de Licitação e adjudico o objeto a empresa CF CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI – ME., para posterior 
contratação.

Contagem, 14 de agosto de 2020.

JOÃO BATISTA DOS MARES GUIA
SECRETÁRIO MUNICIPAL   DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

MODALIDADE: Convite N. 008/2020 
PA: 104/2020

TIPO: Menor Preço

OBJETO: Reforma, aquisição e implantação de Academia da Cidade na Praça Nossa Senhora da Conceição, aquisição e implantação de Academia da Cidade na Praça 5 
de Abril e na Praça Nossa Senhora de Fátima, Município de Contagem - MG.
.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Projeto/Atividade – 1201 27.812.0077.2101 449051 01 Fontes: 2124 e 3100

Senhor Secretário,

A presente licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável, especialmente do disposto no artigo 43 e seguintes da 
Lei 8.666/93.

Submetemos o presente procedimento à deliberação de V. Exa., solicitando a homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame 
a empresa INNOVATIVE CONSTRUTORA LTDA., com o valor R$ 151.437,31 (cento e cinquenta e um mil, quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e um centavos), ser 
efetivada, bem como a adjudicação do objeto para posterior contratação.

Thales Garcia Nogueira
Presidente da CPL em Exercício

DESPACHO:
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Homologo o julgamento proferido pela Comissão Permanente de Licitação e adjudico o objeto a empresa INNOVATIVE CONSTRUTORA LTDA., para posterior contrata-
ção.

Contagem, 14 de agosto de 2020.

JOÃO BATISTA DOS MARES GUIA
SECRETÁRIO MUNICIPAL   DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

TERMO DE REVOGAÇÃO 

Pregão Eletrônico n. 022/2019 – Processo Administrativo n. 067/2019
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SUPRIR ÀS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE MANUTENÇÃO PARA SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO NA INFRAES-
TRUTURA URBANA, RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM PONTOS EMERGENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM – LOTE 01

A Equipe de Pregões, instituída pela Portaria n. 003, de 18/02/2019 e Portaria n. 008 de 17/02/2020, sugere a revogação do Pregão n. 022/2019, visto que a inconsistên-
cia no Sistema Sigma utilizado pela Prefeitura Municipal de Contagem ocasionou erro durante a sessão realizada por meio da plataforma do Banco do Brasil, resultando 
em prejuízo na efi ciência do pregão.

Submetemos o presente procedimento à manifestação do Senhor Secretário João Batista dos Mares Guia.

DESPACHO:

Ratifi co a decisão da Pregoeira e declaro REVOGADO o Pregão eletrônico n. 022/2019 – Processo Administrativo n. 067/2019, destinado ao FORNECIMENTO DE MATE-
RIAL PARA SUPRIR ÀS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE MANUTENÇÃO PARA SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA URBANA, RECUPERAÇÃO 
DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM PONTOS EMERGENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM – LOTE 01.

Contagem, 10 de agosto de 2020

JOÃO BATISTA DOS MARES GUIA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 017/2020 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2020/SMDS – DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2020.

Extrato do Termo de Fomento nº 017/2020 fi rmado entre o MUNICÍPIO DE CONTAGEM, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, e a Orga-
nização da Sociedade Civil Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais - SCRMG, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.621.747/0001-34, representada, neste ato, por seu 
Presidente, Sr. Daniel Juvêncio Soares dos Santos.
Fundamento legal: Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, da Lei Municipal nº 4.910, de 06 de dezembro de 2017, e do Decreto Municipal nº 30/2017.
Do Objeto: Desenvolvimento de ações de convivência e complementares ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do SUAS, com foco na execução de 
atividades socioeducativas, para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social no território do Parque São João no município de Contagem/MG, em 
consonância com a política pública de assistência social, fundamentada nas Lei Municipal 4507/2011 e Lei Nacional 8742/93, consoante o plano de trabalho e projeto 
básico anexos, partes integrantes indissociáveis da parceria.
Valor global: R$ 249.999,12 (duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos)
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Dotação Orçamentária: 1101.08.244.0072.2234-33504300 – Fonte 0100
Vigência: O prazo de vigência desta parceria é de 12 (doze) meses, contados da publicação de seu extrato no Diário Ofi cial de Contagem.
Gestor responsável: Flaviano Coelho Barbosa - matrícula 01458252
Data assinatura: 14/08/2020.
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social/Ordenadora de Despesas: Luzia Maria Ferreira
Presidente da OSC: Daniel Juvêncio Soares dos Santos.

Autorizo a publicação do presente Extrato em 14/08/2020:

Luzia Maria Ferreira
Secretaria Municipal Desenvolvimento Social

EXTRATO: Termo de Convênio nº.001/2020 SMDS/EMATER-MG

Convênio que entre si celebram o município de Contagem, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Segurança Alimentar, e a Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais. Objeto: “conjugação de esforços entre o Município e a EMATER-MG, visando ações que promovam o 
desenvolvimento sustentável, por meio de assistência técnica e extensão rural ao Município”. Valor: R$94.200,84 (noventa e quatro mil e duzentos reais e oitenta e qua-
tro centavos). Dotação Orçamentária: 1104.08.306.0071.2129.33504300.0100. Responsável EMATER-MG: Vitório Alves Freitas. Gestor/Fiscal do Convênio: Áurea  Alves 
Coelho – Matrícula: 01528034. Parecer nº.: 000289/2020 – PGM/SLCCP. Processo Administrativo PGM: 2020.02.489. Data Assinatura: 04/08/2020. Vigência: 12 meses da 
publicação. Ordenador de Despesas: Luzia Maria Ferreira – Secretária Municipal de Desenvolvimento Social. Publicação: 14/08/2020.

Funec

EXTRATO SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 002/2020 

CAIXA ESCOLAR IEC – UNIDADE INCONFIDENTES e a FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM

CLÁUSULA PRIMEIRA –  DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL – Nos termos do artigo 65, Inciso II, Alinea “d”, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e suas modifi cações posteriores 
e, considerando o pedido contido  no MEMORANDO nº 093/2020, Diretoria  Administrativo Financeira  da FUNEC que fi ca fazendo parte integrante deste SEGUNDO 
TERMO ADITIVO como se nele estivesse transcrito, fi ca alterado o valor do Convênio Primitivo para adequar a relação fi nanceira inicialmente pactuada à realidade e 
necessidade da Unidade Escolar, conforme Plano de Trabalho em anexo que passa a ser parte integrante do presente Instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os valores a serem transferidos pela CONVENENTE para o CONVENIADO estão previstos nas disponibilidades fi nanceiras da Fundação e deverão 
ser disponibilizados via conta corrente em parcela única, conforme previsão contida no Plano de Trabalho e de Aplicação Financeira.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Em razão da alteração contratual descrita no Caput, fi ca acrescido ao Contrato Primitivo a importancia de R$ 10.000,00 (dez mil duzentos 
reais), para Capital, a ser incluída na parcela única de capital do cronograma de desembolso, fi cando o CONVENIADO obrigado a cumprir o objeto contratual até o 
limite legal dos recursos fi nanceiros ora disponibilizados pela CONVENENTE nos termos do objeto conveniado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR TOTAL DO CONVÊNIO – Com a alteração descrita na Cláusula Primeira deste Termo Aditivo o valor total do Convênio passa a ser de R$ 
93.227,00 (noventa e três mil duzentos e vinte e sete reais).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.3 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a execução deste Aditivo ao Termo de Compromisso correm por conta das seguintes dotações orçamentárias:

- 1.1122.12.362.0037.2094- 4450.4100 Fonte: 6100  

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO - Ratifi cam-se os termos, cláusulas e condições do Termo de Compromisso Primitivo não modifi cados por este SEGUNDO TERMO 
ADITIVO.
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Transcon

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Rodovia Papa João Paulo II, 4143 - Prédio Minas, 4º Andar, - Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP 31630-900

  - www.policiacivil.mg.gov.br
  

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Processo nº 1510.01.0119384/2020-26

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 127/2020/PCMG

ACORDO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O
MUNICÍPIO DE CONTAGEM, POR INTERMÉDIO DA TRANSCON - AUTARQUIA
MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM E DE OUTRO O ESTADO
DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA POLÍCIA CIVIL.

 

O Município de Contagem, por intermédio da TRANSCON - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE
CONTAGEM, pessoa de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.435.854/0001-02, com sede na Avenida Babita Camargos,
no. 1295, 2º Andar - Bairro Cidade Industrial - Contagem/MG - CEP 32210-180, doravante designada TRANSCON, neste ato
representada pelo seu Presidente, Sr. LEONARDO GONÇALVES REIS, portador da no M-8188099-SSP/MG, CPF 009.366.026-00 e o
Estado de Minas Gerais, por intermédio da Polícia Civil, com sede na Rodovia Papa João Paulo II, nº 4143 - Edi�cio Minas 4º andar,
bairro Serra Verde, nesta Capital, CNPJ 18.715.532/0001-70, adiante denominada Polícia Civil, neste ato representada pelo
Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças, Dr. FERNANDO DIAS DA SILVA, CPF 009.625.616-81, RG MG-6632172, nos
termos da Resolução nº .8.117, de 25 de novembro de 2019.

CONSIDERANDO o disposto na nova redação do ar�go 241 da Cons�tuição Federal, combinado com o disposto nos incisos I e II do
ar�go 62 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, bem como na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,  Lei de
Diretrizes Orçamentárias nº 5.017, datada de 01 de agosto de 2019 e Lei Orçamentária Anual nº 5.063, datada de 06 de janeiro de
2020;

CONSIDERANDO o disposto no ar�go 10, inciso III, art. 165, parágrafo primeiro, art. 166, inciso II, ar�go 181, inciso II e todos da
Cons�tuição Estadual de 1989;

CONSIDERANDO a Decisão Norma�va do Tribunal de Contas do Estado, através da Consulta 7716-0/91.

Resolvem celebrar o presente Acordo de Cooperação que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

 

O presente Acordo de Cooperação tem por objeto o estabelecimento de condições de cooperação mútua e administra�va entre os
convenentes, visando aperfeiçoar a prestação dos serviços de Polícia Judiciária, que culminará na manutenção da ordem e da
defesa social no Município de Contagem-MG, conforme Plano de Trabalho anexo a este instrumento.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

 

Para a consecução do enunciado na Cláusula anterior, compe�rá:
 

2.1 - À TransCon:

a) Arcar com o aluguel de imóvel, des�nado ao funcionamento de Unidade da Polícia Civil no Município, conforme endereço
constante no anexo I deste Acordo;

b) Providenciar a competente inclusão das despesas provenientes deste instrumento, junto às leis competentes, para os exercícios
financeiros subsequentes, com a sua respec�va es�ma�va de gastos;

c) Publicar o extrato deste Acordo de Cooperação, junto ao órgão Oficial do Município, se houver;

d) Incluir este instrumento no relatório a ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado.
 

2.2 – À Polícia Civil:
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a) U�lizar os recursos materiais repassados por meio da Delegacia Regional de Polícia de Contagem, no Município, conforme plano
de trabalho anexo a este Acordo;

b) Planejar, supervisionar, coordenar, fiscalizar e executar os serviços de Polícia Judiciária no Município, de acordo com a legislação
vigente;

c) Apurar a responsabilidade pela aplicação inadequada dos recursos repassados em razão deste Acordo de Cooperação;

d) Intensificar, através de suas Unidades, o desenvolvimento e aprimoramento do sistema de segurança, em toda área territorial
do Município, obje�vando a permanente ação de vigilância e preservação da ordem social;

e) Aparelhar convenientemente suas Unidades, a fim de que sejam asseguradas a tranquilidade e segurança públicas no
Município;

f) Realizar a implantação  do sistema de agendamento para o cidadão dos serviços prestados pela CIRETRAN/Contagem. O sistema
consis�rá no agendamento pelo cidadão diretamente no site do DETRAN, para atendimento em horário marcado, e abrangerá os
serviços de vistoria para emplacamento, transferência, habilitação, liberação e res�tuição de veículos, visando a melhoria do
atendimento a população de Contagem;

g) Adotar medidas para a completa digitalização dos serviços oferecidos pela CIRETRAN/Contagem, de modo a trazer mais
agilidade e conforto para os usuários do serviço;

h) Publicar o extrato deste Acordo de Cooperação junto ao órgão Oficial do Estado.
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

 

O prazo de duração do presente Acordo de Cooperação é de 60 (sessenta) meses, contados a par�r de 15/08/2020 a 14/08/2025,
podendo ser alterado mediante Termos Adi�vos e denunciado a qualquer tempo, através de No�ficação ao outro par�cipe, com
antecedência mínima de 90 (noventa) dias.

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS VALORES E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

 

4.1 - Para execução do presente Acordo de Cooperação, es�ma-se a despesa global de R$ 1.800.000,00 (um milhão oitocentos mil
reais), às expensas do Município, sendo acobertado pelas dotações orçamentárias nº 15.122.0001.2148 185.3390.3900.0157
e 15.122.0001.2148 185.3390.3900.1100, ressalvada a obrigação da TransCon quanto à inclusão das despesas deste Acordo nas
Leis e dotações orçamentárias dos anos subsequentes, até o término da vigência deste, estando em anexo, o Plano de Trabalho,
que faz parte integrante do presente instrumento.

4.2 - Compete ao Município providenciar suplementação orçamentária, se no curso da execução do Acordo ocorrer falta de
recursos orçamentários para custear os itens registrados no plano de trabalho.

4.3 - As despesas da Polícia Civil são decorrentes do exercício normal de suas atribuições, estando consignadas no orçamento e
dotações próprias, observada a Decisão Norma�va do Tribunal de Contas do Estado, através da Consulta nº 7716-0/91, não
acarretando, portanto, impacto orçamentário e financeiro, em contrapar�da ao cumprimento das obrigações assumidas neste
instrumento.

