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Atos do Executivo

Republicação com correção do número do Decreto

DECRETO Nº 027, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021

Abre crédito adicional suplementar.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, e do 
parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 e art. 8º da Lei nº 5.120, de 15 de janeiro de 2021; e

CONSIDERANDO a apuração de superávit fi nanceiro de exercício anterior, em 31 de dezembro de 2020, no valor de R$975.985,50 (novecentos e setenta e cinco mil, 
novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), referente a recursos de Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de 
Produção - Royalties Petróleo, conforme demonstrativo de 27.01.2021 emitido pela Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC e saldos constantes na conta 90726-X, 
Agência 1633-0, do Banco do Brasil S/A.

DECRETA:

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

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

1.12.2.12.362.0037.2094.33904800.6200 5.000,00

1.12.2.12.362.0037.2094.44504100.6200 144.985,50

1.12.2.12.362.0037.2094.33504100.6200 493.000,00

1.12.2.12.362.0037.2094.33903900.6200 333.000,00

TOTAL 975.985,50

Art. 2º O valor suplementado no art. 1º deste Decreto não onera o limite estabelecido no art. 9º da Lei 5.120, de 15 de janeiro de 2021, conforme parágrafo 1º e seus 
incisos.

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

Palácio do Registro, em Contagem, 02 de fevereiro de 2021.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

ANDRÉ TEXEIRA MOREIRA 

Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
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Republicação com correção do número do Decreto
DECRETO Nº 028, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021
Altera o Decreto nº 322, de 14 de dezembro de 2017, que institui o regulamento geral das feiras de arte, artesanato e produtores de variedade, de comidas e bebidas 
típicas, de fl ores e plantas naturas e demais eventos afi ns do Município de Contagem e dá outras providências. 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no exercício da atribuição legal que lhe confere o inciso VII, do art. 92 da Lei Orgânica de Município,

DECRETA:

Art. 1º O Decreto nº 322, de 14 de dezembro de 2017, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 4º As feiras de que trata este Decreto serão coordenadas pela respectiva Comissão Paritária da Feira, composta por 14 (quatorze) membros e seus respectivos 
suplentes, com a seguinte composição:
I – 07 (sete) representantes dos expositores, sendo:
a) ..................................;
b) ..................................;
c) ..................................;
d) 01 (um) expositor de couro;
e) 01 (um) expositor de bijuteria;
f) 01 (um) expositor de comidas e bebidas;
g) 01 (um) expositor de hortifrutigranjeiros.
II – 07 (sete) representantes do Poder Executivo, sendo: 
a) 01 (um) Administrador Regional correspondente à região administrativa onde ocorre a feira; 
b) 01 (um) representante da cultura, indicado pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude; 
c) 01 (um) representante da área de vigilância em saúde, indicado pela Secretaria Municipal de Saúde; 
d) 01 (um) representante da área de fi scalização de posturas, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação; 
e) 01 (um) representante da área de emprego e renda, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; 
f) 01 (um) representante da área de segurança, indicado pela Secretaria Municipal de Defesa Social;
g) 01 (um) representante da área de trânsito, indicado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem – TransCon.
§1º ..................................;
§2º ..................................;
I – ..................................;
II – a eleição acontecerá sempre no mês de fevereiro, com a posse no primeiro dia útil do mês de março.
§3º ..................................;
§4º Se o titular faltar a quatro reuniões da Comissão Paritária da Feira, consecutivas ou não, no mesmo ano, sem justifi cativas, perderá o mandato.
I – caso ocorra a hipótese prevista neste parágrafo, o respectivo suplente, eleito nos termos do §1º deste artigo, será nomeado para complementar o mandato;
II - ................................”

Art. 2º Fica revogado o Decreto nº 1850, de 14 de outubro de 2020. 

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

Palácio do Registro, em Contagem, 02 de fevereiro de 2021.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

ISNARD MONTEIRO HORTA
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação
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Republicação com correção do número do Decreto
DECRETO Nº 029, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021
Designa servidor responsável pelo processo de transmissão de dados à Receita Federal e Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referente ao extinto Centro 
Industrial de Contagem – CINCO.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no exercício da atribuição legal que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município;

DECRETA:

Art. 1º Fica designado o servidor Roberto Severo Belém, matrícula nº 140350-4, como responsável legal pelo processo de transmissão de dados à Receita Federal do 
Brasil e Tribunal de Contas de Minas Gerais - TCE-MG, referente ao Centro Industrial de Contagem.

Art. 2º Revoga-se o Decreto nº 896, de 20 de fevereiro de 2019.

