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Atos do Executivo

DECRETO Nº 055, DE 8 DE MARÇO DE 2021

Determina a suspensão temporária de todas atividades comerciais no Município, para enfrentamento da situação de emergência pública causada pelo Coronavírus 
(SARS-CoV-2).

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, tendo em vista a Lei 
Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e o Decreto nº 1.510, de 16 de março de 2020,

DECRETA:

Art. 1º No período de 10 a 31 de março de 2021, fi cam suspensas todas as atividades comerciais no Município de Contagem, em razão da Situação de Emergência em 
Saúde Pública declarada por meio do Decreto nº 1.510, de 16 de março de 2020, consideradas as exceções previstas neste decreto.
Art. 2º Além do disposto no art. 1º, fi cam suspensas também as seguintes atividades:
I – casas de shows e espetáculos de qualquer natureza;
II – boates, danceterias, salões de dança;
III – casas de festas e eventos;
IV – cinemas, teatros, museus, centros culturais, casa de cultura, bibliotecas públicas e privadas;
V – clubes de serviço e de lazer;
VI – circos, parques de diversão e parques temáticos;
VII – feiras, exposições, congressos e seminários;
VIII – shoppings centers, centros de comércio e galerias de lojas;
IX – academia, centro de ginástica e estabelecimentos de condicionamento físico;
X – clínicas de estética e salões de beleza;
XI – bares, restaurantes e estabelecimentos congêneres;
XII – atividades educacionais presenciais em todos os níveis de ensino; 
XIII – eventos esportivos, culturais e de lazer, de qualquer natureza, em propriedades e logradouros públicos;
XIV – eventos particulares, de qualquer natureza, inclusive em residências e condomínios habitacionais; 
XV – festas, comemorações, exposições, exibições e eventos, que reúnam pessoas em veículos automotores estacionados, em drive-in ou em qualquer local, público ou 
privado;
XVI - práticas de esportes coletivos em propriedades privadas e públicas;
XVII – a utilização integral de toda a região da orla da Lagoa Vargem das Flores, inclusive a prática de esportes náuticos, salvo o acesso de embarcações ofi ciais.