 

CLÁUSULA QUINTA – DA GESTÃO

 

Os gestores do presente Acordo de Cooperação serão:
 

5.1 – Por parte da TransCon, o Presidente, sendo a ele facultada a responsabilidade de designar por ato servidor efe�vo, que se
encarregará de:

a) Zelar pela fiel e boa execução deste Acordo;

b) Receber e validar a prestação de contas apresentada;

c) Acompanhar e comunicar as eventuais irregularidades detectadas na execução do Acordo de Cooperação;

d) Receber as solicitações de modificação ou aditamento de itens do Acordo, vedada a alteração do objeto, reportando à TransCon
as eventuais necessidades de modificações do termo;

e) Propor até 90 (noventa) dias antes de vencer o instrumento, alterações das cláusulas por meio de termo adi�vo, quando
representar medida imprescindível a sua boa execução, providenciando inclusive, as reformulações do plano de trabalho, quando
for o caso;

f) Propor a denúncia/rescisão, quando for o caso;

g) Avaliar a eficácia deste Acordo, a cada meta/fase cumprida, constante do Plano de Trabalho, propondo ajustes necessários ou
denúncia/rescisão, se for o caso, evitando-se a manutenção de parceria ineficaz que possa redundar em ônus operacional,
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logís�co ou qualquer outro desgaste aos par�cipes. 
 

5.2 - Por parte da Polícia Civil, o Delegado Regional do município de Contagem/MG, que se encarregará de:

a) Zelar pela fiel e boa execução do Acordo de Cooperação;

b) Primar para que a execução do Acordo ocorra dentro de sua vigência;

c) Propor até 90 (noventa) dias antes de vencer o instrumento, alterações das cláusulas por meio de termo adi�vo, quando
representar medida imprescindível a sua boa execução, providenciando inclusive as reformulações do plano de trabalho, quando
for o caso;

d) Propor a denúncia/rescisão, quando for o caso.

e) Avaliar a eficácia deste Acordo, a cada meta/fase cumprida, constante do Plano de Trabalho, propondo ajustes necessários ou
denúncia/rescisão, se for o caso, evitando-se a manutenção de parceria ineficaz que possa redundar em ônus operacional,
logís�co ou qualquer outro desgaste aos par�cipes;

f) Prestar contas das despesas decorrentes deste instrumento anualmente, podendo designar servidor efe�vo da Polícia Civil,
lotado na Sede da Delegacia do Município, para se responsabilizar pela execução técnica deste Acordo;

g) Submeter a prestação de contas deste instrumento à Diretoria de Análise e Prestação de Contas da SPGF, para validação e
remessa à Concedente.

 

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

 

6.1 - O 2º Departamento, sediado no Município de Contagem/MG, será a Unidade da PCMG encarregada de fiscalizar o fiel
cumprimento deste Acordo de Cooperação, cabendo à Unidade encaminhar para as áreas técnicas da PCMG relatório
�sico/financeiro e comprovações de execução deste Instrumento.

6.2 - A Diretoria Administra�va-Financeira da TransCon será encarregada de fiscalizar o fiel cumprimento do Acordo de
Cooperação.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO

 

Elegem os par�cipes o Foro de Belo Horizonte/MG como único competente para dirimir quaisquer dúvidas porventura
supervenientes à assinatura do presente termo.

E, por estarem assim justos e acordes, assinam os par�cipes abaixo relacionados o presente Acordo de Cooperação, para os fins
de direito.

 

LEONARDO GONÇALVES REIS

PRESIDENTE DA TRANSCON - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM/MG

 

FERNANDO DIAS DA SILVA

SUPERINTENDENTE DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

 

GESTOR DO ACORDO DE COOPERAÇÃO

DELEGADO  REGIONAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG

 

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS ACT Nº. 127/2020/PCMG

PLANO DE TRABALHO

PARTICIPES: PCMG E A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM - TRANSCON 

1.1 - Nome:

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM -
TRANSCON 

CNPJ

08.435.854/0001-02

ENDEREÇO SEDE: BAIRRO: FAX: TELEFONE:
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AVENIDA BABITA CAMARGOS, 1295 – 2.º
ANDAR

CIDADE INDUSTRIAL (31) 3363-5679 (31) 3329-3300

MUNICÍPIO:

CONTAGEM

DISTRITO:

xxx

CX. POSTAL:

xxx

CEP:

32.210-180

NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL

LEONARDO GONÇALVES REIS     

CARGO: 

PRESIDENTE DA
TRANSCON

DATA VENC. DO MANDATO:

xxx

1.2 - Nome:

Policia Civil do Estado de Minas Gerais

CNPJ

18.715.532/0001-70

ENDEREÇO

Rodovia Papa João Paulo II, nº 4.143, 4º andar Ed. Minas

BAIRRO

Serra Verde

CEP:

31.630-900

NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL

FERNANDO DIAS DA SILVA

CARGO

Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças

DATA VENC. DO MANDATO

xxx

2 - CARACTERIZAÇÕES DA PROPOSTA

2.1- PROGRAMA/TÍTULO:

2.2 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

 Lei 8.666/93           

TIPO DE ATENDIMENTO:

Polícia Judiciária e de inves��ação

PERÍODO DE EXECUÇÃO:

60 (sessenta) meses

15/08/2020 a 14/08/2025

2.3 - OBJETIVOS:

Estabelecimento de bases de cooperação, visando à efe�va e cada vez mais eficiente manutenção da ordem e da defesa
social.

2.4- JUSTIFICATIVA:

Cooperação mútua de entes públicos visando à efe�va e cada vez mais eficiente manutenção da ordem e da defesa
social

2.5 - FASES DE EXECUÇÃO:

ITEM DESPESA CUSTEADA
PERÍODO

INÍCIO TÉRMINO

01 Locação de imóvel 15/08/2020 14/08/2025

2.6- PESSOAS BENEFICIADAS: População do Município, através da melhoria proporcionada ao atendimento pela Polícia
Civil local

3 – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

3.1 – DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DISPONIBILIZADOS PELA TRANSCON

DESPESA CUSTEADA
UNIDADE

DE MEDIDA
QUANTIDADE

VALOR

Mensal Total

Locação de imóvel Fatura 60 30.000,00 1.800.000,00

3.2 – CUSTO DO ACT

    VALOR Dotações: Nº

Custo Total 1.800.000,00 15.122.0001.2148 185.3390.3900.0157 e 15.122.0001.2148
185.3390.3900.1100
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3.3 - CRONOGRAMAS DE DESPESAS MENSAIS