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

Palácio do Registro, em Contagem, 02 de fevereiro de 2021.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeito de Contagem

RENÉ MENDES VILELA
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico

DECRETO Nº 30, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021
Altera o Decreto nº 341, de 28 de dezembro 2017, que institui a Comissão Permanente de Avaliação Imobiliária.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no exercício da atribuição legal que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município;

DECRETA:

Art. 1º O Decreto nº 341, de 28 de dezembro de 2017, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2º ................................ 
I - Luciano Fernandes Novaes, matrícula nº 0144710-2;
II - Renato Campos de Oliveira, matrícula nº. 0108786-6;
III – Camila Soares da Silva, matrícula nº 152613-4;
IV - Mansur Elias Filho, matrícula nº 154292-3;
V - Erika Kunzendorff Souza Lima, matrícula nº 148648-5.” (NR)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 03 de fevereiro de 2021.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração
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Secretaria Municipal 
de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ERRATA
 Considerando que houve inversão no número de emissão do Ato Administrativo abaixo republicado, publicado no Diário Eletrônico do Município de Contagem – 
DOCe, Edição nº 4.997 de 1º(primeiro) de fevereiro de 2021, nas páginas 05 e 06 especifi camente, a Secretaria Municipal de Administração - SEAD vem RERRATIFICAR o 
número de emissão do Ato Administrativo nº 26.606, conforme descrito:
Onde se Lê: Ato Administrativo nº 26.593
Leia-se: Ato Administrativo nº 26.606 
Segue a republicação do referido Ato Administrativo
ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.606
A PREFEITA 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 NOMEAR, para os respectivos cargos em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, 
a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, para exercerem suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria do Secretário Mu-
nicipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 456, de 28 de março de 2018 e suas alterações.
KAMILLY DUARTE DE SOUZA VARGAS, cargo em comissão DAM-2, código SMDUH.DAM2.01;
KENIA MOURA BORGES SAID SOUZA, cargo em comissão DAM-4, código SMDUH.DAM4.02;
MATHEUS HENRIQUE SANTANA, cargo em comissão DAM-4, código SMDUH.DAM4.03;
LORENA SANTIAGO RODRIGUES SOUSA, cargo em comissão DAM-5, código SMDUH.DAM5.05;
EDERSON DE JESUS PIMENTA, cargo em comissão DAM-5, código SMDUH.DAM5.06;
ELISANGELA VIANA FERREIRA, cargo em comissão DAM-7, código SMDUH.DAM7.02.
Art.2º NOMEAR, para os respectivos cargos em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, 
a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 456, de 28 de março de 2018 e suas 
alterações.
PATRICIA DA SILVA RIBEIRO, cargo em comissão DAM-7, código SMDUH.DAM7.13, designada para responder pela Diretoria de Apoio Operacional;
FABIANA DOS SANTOS SILVA, cargo em comissão DAM-7, código SMDUH.DAM7.14, designada para responder pela Diretoria do Bolsa Moradia;
FABIANA OLIVEIRA ARAUJO, cargo em comissão DAM-12, código SMDUH.DAM12.03, designada para responder pela Superintendência de Programas Habitacionais.
Art.3º EXONERAR, do cargos em comissão DAM-4,  a servidora IZABELA DA COSTA RABELO, lotada no Gabinete da Prefeita, designada para responder pela Gerência de 
Eventos, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo; devendo a servidora apresentarem, à Superintendência de Gestão de Pessoas, Declaração de Bens com 
data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a 
referida declaração.
Art.4º TONAR SEM EFEITO o Artigo 2º do Ato Administrativo nº 26.365, datado de 04 de janeiro de 2021, a nomeação de WELLINGTON MOREIRA LAMY, para cargo em 
comissão DAM-18, código GP.DAM18.01
Art.5º TONAR SEM EFEITO o Artigo 3º do Ato Administrativo nº 26.541, datado de 22 de janeiro de 2021, a nomeação de EVANDRO JOSE DA SILVA, para cargo em 
comissão DAM-15, código GP.DAM15.22.
Art.6º NOMEAR, para os respectivos cargos em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, a partir da data de publicação 
deste Ato Administrativo, para exercerem suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria do Secretário Municipal de Saúde, de acordo 
com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 461, de 28 de março de 2018 e suas alterações.
ROSILANE DOS SANTOS E SANTOS, cargo em comissão DAM-3, código SMS.DAM3.07;
MICAELA SHIRLEY FELIPE BORGES, cargo em comissão DAM-3, código SMS.DAM3.08;
CLAUDIA MARCIA SOUZA CALABRO, cargo em comissão DAM-6, código SMS.DAM6.07;
CARLA YURIE MENESES COSTA, cargo em comissão DAM-6, código SMS.DAM6.09;
MARIA ELIANA CARDOSO SOARES, cargo em comissão DAM-12, código SMS.DAM12.32.
BARBARA COELHO FERREIRA, cargo em comissão DAM-12, código SMS.DAM12.33.
Art.7º NOMEAR, para os respectivos cargos em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, 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.
ADERSON BOCOMPAGNI, cargo em comissão DAM-6, código SMS.DAM6.14, designado para responder pela UBS Bela Vista / UBS Perobas;
GUSTAVO ALLISSON PEREIRA DA SILVA, cargo em comissão DAM-6, código SMS.DAM6.18, designado para responder pela UBS Vila Soledade;
LUCIANA TAMEIRAO MARTINS, cargo em comissão DAM-6, código SMS.DAM6.39, designada para responder pela UBS Campo Alto / UBS Tropical II.
Art.8º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-2, código SEMOBS.DAM2.01, ROGERIO BRUNO, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, 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 
Obras e Serviços Urbanos, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 452, de 26 de março de 2018 e suas alterações.
Art.9º EXONERAR, do cargos em comissão DAM-4, código SEDUC.DAM4.02, o servidor HAMILTON MOREIRA JARDIM, lotado na Secretaria Municipal de Educação, a 
partir da data de publicação deste Ato Administrativo; devendo o servidor apresentarem, 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.
Art.10 NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-6, código GP.DAM6.29, HAMILTON MOREIRA JARDIM, lotado no Gabinete da Prefeita, designado para responder pela 
Gerência de Atendimento - Regional Ressaca, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo,  de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo 
Decreto nº 442, de 22 de março de 2018 e suas alterações.
Art.11 TONAR SEM EFEITO o Artigo 1º do Ato Administrativo nº 26.545, datado de 22 de janeiro de 2021, a nomeação de RICARDO ZANETTI, para cargo em comissão 
DAM-7, código SMDHC.DAM7.03.
Art.12 NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-7, código SMDHC.DAM7.03, PEDRO AFONSO MELO OLIVEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Direitos Humanos 