§ 1º Não se aplica a suspensão prevista no inciso VIII do caput aos estabelecimentos que exercem atividades defi nidas no Anexo deste Decreto, desde que sigam os 
respectivos horários de funcionamento e adotem as medidas defi nidas nos Protocolos específi cos. 
§ 2º Os estabelecimentos previstos no inciso XI do caput, poderão efetuar entrega em domicílio e disponibilizar a retirada no local de alimentos prontos e embalados 
para consumo fora do estabelecimento, caso tenham estrutura e logística adequadas e sejam adotadas as medidas estabelecidas nos Protocolos específi cos.
§ 3º As suspensões previstas nos incisos XIII e XVI do caput deste artigo não se aplicam aos treinos e jogos profi ssionais dos campeonatos ofi ciais realizados no Mu-
nicípio de Contagem, desde que cumpridas as regras sanitárias estabelecidas por protocolos, em especial os Protocolos elaborados pelas confederações esportivas e as 
seguintes medidas: 
I - realização de exames contínuos nos atletas para testar se houve contágio pelo novo Coronavírus; e
II - não permitir a presença de público, em qualquer quantidade, para assistir aos jogos. 
§ 4º As suspensões previstas no art. 1º e no caput deste artigo não impedem a realização de transações comerciais por meio de aplicativos, internet, telefone ou outros 
instrumentos similares, nem aos serviços de entrega de mercadorias a domicílio.
§ 5º Os condomínios edilícios deverão suspender a realização de festas em áreas comuns de lazer ou de recreação.
§ 6º Enquanto perdurar a Situação de Emergência em Saúde Pública, fi ca autorizada a utilização de praças e outros locais públicos para a prática de atividades de 
esporte individuais e de lazer, ao ar livre, desde que não gerem aglomeração de pessoas.
Art. 3º Não se enquadram nas hipóteses dos arts. 1º e 2º deste Decreto as atividades constantes no Anexo deste Decreto, que deverão obedecer os horários de fun-
cionamento e os Protocolos sanitários estabelecidos no Plano Municipal de enfrentamento à Covid-19 – “Plano Contagem Pacto pela Vida”, disponibilizado no Portal 
eletrônico da Prefeitura de Contagem, bem como as seguintes medidas sanitárias:
I - afi xar na entrada do estabelecimento placa informando a capacidade máxima de lotação;
II - garantir que os ambientes estejam ventilados e facilitem a circulação de ar;
III - disponibilizar profi ssional para realizar a abordagem de frequentadores, clientes, funcionários e fornecedores para uso de preparações alcoólicas (gel ou líquida com 
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concentração de 70%) na entrada do estabelecimento e, se possível, de forma intercalada nos corredores, recomendando por meio de informativos a necessidade do 
seu uso constante;
IV - na entrada do estabelecimento, manter um termômetro digital remoto, que detecte a temperatura sem contato com a pele, sendo vedada a entrada e permanência 
no estabelecimento de frequentadores, clientes, funcionários ou fornecedores com temperatura corporal superior a 37ºC;
V - somente autorizar a entrada e permanência no estabelecimento de frequentadores, clientes, funcionários e fornecedores com uso adequado de máscara facial, que 
deverá cobrir totalmente o nariz e a boca;
VI - ampliar a frequência de limpeza de piso, corrimão, maçaneta, superfícies e banheiros com álcool 70% ou solução de água sanitária, lixeira com tampa e abertura 
sem contato manual;
VII - higienizar com álcool a 70% todos os equipamentos utilizados na prestação de serviços, antes e após cada utilização;
VIII - realizar higienização de superfícies de equipamentos de uso compartilhado (carrinhos de compras, cestas e similares, etc.) por cada cliente, com álcool 70%;
IX- descartar resíduos corretamente, conforme preconizado na Resolução RDC 222/2018 Anvisa/MS;
X - higienizar com álcool a 70% máquinas de cartão de crédito após a utilização de cada usuário;
XI - para os estabelecimentos que realizem entrega em domicílio, deve-se proceder à devida higienização de todos os equipamentos utilizados para o transporte, bem 
como garantir a temperatura adequada para não perecimento dos alimentos e manutenção da qualidade dos medicamentos;
XII - uso obrigatório de face shield (máscara transparente de acrílico) para todos os atendentes do estabelecimento, juntamente com a máscara de proteção facial. 
§ 1º Os estabelecimentos e instituições deverão dispensar do comparecimento ao seu local de trabalho os funcionários que apresentarem sintomas respiratórios, tais 
como tosse seca, febre (temperatura corporal acima de 37ºC), difi culdade respiratória aguda, congestionamento nasal e/ou infl amação na garganta.
§ 2º O distanciamento entre as pessoas, a fi m de evitar aglomeração e observar as regras sanitárias e epidemiológicas de enfretamento a pandemia deve ser cumprido 
da seguinte forma:
I - para lugares fechados, 1 (uma) pessoa a cada 5m² (cinco metros quadrados); e
II - para lugares abertos, 1 (uma) pessoa a cada 2m² (dois metros quadrados).
§ 3º As atividades administrativas e os serviços de manutenção de equipamentos, dependências e infraestruturas referentes aos estabelecimentos cujas atividades 
estão incluídas no Anexo deverão ser realizadas, preferencialmente, por meio virtual ou com portas fechadas para o público externo com adoção de escala mínima de 
pessoas.
Art. 4º Serviços funerários e velórios públicos e privados deverão obedecer às normas sanitárias estabelecidas em Protocolo específi co.
Art. 5º O transporte coletivo, público e privado, seguirá normas sanitárias estabelecidas em Protocolo específi co. 
Art. 6º As atividades realizadas no âmbito das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A – Ceasaminas, no Município de Contagem, seguirão normas sanitárias 
estabelecidas em Protocolo específi co. 
Art. 7º Hotéis, apart-hotéis, pousadas, pensões, motéis, albergues e outros alojamentos similares, deverão observar as normas de vigilância sanitária, os Protocolos 
específi cos e adicionalmente cumprir as seguintes medidas:
I – regulamentar o acesso e a utilização das áreas comuns;
II – proibir o acesso dos hóspedes às academias, piscinas e saunas;
III – entregar aos hóspedes informe com orientações sobre os procedimentos preventivos e sobre como buscar atendimento em caso de sintomas da Covid-19;
IV – incluir no formulário próprio de check-in do hotel a informação se o hóspede teve contato com pessoa suspeita ou confi rmada com a Covid-19 nos últimos qua-
torze dias;
V – comunicar por telefone a Secretaria Municipal de Saúde caso a resposta ao questionamento do inciso IV for positiva, conforme art. 8º da Lei Federal nº 6.259, de 30 
de outubro de 1975.