TRANSCON

 1º
mês

2º
mês

3º
mês

4º
mês

5º
mês

6º
mês

7º
mês

8º
mês

9º
mês

10º
mês

11º
mês

12º
mês

Item 01 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

 13º
mês

14º
mês

15º
mês

16º
mês

17º
mês

18º
mês

19º
mês

20º
mês

21º
mês

22º
mês

23º
mês

24º
mês

Item 01 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

 25º
mês

26º
mês

27º
mês

28º
mês

29º
mês

30º
mês

31º
mês

32º
mês

33º
mês

34º
mês

35º
mês

36º
mês

Item 01 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

 37º
mês

38º
mês

39º
mês

40º
mês

41º
mês

42º
mês

43º
mês

44º
mês

45º
mês

46º
mês

47º
mês

48º
mês

Item 01 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

 49º
mês

50º
mês

51º
mês

52º
mês

53º
mês

54º
mês

55º
mês

56º
mês

57º
mês

58º
mês

59º
mês

60º
mês

Item 01 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

PCMG

Meta 1º
mês

2º
mês

3º
mês

4º
mês

5º
mês

6º
mês

7º
mês

8º
mês

9º
mês

10º
mês

11º
mês

12º
mês

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Meta 13º
mês

14º
mês

15º
mês

16º
mês

17º
mês

18º
mês

19º
mês

20º
mês

21º
mês

22º
mês

23º
mês

24º
mês

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Meta 25º
mês

26º
mês

27º
mês

28º
mês

29º
mês

30º
mês

31º
mês

32º
mês

33º
mês

34º
mês

35º
mês

36º
mês

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Meta 37º
mês

38º
mês

39º
mês

40º
mês

41º
mês

42º
mês

43º
mês

44º
mês

45º
mês

46º
mês

47º
mês

48º
mês

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Meta 49º
mês

50º
mês

51º
mês

52º
mês

53º
mês

54º
mês

55º
mês

56º
mês

57º
mês

58º
mês

59º
mês

60º
mês

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

4 - Eu, Delegado Regional de Polícia do Município de Contagem, afirmo a veracidade das informações prestadas
concernentes às despesas apresentadas neste Plano de Trabalho, sob as penas da lei, para efeitos de celebração de
Acordo de Cooperação.

 

Assinatura do Delegado Regional do Município
           

5- Venho submeter à apreciação de Vossas Senhorias o presente Plano de Trabalho, tendo em vista a par�cipação do
Município neste Acordo de Cooperação.

 

FERNANDO DIAS DA SILVA    N.º Iden�dade  MG-6632172     CPF 009.625.616-81

Obje�vo do Instrumento Jurídico:
 

Manutenção da ordem e da Defesa Social no Município arcando com as despesas com locação de imóvel.
 

Fundamentação legal: Lei Federal n.º 8.666/93.

 

PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA PCMG ESTÁ DE ACORDO COM O ART. 116 DA LEI FEDERAL N.º 8.666 DE
21/06/1993 PODENDO SER APROVADO, OBSERVANDO-SE AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO QUADRO ACIMA.

APROVO O PRESENTE PLANO DE TRABALHO E AUTORIZO A CELEBRAÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº
127/2020/PCMG
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EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 011/2019/TRANSCON
DISPENSA Nº 004/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2019. 
CONTRATADA: CASPER - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM – TRANSCON 
OBJETO: Fica alterado o subitem 1.1. da CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO, em razão do Termo de Rescisão Amigável ao Contrato Administrativo n° 004/2020, que 
passa a partir da assinatura deste termo a ter a seguinte redação:

Contratação de LOCAÇÃO DE PRÉDIO COMERCIAL, localizado na Av. Babita Camargos, nº 1.295, LUC 21, 2º Andar, Cidade Industrial, Contagem/MG, CEP.: 32.210-180, 
com área equivalente a 3.500 m² (três mil e quinhentos metros quadrados, sendo 2.500 m2 referente ao prédio comercial onde serão desenvolvidas atividades adminis-
trativas e 1.000 m2 referente ao pátio para guarda de veículos ofi ciais, administrativos, caminhões de grande porte, guincho, equipamentos e materiais imprescindíveis 
para a execução das atividades da autarquia, bem como espaço para a realização de vistorias dos veículos pertencentes ao sistema de transporte público no Município 
de Contagem), para desenvolvimento das atividades de ordem pública da LOCATÁRIA, regidas pela Lei de Criação nº. 4.043, de 01 de novembro de 2006, e suas alter-
ações. O croqui, parte integrante e inseparável deste instrumento, que segue como ANEXO I deste contrato, descreve a infraestrutura predial administrativa e a área 
utilizada para pátio, em conformidade com as necessidades da TransCon, contendo: layout de distribuição das salas, banheiros, hall de atendimento e recepção, pisos, 
iluminação, ar condicionado, pontos de rede elétrica, pontos de rede de dados e telefonia com cabeamento lógico estruturado para comportar o funcionamento pleno 
das atividades da TransCon e de todo parque tecnológico que compõe a sede administrativa da Autarquia, assim como a área de pátio para guarda de veículos ofi ciais, 
administrativos, caminhões de grande porte, guincho, equipamentos e materiais imprescindíveis para a execução das atividades da autarquia, bem como espaço para 
a realização de vistorias dos veículos pertencentes ao sistema de transporte público no Município de Contagem, dos quais todos os custos para efetiva execução desse 
croqui será despendido a encargo da LOCADORA, ou seja, SEM ÔNUS para a TransCon.

Contagem, 10 de agosto de 2020.

Leonardo Gonçalves Reis
PRESIDENTE - TRANSCON

 

PRESIDENTE DA TRANSCON

 

ANEXO I - DESPESAS RELACIONADAS À IMÓVEIS CUSTEADAS PELO MUNICÍPIO

 

Nº Endereço (Rua, nº, bairro, cidade, CEP) Despesa Unidade da PCMG instalada no local

01
Avenida Babita Camargos, nº 1295 – 1.º
andar – Bairro Cidade Industrial –
Contagem/MG

Locação de imóvel Ciretran do Município de Contagem

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO GONÇALVES REIS, Usuário Externo, em 13/08/2020, às 17:31, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Luciano Guimaraes Do Nascimento, Delegado Regional de Polícia Civil, em
13/08/2020, às 17:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Gislaine de Oliveira Rios Xavier, Delegado(a), em 13/08/2020, às 20:36, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Fernando Dias da Silva, Superintendente de Planejamento Gestão e Finanças, em
13/08/2020, às 22:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site hp://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 18212345 e o código CRC CA7574C3.

Referência: Processo nº 1510.01.0119384/2020-26 SEI nº 18212345



"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, 14 de agosto de 2020 Página 111 de 113 Diário Oficial de Contagem - Edição 4883