e Cidadania, 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 Direitos Humanos e Cidadania, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 436, de 20 de março de 2018 e suas 
alterações.
Art.13 TONAR SEM EFEITO o Artigo 1º do Ato Administrativo nº 26.525, datado de 11 de janeiro de 2021, a nomeação de MARLY MARINHO DUARTE DE LIMA, para 
cargo em comissão DAM-12, código SMDHC.DAM12.03.
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Art.14 EXONERAR, dos respectivos cargos em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, a 
partir da data de publicação deste Ato Administrativo; devendo os servidores apresentarem, à Superintendência de Gestão de Pessoas, Declaração de Bens com data at-
ualizada, 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.
FREDERICO LIMA PESSANHA VITTORI, cargo em comissão DAM-12, designado para responder pela Superintendência de Planejamento e Coordenação;
MARIA ISABELA GONÇALVES GOMES PACHECO, cargo em comissão DAM-12, código SEPLAN.DAM12.01.
Art.15 NOMEAR, para os respectivos cargos em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, a 
partir da data de publicação deste Ato Administrativo, para exercerem suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria do Secretário Mu-
nicipal 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.
URBANO SIMOES DE ALMEIDA, cargo em comissão DAM-8, código SEPLAN.DAM8.03;
JOZIMAR COTA E SOUZA, cargo em comissão DAM-12, código SEPLAN.DAM12.01.
MARCIO DIOGO DA CUNHA, cargo em comissão DAM-5, código SEPLAN.DAM5.04;
IGOR FERREIRA DE JESUS ARAUJO, cargo em comissão DAM-5, código SEPLAN.DAM5.05
Art.16 NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-12, código SEPLAN.DAM12.03, MARIA ISABELA GONÇALVES GOMES PACHECO, lotada 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 do Secretário 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.
Art.17 EXONERAR, do cargos em comissão DAM-5, código PGM.DAM5.02, a servidora CLEIDE CRISTINA MORAES COSTA, lotado na Procuradoria Geral do Município, a 
partir da data de publicação deste Ato Administrativo; devendo o servidor apresentarem, 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.
Art.18 NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-7, código CGM.DAM7.12, KATIA GORETE LIMA, lotada na Controladoria Geral do Município, a partir da data de 
publicação deste Ato Administrativo, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria do Controlador Geral do Município, de 
acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 437, de 20 de março de 2018 e suas alterações.
Art.19 NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-7, código SECEJ.DAM7.01, LUCIO EDUARDO HONORATO DE OLIVEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Cultura, 
Esportes 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 
da Secretária Municipal de Cultura, Esportes 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 1º(primeiro) de fevereiro de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.602
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consid-
erando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; RESOLVE:
Art.1º RETIFICAR o Artigo 7º do Ato Administrativo nº 26.545, datado de 22 de janeiro de 2021, no tocante ao nome do servidor nomeado para cargo em comissão 
DAM-5, código SEDECON.DAM5.01, conforme descrito:
Onde se Lê: “[...] RODRIGO MOURA MUDADO DA SILVA [...]”
Leia-se: “[...] RODRIGO MOURA MUDADO SILVA [...]”.
Art.2º RETIFICAR o Artigo 6º do Ato Administrativo nº 26.583, datado de 27 de janeiro de 2021, no tocante ao nome da servidora nomeada para cargo em comissão 
DAM-5, código SMDHC.DAM5.06, conforme descrito:
Onde se Lê: “[...] LIGIANE PAULA ALCINIO LACORTE [...]”
Leia-se: “[...] LIGIANE PAULA ALCINO LACORTE [...]”.
Art.3º RETIFICAR o Artigo 2º do Ato Administrativo nº 26.593, datado de 28 de janeiro de 2021, no tocante ao nome da servidora nomeada para cargo em comissão 
DAM-6, código GP.DAM6.27, conforme descrito:
Onde se Lê: “[...] ISABEL CRISTINA DA SILVA [...]”
Leia-se: “[...] IZABEL CRISTINA DA SILVA [...]”.
Art.4º RETIFICAR o Artigo 2º do Ato Administrativo nº 26.492, datado de 18 de janeiro de 2021, ao código do cargo em comissão DAM-15, para qual o servidor FABIO 
DE MORAIS NORONHA foi nomeado, conforme descrito:
Onde se Lê: “[...] DAM-15, código FABIO DE MORAIS NORONHA [...]”
Leia-se: “[...] DAM-15, código GP.DAM15.14 [...]”.
Art.5º RETIFICAR o Artigo 3º do Ato Administrativo nº 26.534, datado de 21 de janeiro de 2021, no tocante ao nome da servidora nomeada para cargo em comissão 
DAM-6, código SMS.DAM6.55, conforme descrito:
Onde se Lê: “[...] JOSEANNY SPOLITO CEZAR [...]”
Leia-se: “[...] JOSEANNY SPOSITO CEZAR[...]”.
Art.6º RETIFICAR o Artigo 3º do Ato Administrativo nº 26.588, datado de 27 de janeiro de 2021, no tocante ao nome da servidora nomeada para cargo em comissão 
DAM-12, código SMS.DAM12.31, conforme descrito:
Onde se Lê: “[...] NATHALIA YASMIM LOPES CERQUEIRA [...]”
Leia-se: “[...] NATHALIA IASMIM LOPES CERQUEIRA PEREIRA[...]”.
Art.7º RETIFICAR o Artigo 1º do Ato Administrativo nº 26.545, datado de 22 de janeiro de 2021, no tocante ao nome da servidora nomeada para cargo em comissão 
DAM-3, código SMDHC.DAM3.01, conforme descrito:
Onde se Lê: “[...] GEIZA CARLA GOMES DE ARAUJO [...]”
Leia-se: “[...] GEIZA CARLAS GOMES DE ARAUJO[...]”.
Art.8º RETIFICAR o Artigo 4º do Ato Administrativo nº 26.544, datado de 22 de janeiro de 2021, no tocante ao nome da servidora nomeada para cargo em comissão 
DAM-3, código SMS.DAM3.03, conforme descrito:
Onde se Lê: “[...] ALEXSANDRA CONCEIÇAO DIAS FERRETE [...]”
Leia-se: “[...] ALEXSANDRA CONCEIÇAO DIAS FERRETTE[...]”.
Art.9º RETIFICAR o Artigo 2º do Ato Administrativo nº 26.585, datado de 27 de janeiro de 2021, no tocante ao nome da servidora nomeada para cargo em comissão 
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DAM-6, código SMS.DAM6.60, conforme descrito:
Onde se Lê: “[...] REGIANE VIANA COSTA [...]”
Leia-se: “[...] REGIANE VIANA COSTA RIBEIRO[...]”.
Art.10º RETIFICAR o Artigo 2º do Ato Administrativo nº 26.564, datado de 26 de janeiro de 2021, no tocante ao nome da servidora nomeada para cargo em comissão 
DAM-6, código SEDS.DAM6.04, conforme descrito:
Onde se Lê: “[...] RENATA NUNES DE JESUS RIBEIRO [...]”
Leia-se: “[...] RENATA NUNES DE JESUS [...]”.
Art.11º RETIFICAR o Artigo 1º do Ato Administrativo nº 26.484, datado de 18 de janeiro de 2021, no tocante ao nome do servidor nomeado para cargo em comissão 
DAM-19, código SEGOV.DAM19.02, conforme descrito:
Onde se Lê: “[...] LUIZ HERIQUE SAMPAIO DA SILVA [...]”
Leia-se: “[...] LUIZ HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 29 de janeiro de 2021.
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração 