§ 1º O funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres situados no interior dos estabelecimentos referidos no caput, poderá ser 
mantido para atendimento exclusivo aos hóspedes, desde que adotadas as medidas de prevenção ao contágio e contenção da propagação de infecção viral relativa à 
Covid-19 estabelecidas pelas autoridades de saúde e pelos Protocolos específi cos. 
§ 2º A Secretaria Municipal de Saúde, ao receber o comunicado que trata o inciso V do caput, orientará o estabelecimento sobre as medidas de isolamento necessárias.
Art. 8º O Comitê de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19, de que trata do Decreto nº 19, de 27 de janeiro de 2021, deverá deliberar sobre medidas de combate à 
Covid-19, em especial sobre:
I – a fl exibilização das limitações e suspensão das atividades de que trata este Decreto, com a possibilidade de indicação de atividades que terão o retorno do funciona-
mento;
II – novas medidas para o combate à Covid-19;
III – os Protocolos sanitários das atividades que permanecerão em funcionamento;
IV – a prorrogação ou alteração do prazo de que trata o caput do art. 1º.
§ 1º Para as deliberações de que trata o caput, o Comitê deverá:
I – monitorar permanentemente as informações sobre o risco sanitário decorrente do Coronavírus, com o objetivo de viabilizar a reabertura gradual e periódica das 
atividades descritas neste Decreto;
II – avaliar as atividades, considerando o risco sanitário e o potencial de aglomeração e permanência prolongada de pessoas;
III – divulgar semanalmente o Boletim de Monitoramento, contendo os indicadores epidemiológicos e de capacidade assistencial;
IV – revisar, quando necessário, e divulgar os procedimentos e Protocolos de vigilância sanitária, como medida de prevenção e reação ao possível avanço da pandemia 
da Covid-19;
V – analisar e avaliar as orientações dos governos federal e estadual, dos indicativos e dados da saúde pública local e os demais dados científi cos sobre a Covid-19.
§ 2º A avaliação sobre a necessidade de permanência ou progressão das restrições deverá ocorrer, no máximo, a cada quinze dias.
§ 3º A regressão ou progressão das restrições poderá ocorrer a qualquer tempo, quando houver alteração dos indicadores epidemiológicos ou risco de agravamento do 
quadro epidemiológico e assistencial.
Art. 9º É obrigatório o uso de máscaras, com adequada cobertura sobre o nariz e a boca, em todos os espaços públicos e privados acessíveis ao público, em vias públi-
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cas e transportes públicos coletivos em funcionamento no Município de Contagem, bem como em:
I – veículos de transporte remunerado privado individual de passageiros por aplicativo ou por meio de táxis;
II – veículos automotores de uso coletivo fretados;
III - estabelecimentos comerciais e industriais, igrejas e templos religiosos, estabelecimentos de ensino e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas.
§ 1º A obrigação prevista no caput deste artigo será dispensada no caso de pessoas com transtorno do espectro autista, com defi ciência intelectual, com defi ciências 
sensoriais ou com quaisquer outras defi ciências que as impeçam de fazer o uso adequado de máscara de proteção facial, conforme declaração médica, que poderá ser 
obtida por meio digital, bem como no caso de crianças com menos de 3 (três) anos de idade.  
§ 2º As máscaras a que se refere o caput deste artigo podem ser artesanais ou industriais.
§ 3º Os estabelecimentos deverão impedir a entrada e a permanência de pessoas que não estiverem utilizando máscara com cobertura adequada sobre o nariz e a boca.
§ 4º Deverão ser afi xados cartazes informativos sobre a forma de uso correto de máscaras e o número máximo de pessoas permitidas ao mesmo tempo no estabeleci-
mento.
Art. 10 A fi scalização quanto ao cumprimento das medidas determinadas neste Decreto competirá:
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;
§ 1º As autoridades municipais estão autorizadas a impedir o funcionamento e suspender a realização de qualquer atividade que não se enquadrar nas hipóteses previs-
tas neste Decreto. 
§ 2º A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais também participarão das ações de fi scalização das medidas previstas neste Decreto e nos Protocolos do 
Plano Contagem Pacto pela Vida, nos termos da regulamentação estadual.
§ 3º Em caso de descumprimento das medidas previstas neste Decreto e nos Protocolos do “Plano Contagem Pacto pela Vida”, a pessoa física ou jurídica poderá sofrer 
sanções na esfera administrativa, cível e criminal, além da aplicação de multas, revogação do alvará de licenciamento, interdição do estabelecimento ou demais medi-
das sancionatórias, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 190, de 30 de dezembro de 2014, da Lei Complementar Municipal nº 103 de 20 de janeiro de 2011 e 
da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
§ 4º As medidas mencionadas do § 1º serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções administrativas, cíveis e criminais, em especial a imputação ao crime previsto no 
art. 268, do Código Penal Brasileiro.
Art. 11 Os estabelecimentos e as atividades suspensas por força do deste Decreto, uma vez incluídos em listagem específi ca a ser disposta na forma de Anexo, poderão 
retomar suas atividades, após deliberação do Comitê de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19, desde que, cumulativamente:
I – observem as medidas sanitárias vigentes, inclusive as dispostas por Protocolo do Comitê de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19;
II – adotem procedimentos aptos a impedir a aglomeração de pessoas no interior e na porta do estabelecimento.
Art. 12 Considerar-se-á abuso do poder econômico a elevação de preços, sem justa causa, com o objetivo de aumentar arbitrariamente os preços dos insumos e serviços 
relacionados ao enfrentamento da Covid-19, na forma do inciso III do art. 36 da Lei Federal nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, e do inciso II do art. 2º do Regula-
mento trazido pelo Decreto Federal nº 52.025, de 20 de maio de 1963, sujeitando às penalidades previstas em ambos os normativos.
Parágrafo único. O Procon de Contagem, no âmbito de sua atuação, deverá realizar fi scalizações para coibir o aumento arbitrário de preços dos insumos e serviços 
relacionados ao enfrentamento da Covid-19.
Art. 13 Fica revogado o Decreto nº 4, de 12 de janeiro de 2021.
Art. 14 Este Decreto entra em vigor em 10 de março de 2021.
Palácio do Registro, em Contagem, 8 de março de 2021.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