Câmara Municipal

Ata da 20ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem do ano dois mil e vinte. Aos trinta dias do mês de junho, realizou-se a vigésima Reunião Ordinária, 
remota, em virtude da pandemia do Coronavírus, que contou com a participação de dezenove vereadores. Logo após, o 1º Secretário vereador Cláudio Santos Fontes, 
que presidiu esta reunião, realizou a chamada dos vereadores, quando se constatou a ausência dos vereadores Daniel Flávio de Moura Carvalho e Bruno Braga Batista. 
Na sequência, foi realizada a leitura da Bíblia Sagrada, no seu Capítulo 8, Versículos 23 a 27, narrado por São Mateus. Em seguida, com a aquiescência de todos os 
vereadores, foi dispensada a leitura da ata da reunião anterior. Logo após, foram lidas e encaminhadas ao órgão competente para exame e parecer no prazo legal, as 
seguintes matérias: Projeto de Lei nº 012/2020, “que autoriza desafetação de imóvel, com encargos, à empresa tecidos e armarinhos Miguel Bartolomeu S/A – TAMBA-
SA”, de autoria do Poder Executivo; Emenda nº 001, de autoria do vereador Alex Chiodi, ao Projeto de Lei Complementar nº 007/2020/PE. Prosseguindo, foram votados 
e aprovados, por unanimidade, os Requerimentos nºs 816 a 868/2020; Indicações nºs 803 a 890/2020, apresentados pelo vereadores, inclusive as matérias destacadas, 
a saber: Requerimento nº 816/2020 – “ Requer que a Secretaria de Saúde e o Comitê de Enfrentamento à Pandemia da COVID-19, informem a possibilidade de incluir 
no rol das atividades essenciais os salões de beleza, barbearia, podólogos, manicures, esteticistas”, de autoria do vereador Alessandro Henrique; Requerimento nº 
850/2020 – “Requeremos o aumento do número de horários, principalmente no picos, das linhas 2190 e 2200, Água Branca, neste município”, de autoria do vereador 
Rubens Campos; Requerimento nº 851/2020 – “Requeremos o aumento da fi scalização dos ônibus deste município”, de autoria do vereador Rubens Campos. Na 
oportunidade, esse vereador solicitou uma ação mais imediata por parte da prefeitura de Contagem como medidas higiênico-sanitárias nas Vilas da região de Nova 
Contagem e outras. Dr: Rubens Campos ainda solicitou esclarecimentos à FUNEC a respeito da situação dos estagiários do curso de Pedagogia; Requerimento nº 
865/2020 – “Requer que seja apresentado pela Secretaria Municipal de Educação um planejamento educacional para o ano letivo, tendo em vista a imprevisibilidade de 
retorno às aulas presenciais. O momento que vivemos impõe grandes desafi os para a educação, considerando as peculiaridades e condições socioeconômicas dos 
estudantes da rede pública de ensino, já que a realidade apresenta alunos e famílias que não têm acesso e/ou não conseguem utilizar plataformas online de ensino, 
professores que muitas vezes carecem de formação técnica para direcionar processos de aprendizagem em ambientes virtuais. No entanto, apesar da realidade que se 
impõe, o planejamento é imprescindível e deve abarcar toda a comunidade escolar, alunos e professores, visando a integral assistência educacional. Assim é fundamen-
tal que haja a adesão de todos os agentes para a construção e efetividade das ações educacionais durante e pós pandemia”, de autoria do vereador presidente Daniel 
Carvalho; Requerimento nº 866/2020 – “ Requer tomada de medidas cabíveis dos órgãos competentes da Administração Pública (inclusive cassação do alvará de 
funcionamento) a paralisação das atividades da Empresa GRUNTEC Serviços Ambientais Ltda., sediada na rua Onze, número 481, bairro Kennedy, cuja atividade 
preponderante é a coleta e queima de lixo hospitalar, utilizando o processo de incineração, que consiste na queima de materiais a altas temperaturas, transformando os 
resíduos em gás, que são lançados na atmosfera. A emissão da fumaça altamente tóxica é inalada pela população causando problemas respiratórios graves, motivo 
pelo qual este parlamentar respeitosamente reitera, diante das graves consequências produzidas pela danosa atividade da empresa para a saúde da comunidade, o 
pedido para que a Administração Pública Municipal atue responsavelmente, privilegiando o bem estar da população”, de autoria do vereador presidente Daniel 
Carvalho. O que foi corroborado pelo vereador Rubens Campos que, mais uma vez, saiu em defesa dos moradores daquela comunidade; Requerimento nº 867/2020 
– “Requer que seja feita a fi scalização e controle sanitário junto aos centros de distribuição de mercadorias, neste município”, de autoria do vereador Itamar dos Santos 
da Silva; Requerimento nº 868/2020 – “Requeremos ao Executivo Municipal que solicite ao DER, a volta dos quadros de horários normal dos ônibus da Viação Novo 
Retiro, na região de Vargem das Flores, em Contagem/MG”, de autoria do vereador Cláudio (Capitão Fontes); Indicação nº 818/2020 – “Solicita aos órgãos compe-
tentes, ouvida as autoridades sanitárias do município a possibilidade de permissão para que setores do comércio e serviços (considerados não essenciais), possam 
exercer suas atividades paulatinamente, utilizando protocolos rígidos de higiene e distanciamento social, além de obedecer a um cronograma com intervalos de dias e 
horários reduzidos. A medida visa amenizar a dramática situação em que se encontra os pequenos empresários, tão importantes para a economia, já que são 
responsáveis por signifi cativo percentual de geração de renda e emprego”, de autoria do vereador presidente Daniel Carvalho. Aparteando, o vereador Alex Chiodi 
corroborou com o colega e, na oportunidade, justifi cou a ausência do presidente Daniel Carvalho que, segundo ele, estaria em isolamento, devido à suspeita de estar 
com a COVID-19. Por fi m, Alex comentou sobre a sua participação no Programa Chamada Geral, da Rádio Itatiaia, quando foi entrevistado pelo jornalista e locutor 
Eduardo Costa, a respeito da Proposta de Lei do Poder Executivo que dispõe sobre a Previdência dos Servidores Públicos Municipal; Indicação nº 828/2020 – “Instalação 
de meio-fi o na rua A, rua B e Avenida A, bairro Chácaras Planalto, neste Município”, de autoria da vereadora Glória (da aposentadoria); Indicação nº 829/2020 
– “Instalação de meio-fi o na rua Três (3), rua Quatro (4), rua Seis (6) e rua Oito (8) , bairro Novo Horizonte, neste município”, de autoria da vereadora Glória (da 