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.613
A PREFEITA 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 NOMEAR, para os respectivos cargos em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de Renda, a partir 
da data de publicação deste Ato Administrativo, para exercerem suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria do Secretário Municipal de 
Trabalho e Geração de Renda, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 435, de 20 de março de 2018 e suas alterações.
MATHEUS ROSA MOREIRA, cargo em comissão DAM-5, código SETGER.DAM5.01;
ALESSANDRA MARA MOREIRA DE PAIVA LOPES, cargo em comissão DAM-12, código SETGER.DAM12.02;
BRUNA DE MATTOS DIAS, cargo em comissão DAM-5, código SETGER.DAM5.03.
Art.2º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-4 código SETGER.DAM4.01, MARIA DE LOURDES DA SILVA FERREIRA, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Ger-
ação de Renda, designada para responder pela Gerência do Centro Público de Economia Solidária, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, de acordo 
com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 435, de 20 de março de 2018 e suas alterações.
Art.3º NOMEAR, para os respectivos cargos em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a partir da 
data de publicação deste Ato Administrativo, para exercerem suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria do Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 432, de 20 de março de 2018 e suas alterações.
RAFAEL GRACIANO OLIVEIRA SANTOS, cargo em comissão DAM-7, código SEDECON.DAM7.02;
CAROLINE RESENDO DOS SANTOS, cargo em comissão DAM-5, código SEDECON.DAM5.02.
Art.4º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-7 código SEDECON.DAM7.03, DANIELLE CRISTINA DINIZ BARROS, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, designada para responder pela Diretoria de Apoio Processo de Regulação, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, de acordo com a estru-
tura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 432, de 20 de março de 2018 e suas alterações.
Art.5º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-9, código SMDUH.DAM9.02, BRUNA LAIS RESENDE SANTOS, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano e Habitação, 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 Desenvolvimento Urbano e Habitação, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 456, de 28 de março de 2018 
e suas alterações.
Art.6º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-10 código SEDUC.DAM10.01, GUSTAVO LIBERIO DE PAULO, lotado na Secretaria Municipal de Educação, designado 
para responder pela Diretoria de Informações e Indicadores, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, de acordo com a estrutura organizacional estabe-
lecida pelo Decreto nº 434, de 20 de março de 2018 e suas alterações.
Art.7º TONAR SEM EFEITO o Artigo 4º do Ato Administrativo nº 26.606, datado de 1º(primeiro) de janeiro de 2021.
Art.8º EXONERAR, do cargos em comissão DAM-18, código GP.DAM18.01, o servidor WELLINGTON MOREIRA LAMY, lotado no Gabinete da Prefeita, retroagindo seus 
efeitos  a 1º(primeiro) de fevereiro de 2021; devendo o servidor apresentarem, à Superintendência de Gestão de Pessoas, Declaração de Bens com data atualizada, con-
forme 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 03 de fevereiro de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.614
A PREFEITA 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 e Indireta do Poder Executivo; RESOLVE:
Art.1º TORNAR SEM EFEITO o Artigo 1º do Ato Administrativo nº 26.608, datado de 1º (primeiro) de fevereiro de 2021.
 Art.2º DISPENSAR da designação para o exercício da Gratifi cação Estratégica Municipal (GEM), o servidor abaixo relacionado, nomeado para cargo em comissão, lotado 
no Gabinete da Prefeita, retroagindo seus efeitos a 1º(primeiro) de fevereiro de 2021, conforme descrito:

SERVIDOR CÓDIGO DE GEM

WELLINGTON MOREIRA LAMY GEM-4
Palácio do Registro, em Contagem, aos 03 de fevereiro de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.615
A PREFEITA 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 NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-5, código SEDECON.DAM5.03, JESSICA DAMASCENO ZEFERINO, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimen-
to Econômico, 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 Desenvolvimento Econômico, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 432, de 20 de março de 2018 e suas 
alterações.
Art.2º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-7, código SMDHC.DAM7.10, VIVIANE CORNELIO PRADO, lotada na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Ci-
dadania, designada para responder pela Diretoria de Atendimento ao Consumidor, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, de acordo com a estrutura 
organizacional estabelecida pelo Decreto nº 436, de 20 de março de 2018 e suas alterações.
Art.3º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-19, código GP.DAM19.03, FLAVIO LUIZ DOS SANTOS, lotado no Gabinete da Prefeita, a partir da data de publicação 
deste Ato Administrativo, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria do Gabinete da Prefeita, de acordo com a estrutura 
organizacional estabelecida pelo Decreto nº 442, de 22 de março de 2018 e suas alterações.
Art.4º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-7, código GP.DAM7.03, RAFAELA ALTINO RIBEIRO, lotada no Gabinete da Prefeita, a partir da data de publicação deste 
Ato Administrativo, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria do Gabinete da Prefeita, de acordo com a estrutura orga-
nizacional estabelecida pelo Decreto nº 442, de 22 de março de 2018 e suas alterações.
Art.5º TORNAR SEM EFEITO o Artigo 5º do Ato Administrativo nº 26.606, datado de 1º(primeiro) de fevereiro de 2021, permanecendo a nomeação do servidor EVAN-
DRO JOSE DA SILVA, publicada no Artigo 3º do Ato Administrativo nº 26.541, datado de 22 de janeiro de 2021.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 03 de fevereiro de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.616
A PREFEITA 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 Referência Técnica, Referência FC-12, CFC-150, a servidora CRISTINA DA SILVA PRADO, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a 
partir da data de publicação deste Ato Administrativo.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 03 de fevereiro de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.617
A PREFEITA 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 NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-12, código SMS.DAM12.34, CRISTINA DA SILVA PRADO, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 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 Saúde, de 
acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 461, de 28 de março de 2018 e suas alterações.
Art.2º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-11, código SECOM.DAM11.02, MARLON PORTES NEVES, lotado na Secretaria Municipal de Comunicação, 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 
Comunicação, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 444, de 22 de março de 2018 e suas alterações.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 03 de fevereiro de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração
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Secretaria Municipal 
de Defesa Social