aposentadoria). Na oportunidade, essa vereadora pediu um caminhão pipa para a Avenida Chácaras Planalto, neste Município; Indicação nº 831/2020 – “Indica a 
canalização das saídas de água de todas as casas localizadas na rua Expedita Alves de Morais, Morro dos Cabritos, bairro Colorado, neste Município”, de autoria do 
vereador Itamar dos Santos da Silva; Indicação nº 832/2020 – “Indica com pedido de urgência, a remoção dos entulhos deixados pelos imóveis que foram demolidos na 
rua Expedita Alves de Morais, do Morro dos Cabritos, bairro Colorado, neste Município”, de autoria do vereador Itamar dos Santos da Silva; Indicação nº 836/2020 – 
“Indica a destinação de recursos emergenciais que contemplem os profi ssionais da rede de confraternização familiar e suas subcategorias tipifi cadas como salão de 
festas, neste município”, de autoria do vereador Itamar dos Santos da Silva. Aparteando, os vereadores Alexandre (Xexeu), Alex Chiodi e Vinícius Faria corroboraram 
com o Pastor Itamar; Indicação nº 839/2020 – “Operação tapa-buraco na rua Olho de Tigre esquina com rua Rubi, bairro Sapucaias II, neste Município”, de autoria do 
vereador Ivayr Soalheiro; Indicação nº 884/2020 – “Indica capina e limpeza de todo bairro Buganville, neste Município”, de autoria do vereador Rubens Campos. 
Aparteando, o vereador Capitão Fontes corroborou com o colega e acrescentou que naquele local existem ruas muito íngremes que necessitam ser asfaltadas para uma 
melhor segurança dos moradores que por ali transitam; Indicação nº 885/2020 – “Indica troca de lâmpadas dos postes de todo bairro Buganville, neste Município”, de 
autoria do vereador Rubens Campos. Nesse instante, o vereador Capitão Fontes corroborou com o colega Rubens Campos e pediu para, também, assinar ambas as 
indicações. Aparteando, o vereador Alessandro solicitou ao líder de governo, vereador Gil Antônio Diniz (Teteco) que agende uma reunião com o Secretário de Obras, a 
fi m de que esse Secretário responda às solicitações dos vereadores a respeito de várias obras neste Município. Alessandro, ainda, pediu que o Parecer ao Projeto de Lei 
Complementar nº 007 seja publicado no site desta Casa. Na sequência, o presidente em exercício Capitão Fontes solicitou que os vereadores enviem suas reivindicações, 
referentes à COPASA, para a presidência desta Casa, a fi m de que esses pedidos sejam enviados à COPASA em um único documento. Logo após, não havendo projetos a 
serem votados, passou-se ao Grande Expediente quando falaram os vereadores Rubens Campos, Jose Antônio e Vinícius Faria. O vereador Rubens Campos comentou 
sobre o Projeto de Lei Complementar nº 007/2020, que dispõe sobre a Previdência Municipal. Falou sobre a reunião virtual com os vereadores e a prefeitura e comentou 
que o Secretário de Administração teria sido enfático ao dizer que esse projeto da previdência seria bom e que deveria ser votado nesta Casa num prazo exíguo. 
Fazendo um breve comentário a respeito desse projeto, Dr: Rubens disse que um único artigo passível de discussão seriam as alíquotas, mas que o executivo teria que 
adiar essa votação e, até mesmo retirar esse projeto. Voltou a dizer que é radicalmente contra a privatização da previdência municipal, estadual e federal. Acrescentou 
que na próxima reunião com os servidores públicos, que os representantes do Conselho da PREVICON, também, possam participar. Nesse instante, vários vereadores 
manifestaram contrários a esse projeto e solicitaram um estudo mais amplo com a presença, também, de servidores municipais. Aparteando, o vereador Arnaldo 
também manifestou contrário e acrescentou que na próxima reunião, a presença do Procurador desta Casa Legislativa será muito importante. No contra parte, o 
vereador Jair (Tropical) justifi cou a sua ausência na última reunião e aproveitou para reforçar o seu voto contrário a esse projeto. Discorreu, em seguida, no Grande 
Expediente o vereador José Antônio que solicitou ao Secretário Municipal de Saúde para que faça a recolocação dos funcionários da recepção e da enfermagem do 
Hospital Santa Helena. |José Antônio explicou que o Hospital Santa Helena estaria passando por difi culdades fi nanceiras e que o executivo municipal, após um acordo 
com os proprietários desse hospital, teria-o destinado como de campanha para os doentes de COVID19. José Antônio solicitou, ainda, ajuda por parte dos governos 
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municipal e estadual para que não deixem que o Hospital Santa Helena venha a fechar as portas. Falou, em seguida, o vereador Vinícius Faria que fez um minucioso 
relato da reunião que acontecera na quinta-feira passada, com o Comitê do COVID19. De acordo com Vinícius, o Procurador Geral do Município, Marius Carvalho e o 
Presidente do Comitê do COVID-19, Cleber Faria, juntamente com os prefeitos de Contagem e de Belo Horizonte teriam editado o Decreto 1699, que determina a 
suspensão, por prazo indeterminado, das atividades comerciais e funcionamentos dos estabelecimentos considerados não essenciais. Ainda, de acordo com Vinícius, 
foram ouvidos representantes da CDL, do Centro de Formação de Condutores e, ainda, membros permanentes do Comitê de Crise do COVID-19. Esse vereador 
comentou que no fi nal de semana passada sessenta e oito bares teriam sido notifi cados por aglomeração de pessoas. Vinícius solicitou à população que fi quem em 
casa e que só saiam se for muito necessário. Aparteando, o vereador Arnaldo de Oliveira sugeriu uma parceria da prefeitura com a COPASA para a instalação de pias em 
locais de muita movimentação, se possível, ao longo das principais avenidas para a higienização das mãos. Por fi m, o vereador Arnaldo, o presidente em exercício, 
vereador Capitão Fontes e demais vereadores parabenizaram os colegas Glória (da aposentadoria) e Jair (Tropical) pelo aniversário natalício ocorrido nesta data. 
Finalizando os trabalhos, foi convocada a 21ª Reunião Ordinária, prevista para o dia 7 de julho, às 9:00 horas. Realizada a chamada fi nal, persistiu a mesma do início. 
Nada mais havendo a tratar, o presidente em exercício declarou encerrada a reunião e, para constar, lavrou-se a presente ata que, sendo lida, discutida e, se aprovada, 
será pelo 1º Secretário e pelo Presidente, assinada.