PUBLICAÇÃO INTIMAÇÃO DE DESPACHO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: 01//014/2020
PROCESSADO: H.D.DA.S.B. – MAT. 44.685-8
Fica a ilustre procuradora Dra. RENATA ALESSANDRA DE ABREU E SILVA, OAB/MG 108.825, intimada nos termos do art. 175 § 1º da Lei Complementar Municipal 
215/2016, para tomar ciência do despacho de fl . 67 dos autos.  

Contagem, 02 fevereiro de 2021.

Emerson da Silva 
Presidente de Comissão Disciplinar 

Secretaria Municipal 
de Saúde

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO – CP 001/2020
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 39

O Secretário Municipal de Saúde, convoca os Candidatos Classifi cados, conforme publicação no DOC Edição nº 4928 de 20/10/2020 no Chamamento Público – CP 
01/2020, função e classifi cação abaixo relacionada, a comparecer ao setor de Admissão da Secretaria Municipal de Saúde, de segunda à sexta-feira, de 09h às 11 horas 
ou de 14h às 16 horas, localizada na Avenida General David Sarnoff, nº 3.113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, no período de  05/02/2021 a 15/02/2021:

FUNÇÃO NOME TOTAL DE PONTOS CLASSIFICAÇÃO

EPIDEMIOLOGISTA NATHALIA PACIFICO DE CARVALHO 19 4º

EPIDEMIOLOGISTA ELAINE DE PAULA ELEOTERIO FERREIRA 19 5º

Contagem, 03 de fevereiro de 2021.

Fabrício Henrique dos Santos Simões
Secretario Municipal de Saúde de Contagem
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MUNICÍPIO DE CONTAGEM
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 001/2019
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 79

O Secretário Municipal de Saúde, convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplifi cado – PSS 01/2019 – 79º resultado, da função e classifi cação abaixo relacionada, 
a comparecer ao setor de Admissão da Secretaria Municipal de Saúde, de segunda à sexta-feira, de 09 às 11 horas ou de 14 às 16 horas, localizada na Avenida General 
David Sarnoff, nº 3.113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, no período de  05/02/2021 a  15/02/2021.

Médico Pediatra – 1º Classifi cado.

Médico da Família – 1º ao 8º Classifi cados.

Contagem, 01 de fevereiro de 2021.

Fabrício Henrique dos Santos Simões
Secretario Municipal de Saúde de Contagem

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONTAGEM

A Comissão de Avaliação dos Títulos, constituída através da Portaria 198, de 23 de janeiro de 2019 e suas alterações, conforme o disposto no Edital do Processo Seleti-
vo Simplifi cado - PSS nº 001/2019, segue abaixo a classifi cação dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplifi cado nº 001/2019 após julgamento realizado pela 
Comissão, conforme os critérios defi nidos no referido edital        

079º resultado de Classifi cação do Processo Seletivo Simplifi cado SMS/PSS Nº 01/2019