Ata da 21ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem do ano dois mil e vinte. Aos sete dias do mês de julho, realizou-se a vigésima primeira reunião 
ordinária da Câmara Municipal de Contagem que contou com a participação de vinte e um vereadores. Após cumprimentar a todos, o presidente em exercício Cláudio 
Santos Fontes fez a leitura do Capítulo 9, Versículos 32 a 38, narrado por São Mateus, da Bíblia Sagrada. Em seguida, em concordância com os vereadores presentes à 
reunião, foi aprovada a dispensa da leitura da ata da reunião anterior.  O presidente em exercício, vereador Capitão Fontes iniciou esta reunião solicitando que esta Casa 
Legislativa envie um ofício ao Executivo Municipal cobrando mais empenho para a proteção dos profi ssionais da linha de frente nos postos de saúde. O que foi 
corroborado pelos vereadores Vinícius Faria e Dr: Wellington (ortopedista). Na sequência, foram lidos os seguintes Ofícios: Ofício nº 022/2020, de autoria do vereador 
Alex Chiodi, que solicita a retirada, em caráter defi nitivo, da Emenda nº 002, de sua autoria, ao Projeto de Lei Complementar nº 007/2020/PE; Ofício s/nº, de autoria do 
vereador Dr: Rubens Campos, que requer a retirada de pauta, em caráter defi nitivo, do Projeto de Lei nº 014/2020, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal 
de Proteção e Defesa dos Animais e dá outras providências”, de sua autoria. Entretanto, dr: Rubens solicitou ao Executivo Municipal que tenha celeridade em enviar 
para esta Casa Legislativa um projeto semelhante ao seu, que contemple pontos importantes na defesa dos animais. Logo após, foram lidos e encaminhados ao órgão 
competente para exame e parecer no prazo legal, os seguintes projetos: Projeto de Lei nº 013/2020 – “ Autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar a prestação dos 
serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do município de Contagem, pelo regime de parceria público-privada, bem como autoriza a criação de 
mecanismos de garantia para a referida parceria e a inclusão da concessão no Plano Plurianual do município de Contagem (PPA)”, de autoria do Poder Executivo; 
Projeto de Lei nº 018 /2020, “que renomeia os próprios públicos que especifi ca e revoga as respectivas legislações de modifi cação e outorga de nome, de autoria da 
vereadora Glória (da aposentadoria); Emenda nº 002/2020, de autoria do vereador Dr: Rubens Campos ao Projeto de Lei Complementar nº 007/2020/PE. Em seguida, 
foram votados e aprovados, por unanimidade, os Requerimentos nºs 869 a 935/2020; Indicações nºs 892 a 981/2020; Moções nºs 078 a 081/2020, apresentados pelos 
vereadores, inclusive as matérias destacadas, a saber: Requerimento nº 869/2020 – “Requer que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico apresente um estudo para 
a formulação de um plano de recuperação econômica que possa trazer estímulo à economia local para ajudar a minimizar o impacto da crise causada pela pandemia”, 
de autoria do vereador Alessandro Henrique;  Requerimento nº 870/2020 – “Requer que a Secretaria de Saúde informe o protocolo que está sendo utilizado no 
tratamento das pessoas acometidas de COVID-19, atendidas pela rede pública municipal”, de autoria do vereador Alessandro Henrique;  Requerimento nº 920/2020 
– “Fornecimento de termômetro digital infravermelho em todas as UBS’S, neste Município”, de autoria da vereadora Silvinha (Dudu);  Requerimento Nº 921/2020 
– “Agilidade na entrega e resultado dos exames da COVID-19, nas unidades que realizam os testes, neste Município”, de autoria da vereadora Silvinha (Dudu); 
Requerimento nº 922/2020 – “Reposição de técnicos de enfermagem, em todas as UBS’S da regional Nacional e regional Ressaca, neste Município”, de autoria da 
vereadora Silvinha (Dudu); Requerimento nº 929/2020 – “Requer ao Comitê Intersetorial  de Enfrentamento ao COVID-19, que avalie a possibilidade de incluir no 
Decreto Municipal n° 1706, os salões de beleza e barbearia como serviços essenciais, funcionando com horário agendados”, de autoria do vereador Vinícius Faria; 
Requerimento nº 930/2020 – “Requer ao Exmo. Prefeito Senhor Alexis de Freitas, que seguindo o preposto na portaria SEDUC/FUNEC n° 26, de 18 de junho de 2020, 
que dispõe sobre a reorganização das atividades escolares da rede municipal de educação, devido à pandemia do COVID-19, disponibilize cópias impressas aos alunos 
da rede municipal de ensino, que não dispõe de recursos de mídias digitais necessárias para realização das tarefas e materiais encaminhados pelos professores”, de 
autoria do vereador Vinícius Faria; Requerimento nº 931/2020 – “Requer ao Exmo. Prefeito Senhor Alexis de Freitas, que solicite ao Departamento de Edifi cações e 
Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER, que tome medidas cabíveis no que se refere ao cumprimento das medidas sanitárias de profi laxia e contenção do 
coronavírus (COVID-19), em conformidade com a deliberação estadual COVID-19, n° 17 de 22/03/2020 e o Decreto Municipal n° 1583, por meio de blitz educativas e 
fi scalização do transporte coletivo de passageiros”, de autoria do vereador Vinícius Faria; Requerimento nº 932/2020 - Requer sejam feitas fi scalizações nos transportes 
públicos de passageiros que estão circulando com capacidade de lotação acima do recomendado pelas autoridades sanitárias”, de autoria do vereador Daniel Carvalho; 
Requerimento nº 933/2020 – “Requer que seja incluído no informe epidemiológico diariamente divulgado pelas autoridades competentes, a taxa de ocupação de leitos 
oferecidos pelo SUS no âmbito do município”, de autoria do vereador Daniel Carvalho. Aparteando, o vereador Alexandre (Xexeu) solicitou uma blitz da saúde no 
município de Contagem; Requerimentos nºs 934/2020 -“Requer sejam prestadas em minúcias, informações quanto à supressão das árvores da Avenida João César de 
Oliveira, dentre as quais: Apresentação dos estudos técnicos que justifi que o corte de árvores, esclarecendo também a fi nalidade da supressão, ou seja, o motivo que 
impõe uma ação tão drástica e tão danosa ao meio ambiente, laudos técnicos de cada indivíduo que será ou já foi suprimido, o destino destes indivíduos (se serão 
replantados ou não), caso não seja feito o replantio que se justifi que o motivo e, ainda, a apresentação das contra partidas que devem ser, pelo óbvio, proporcional ao 
gravoso e irreparável dano que a ação trará ao meio ambiente da cidade, que já é altamente poluído”, de autoria do vereador presidente Daniel Carvalho; Indicação nº 
925/2020 – “Solicita intensifi cação de fi scalização no Estância Imperial, onde está ocorrendo constantemente abandono de animais nas ruas do bairro”, de autoria do 
vereador Alex Chiodi; Indicação nº 926/2020 – “Solicita fi scalização da vigilância sanitária de vazamento de fossa em diversas ruas do bairro Estância Imperial, neste 
Município”, de autoria do vereador Alex Chiodi; Indicação nº 927/2020 – “Solicita à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos recuperação da Avenida Santa 
Rita e medidas a respeito do córrego, bairro Santa Luzia, neste Município”, de autoria do vereador Alex Chiodi; Indicação nº 928/2020 – “Solicita à Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Urbanos nivelamento de pavimentação asfáltica na rua João Ferreira, próximo ao número 62, bairro Praia, neste Município”, de autoria do vereador 
Alex Chiodi; Indicação nº 929/2020 – “Limpeza e capina de praça na rua João Wanderley, bairro Lúcio de Abreu, neste Município”, de autoria do vereador Alex Chiodi; 
Indicação nº 930/2020 – “Solicita implantação de rede de esgotamento sanitário na rua Humberto Antoniazzi, bairro Granja Vista Alegre, Contagem/MG”, de autoria do 