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE 
PONTOS RESULTADO

MEDICO PEDIATRA 1º AMELIA MARQUES ANTUNES 30,00 CLASSIFICADO

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE 
PONTOS RESULTADO

MEDICO DA FAMILIA 1º ISABELA ANALICE TEODORA FERREIRA 7,00 CLASSIFICADO

MEDICO DA FAMILIA 2º ANA CAROLINA CUNHA ROCHA 5,00 CLASSIFICADO

MEDICO DA FAMILIA 3º MATHEUS MORAES ALVES PEREIRA 5,00 CLASSIFICADO

MEDICO DA FAMILIA 4º CAMILA AZALIM DE CAMPOS 5,00 CLASSIFICADO

MEDICO DA FAMILIA 5º JULIA CAROLINA VIANA 5,00 CLASSIFICADO

MEDICO DA FAMILIA 6º LORENA HAYALLA MOREIRA 5,00 CLASSIFICADO

MEDICO DA FAMILIA 7º LUCAS D’ALMEIDA FRANCO 5,00 CLASSIFICADO

MEDICO DA FAMILIA 8º RAYANE PRISCILLA BOTELHO DE SOUZA 5,00 CLASSIFICADO

MEDICO DA FAMILIA 9º 5,00 CLASSIFICADO

Comissão de Avaliação de Títulos:
Ana Maria Viegas 
Ana Paula Loures Linhares Goyata 
Rejane de Almeida Caborges

Contagem, 01 de fevereiro de 2021.



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 3 de fevereiro de 2021 Página 10 de 13 Diário Oficial de Contagem - Edição 4999

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

RETIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO

RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO NO DOC, NA EDIÇÃO 4983 DIA 12/01/2021 PÁGINA 10 E 11.

ONDE SE LÊ:

MODALIDADE:

Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC PRESENCIAL  N. 009/2020 
PA: 169/2020

TIPO: Maior Desconto

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia pelo regime de empreitada por preços unitários para execução de canal em gabião no Córrego Muniz, próximo à Rua 
Areias, Vila Sapolândia no Bairro Carajás – Contagem/MG.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Projeto/Atividade – 1151 15.451.0017.2054 449051 01; Fontes: 4190.

Senhor Secretário,

A presente licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável, da Lei Federal 12.462 de 05 de agosto de 2011.

Submetemos o presente procedimento à deliberação de V. Exa., solicitando a homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame a 
empresa GABIOSAN CONSTRUTORA EIRELI., com o valor de R$ 1.101.194,94 (um milhão, cento e um mil, cento e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos), 
ser efetivada, bem como a adjudicação do objeto para posterior contratação.

Marta de Souza Freitas Cássio
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DESPACHO:

Homologo o julgamento proferido pela Comissão Permanente de Licitação e adjudico o objeto a empresa GABIOSAN CONSTRUTORA EIRELI., para posterior contratação.

Contagem, 08 de janeiro de 2021.

MARCOS TULIO DE MELO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

2. LEIA-SE

MODALIDADE:

Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC PRESENCIAL  N. 009/2020 
PA: 169/2020

TIPO: Maior Desconto

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia pelo regime de empreitada por preços unitários para execução de canal em gabião no Córrego Muniz, próximo à Rua 
Areias, Vila Sapolândia no Bairro Carajás – Contagem/MG.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Projeto/Atividade – 1151 15.451.0017.2054 449051 01; Fontes: 4190.
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Senhor Secretário,

A presente licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável, da Lei Federal 12.462 de 05 de agosto de 2011.

Submetemos o presente procedimento à deliberação de V. Exa., solicitando a homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame a 
empresa GABIOSAN CONSTRUTORA EIRELI., com o valor de R$ 1.101.194,94 (um milhão, cento e um mil, cento e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos), 
ser efetivada, bem como a adjudicação do objeto para posterior contratação.

Marta de Souza Freitas Cássio
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DESPACHO:

Homologo o julgamento proferido pela Comissão Permanente de Licitação e adjudico o objeto a empresa GABIOSAN CONSTRUTORA EIRELI., para posterior contratação.

Contagem, 21 de janeiro de 2021.

MARCOS TULIO DE MELO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

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

RESOLUÇÃO 01/2021

DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA – FIA À ENTIDADE  ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DE NOVA 
CONTAGEM E ADJACÊNCIAS

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem – CMDCAC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 
3.967/2005, vem tornar público a utilização do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente:

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei nº 13.204, de 2015, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a adminis-
tração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de fi nalidades de interesse público e recíproco, mediante a 
execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de 
cooperação; defi ne diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil; e altera as Leis nº 8.429, de 2 de junho 
de 1992 e nº 9.790, de 23 de março de 1999;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 30, de 23 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto nº 291, de 17 de novembro de 2017, que dispõe sobre as regras e pro-
cedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre a Administração Pública Municipal e as organizações da sociedade civil, previstas na Lei Federal nº 13.019, 
de 31 de julho de 2014; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 02, de 2020, que dispõe sobre o Certifi cado de Autorização para Captação (CAC), instrumento de certifi cação para obtenção de 
recursos fi nanceiros junto às pessoas físicas e jurídicas, oriundos de renúncia fi scal do Governo Federal através do FMDCA/FIA, objetivando tornar transparente para o 
destinador, os critérios de fi nanciamento de programas e projetos por meio deste Fundo;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o plano de trabalho apresentado pela Instituição Associação dos Moradores e Amigos de Nova Contagem e Adjacências, regularmente inscrita no 
CMDCAC, referente ao projeto  “Inclusão Digital e Cidadã para Crianças e Adolescentes de Nova Contagem”, conforme Certifi cado de Autorização de Captação – CAC 
publicado no D.O no dia 17 de Dezembro de 2018.
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Parágrafo único. Conforme determina o art. 35, III, da Lei nº 13.019/2014, os objetivos e fi nalidades institucionais propostos pela OSC foram avaliados de acordo com o 
relatório em anexo.