vereador Alex Chiodi; Indicação nº 931/2020 – “Solicita troca de iluminação pública na praça localizada à rua Felisbino Pinto Monteiro com rua Dona Derminda, bairro 
Praia, neste Município”, de autoria do vereador Alex Chiodi; Indicação nº 932/2020 – “Operação tapa-buracos em toda extensão da avenida Carmelita Drummond Diniz, 
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bairro Maracanã, neste Município”, de autoria do vereador Alex Chiodi; Indicação nº 933/2020 – “Operação tapa-buraco em toda extensão da rua Benedito José das 
Neves, bairro São Gonçalo, neste Município”, de autoria do vereador Alex Chiodi; Indicação nº 934/2020 – “Operação tapa-buraco em toda extensão da rua José de 
Souza, bairro Praia, neste Município”, de autoria do vereador Alex Chiodi; Indicação nº 935/2020 – “Operação tapa-buraco em toda extensão da rua João Ferreira, 
bairro Praia, neste Município”, de autoria do vereador Alex Chiodi; indicação nº 936/2020 – “Operação tapa-buraco em toda extensão da rua João da Mata, bairro 
Praia, neste Município”, de autoria do vereador Alex Chiodi; Indicação nº 937/2020 – “Solicita à TRANSCON estudo viabilidade, junto ao DER/MG, sobre aumento do 
quadro de horário da linha 7700, neste Município”, de autoria do vereador Alex Chiodi; Indicação nº 938/2020 – “Solicita instalação de quebra-molas na rua Vitória 
Régia, próximo ao número 39, bairro Chácaras Contagem, neste Município”, de autoria do vereador Alex Chiodi; Indicação nº 939/2020 – “Solicita instalação de 
quebra-molas na rua Tertuliano, bairro Linda Vista, neste Município”, de autoria do vereador Alex Chiodi; .Indicação nº 940/2020 – “Solicita instalação de quebra-molas 
na rua Aníbal Barca, bairro Linda Vista, neste Município”, de autoria do vereador Alex Chiodi; Indicação nº 941/2020 – “Solicita instalação de quebra-molas na rua 
Professor Alves Horta, bairro Linda Vista, neste Município”, de autoria do vereador Alex Chiodi; Indicação nº 955/2020 –“Indica a substituição para lâmpadas de led de 
toda iluminação do entorno da estação do metrô Eldorado, bairro JK, neste Município”, de autoria do vereador Pastor Itamar; Indicação nº 973/2020 – “Indica limpeza 
da rua João Gomes Cardoso na altura do número 1107, bairro Eldorado, neste Município”, de autoria do vereador Rubens Campos; Moção nº 078/2020 – “Votos de 
congratulações, parabéns e aplausos ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) que lançaram no último dia 10/06/2020, a 
Campanha Sinal Vermelho para Violência Doméstica, o objetivo da campanha é possibilitar que mulheres em situação de violência doméstica encontrem ajuda em 
farmácias e drogarias do país”, de autoria do vereador Bruno (Barreiro); Moção nº 079/2020 – “Congratulações ao SIND-UTE, SINDSAÚDE de demais sindicatos 
representativos dos servidores públicos, bem como os servidores de Contagem, pela ativa participação na reunião virtual de 03/07/2020, para discutir PLC 7/2020”, de 
autoria do vereador Rubens Campos; Moção nº 080/2020 – “Moção de congratulações e aplausos ao Instituto Ser Feliz pelo aniversário de 40(quarenta) ano de 
existência, neste Município”, de autoria do vereador José Antônio (do hospital); Moção nº 081/2020 - “Moção de repúdio ao senhor Fernando, encarregado da Empresa 
Semear prestadora de serviço à TRANSCON de supressão de árvore na avenida João Cesar de Oliveira, neste Município”, de autoria do vereador José Antônio (do 
hospital). Nesse instante, os vereadores autores de suas matérias destacadas discorreram sobre elas. Na oportunidade, o vereador Rogério Marreco comentou que a 
CEASA teria realizado mil testes para a COVID-19. Marreco lamentou que a grande maioria  testada não seria de Contagem. Ainda, de acordo com Rogério Marreco, ao 
testar positivo para o COVID-19, elas eram encaminhadas aos médicos que receitavam dois remédios, que não eram encontrados nas farmácias. Marreco perguntou ao 
vereador Vinícius, representante da Câmara no Comitê do COVID-19, se esse Comitê estaria a par dessa situação.  Vinícius Faria disse que essa ação da CEASA não teria 
vindo da prefeitura e acrescentou que a CEASA teria sido notifi cada para cobrar, das pessoas, o uso de máscaras e uso de álcool em gel. Na sequência, o vereador 
Capitão Fontes solicitou ao Comitê do COVID-19  que interceda ao Executivo Municipal no sentido de viabilizar a concessão de  licença aos transportadores escolares 
para transportar passageiros em geral. De acordo com Capitão Fontes, ele teria sido procurado por esses donos de vans que, desesperados, pedem ajuda ao governo 
municipal, pois muitos deles estariam com as suas prestações de carros atrasadas. Logo após, o vereador Alex Chiodi falou de um ofício que estaria seguindo para a 
prefeitura no intuito de pedir uma avaliação criteriosa para a possível reabertura do comércio. O que foi corroborado por diversos vereadores que saíram em defesa 
desses comerciantes. O vereador Dr: Rubens disse concordar com o pronunciamento dos colegas em favor dos comerciantes, entretanto, disse que é preciso cautela, já 
que essa doença, ainda, estaria em expansão. Na oportunidade, Dr: Rubens voltou a solicitar à TRANSCON um estudo mais detalhado, no sentido de colocar uma 
sinalização de Mão Única na rua Vasco de Azevedo, próximo aos hospitais São José e Santa Rita, a fi m de facilitar o tráfego naquela região. Dr: Rubens, ainda, solicitou 
ao Executivo Municipal a viabilidade de retornar com a concessão do vale alimentação para os servidores administrativos da prefeitura. Por fi m, Dr: Rubens solicitou ao 
vereador Vinícius Faria, representante do Comitê do COVID-19, que viabilize a reabertura do Instituto Embeleze. Passando à discussão e votação de projetos, foram 
votados e aprovados, por unanimidade, no Parecer e em Primeiro Turno, os seguintes projetos: Projeto de Lei nº 010/2020 – “que “dispõe sobre as diretrizes para 
elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 011/2020 - que “Altera a Lei nº 5.062, de 26 de 
dezembro de 2019, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual do Município de Contagem – PPA 2018-2021, a Lei nº 5.063, de 6 de janeiro de 2020, que estima as 
receitas e fi xa as despesas do Orçamento Fiscal do Município de Contagem para o exercício de 2020, e abre crédito adicional especial ”, de autoria do Poder Executivo. 
No horário destinado ao Grande Expediente, o vereador José Antônio discorreu sobre a sua moção de repúdio ao senhor Fernando, encarregado da empresa SEMEAR. 
De acordo com José Antônio, no dia 7 de julho do corrente, ele, teria presenciado uma cena que chamou de lamentável, quando o senhor Fernando, encarregado dessa 
empresa estaria pronto para cortar várias árvores, Palmeira Imperial, no canteiro da Avenida João César de Oliveira, em frente à Receita Municipal. Como vereador e 
fi scalizador do município, José Antônio disse ter solicitado ao senhor Fernando que interrompesse aquela ação, quando foi desrespeitado com ataques ofensivos por 
parte desse senhor. Na oportunidade, José Antônio agradeceu ao Guarda Municipal, Levy Sampaio e ao Fiscal de Meio Ambiente, Erick que, ali presentes, conduziram o 
episódio, fazendo as devidas intervenções, a fi m de evitar mais consequências desagradáveis. Por fi m, foi exibido um vídeo a respeito da Moção nº 078/2020, de autoria 
do vereador Bruno barreiro, sobre a Campanha Sinal Vermelho Contra a Violência Doméstica. Finalizando os trabalhos, foi convocada a 22ª Reunião Ordinária, prevista 
para o dia 14 de julho, às 9:00 horas. Realizada a chamada fi nal, persistiu a mesma do início. Nada mais havendo a tratar, o presidente em exercício declarou encerrada 
a reunião e, para constar, lavrou-se a presente ata que sendo lida, discutida e, se aprovada, será  pelo 1º Secretário e  pelo presidente, assinada.   
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