Art. 2º Autorizar a liberação de R$ 22.876,80(vinte dois mil, oitocentos e setenta e seis reais e oitenta centavos) para a Instituição Associação dos Moradores e Amigos 
de Nova Contagem e Adjacências.

Art. 3º Determinar que o representante legal para fazer jus ao recurso deverá assinar termo de responsabilidade pessoal pela aplicação do recurso, no Projeto “Inclusão 
Digital e Cidadã para Crianças e Adolescentes de Nova Contagem”, bem como prestar conta diretamente à Prefeitura, que comunicará ao Conselho no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias após a conta estar prestada.

Art. 4º O saldo por ventura existente deverá ser revestido para a conta do Fundo da Infância e da Adolescência (FIA).

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

Contagem, 01 de Fevereiro de 2021.

José William da Silva
Presidente do CMDCAC

RESOLUÇÃO 02/2021

DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA – FIA À ENTIDADE  CENTRO DE APOIO PROMOCIONAL E EDUCACIONAL 
SANTO HERMANN JOSÉ

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem – CMDCAC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 
3.967/2005, vem tornar público a utilização do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente:

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei nº 13.204, de 2015, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a adminis-
tração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de fi nalidades de interesse público e recíproco, mediante a 
execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de 
cooperação; defi ne diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil; e altera as Leis nº 8.429, de 2 de junho 
de 1992 e nº 9.790, de 23 de março de 1999;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 30, de 23 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto nº 291, de 17 de novembro de 2017, que dispõe sobre as regras e pro-
cedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre a Administração Pública Municipal e as organizações da sociedade civil, previstas na Lei Federal nº 13.019, 
de 31 de julho de 2014; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 02, de 2020, que dispõe sobre o Certifi cado de Autorização para Captação (CAC), instrumento de certifi cação para obtenção de 
recursos fi nanceiros junto às pessoas físicas e jurídicas, oriundos de renúncia fi scal do Governo Federal através do FMDCA/FIA, objetivando tornar transparente para o 
destinador, os critérios de fi nanciamento de programas e projetos por meio deste Fundo;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o plano de trabalho apresentado pela Instituição  Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José, regularmente inscrita no CMDCAC, 
referente ao projeto “ Fuzuê- porque se movimentar faz bem”, conforme Certifi cado de Autorização de Captação – CAC publicado no D.O no dia 17 de Dezembro de 
2018.

Parágrafo único. Conforme determina o art. 35, III, da Lei nº 13.019/2014, os objetivos e fi nalidades institucionais propostos pela OSC foram avaliados de acordo com o 
relatório em anexo.

Art. 2º Autorizar a liberação de R$32.048,00 (Trinta e dois mil e quarenta e oito reais) para a Instituição Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann 
José.

Art. 3º Determinar que o representante legal para fazer jus ao recurso deverá assinar termo de responsabilidade pessoal pela aplicação do recurso, no Projeto “ Fuzuê- 
porque se movimentar faz bem”, bem como prestar conta diretamente à Prefeitura, que comunicará ao Conselho no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a conta 
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estar prestada.

Art. 4º O saldo por ventura existente deverá ser revestido para a conta do Fundo da Infância e da Adolescência (FIA).

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

Contagem, 01 de Fevereiro de 2021.

José William da Silva
 Presidente do CMDCAC

Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Extrato de 3º termo aditivo ao contrato fi rmado em 31/01/2018. Inexigibilidade nº 01/2018, Processo nº 09/2018. Objeto: prorro-
gação da vigência contratual, visando a continuidade de prestação de serviços de publicação de atos ofi ciais no Diário Ofi cial “Minas Gerais”, órgão ofi cial dos Poderes 
do Estado, nos termos do inciso II do art. 21 da Lei Federal n. 8.666, de 21/06/1993. Contratado: Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de 
Governo – Segov. Espécie: inexigibilidade de licitação com fundamento no art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93. Valor global: R$ 3.543,60 (três mil, quinhentos e quarenta 
e três reais e sessenta centavos). Dotação orçamentária: 01.031.0058.2062.33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros PJ. Vigência: 01/02/2021 a 31/01/2022. Contagem, 
26 de janeiro de 2021. Vereador Alexsander Chiodi Maia – Presidente.
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