ANEXO I
(a que se refere o art. 3º do Decreto nº 055, de 8 de março de 2021)

Fase de controle – permanecem abertos
Atividades autorizadas a funcionar nos termos do Decreto nº        , de 8 de março de 2021.
(informações sobre protocolos de vigilância sanitária disponíveis no Portal Eletrônico da Prefeitura de Contagem)

Atividade Faixa de horário de funcionamento

Padarias, lanchonetes e trailers (vedado consumo no local) 5h às 21h

Comércio varejista de laticínios e frios

7h às 21h

Açougue e Peixaria

Hortifrutigranjeiros 

Minimercados, mercearias e armazéns

Supermercados e hipermercados

Frigorífi cos, abatedouros e salsicharias Sem restrição de horário

Artigos farmacêuticos 

Sem restrição de horárioArtigos farmacêuticos, com manipulação de fórmula

Comércio varejista de artigos de óptica

7h às 21hArtigos médicos e ortopédicos

Comércio de medicamentos, artigos e alimentos para animais Sem restrição de horário

Serviços de saúde (laboratórios, clínicas médicas e odontológicas, consultórios, clíni-
cas de fi sioterapias, clínicas de psicologia e congêneres), excetuando-se as clínicas de 
estética

5h às 21h
(somente com atendimento individual e previamente agendado) 
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Materiais e serviços de reforma, de demolição e de construção em geral

7h às 21h

Tintas, solventes e materiais para pintura

Material elétrico e hidráulico, vidros e ferragem

Madeireira

Combustíveis para veículos automotores

Sem restrição de horárioComércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)

Ofi cinas de veículos automotores e borracharias

7h às 21h

Peças e acessórios para veículos   automotores

Locação de veículos

Estacionamentos

Transportadoras de cargas

Sem restrição de horário

Comércio atacadista e centros de distribuição

Serviços e atividades acessórias necessários para o comércio atacadista e centros de 
distribuição

Atividades industriais

Sem restrição de horárioServiços e atividades acessórias necessários para atividades industriais

Serviços de limpeza, manutenção e zeladoria Sem restrição de horário

Call Center
Sem restrição de horário
(observar medidas defi nidas em Protocolo específi co)

Agências bancárias: instituições de crédito, seguro, capitalização, comércio e admin-
istração de valores imobiliários

Sem restrição de horário
(observar medidas defi nidas em Protocolo específi co)

Casas lotéricas

Agência de correio e telégrafo

Banca de jornais e revistas Sem restrição de horário

Igrejas e templos religiosos Sem restrição de horário

Atividades autorizadas neste Anexo em funcionamento no interior de shopping 
centers, galerias de loja e centros de comércio

Observar horários de cada atividade

Serviços de alimentação, apenas para entrega em domicílio e retirada no local de 
alimentos prontos e embalados para consumo fora do estabelecimento

Sem restrição de horário

Restaurantes, lanchonetes, bares e estabelecimentos congêneres no interior de 
hotéis, apart-hotéis, pousadas, pensões, motéis, albergues e outros alojamentos 
similares, para atendimento exclusivo aos hóspedes 

Estabelecimentos que possuam estacionamento internalizado poderão fazer retirada 
no formato drive-thru

Ceasaminas Observar horários e regras de funcionamento defi nidas em Protocolo específi co

Controladoria Geral 
do Município

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Portaria COR/CGM – Nº 022, de 04 de março de 2021.

O CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO no uso de suas atribuições legais nos  termos do artigo 138 e seguintes da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de  
1990 e artigo 11 da Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2017:
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CONSIDERANDO:

I – A instauração do Processo Administrativo Disciplinar 02/044/2019, Portaria Nº 102 de 17 de dezembro de 2019, para apuração de irregularidades supostamente  
cometidas pela servidora GILVANEIDE AGUIAR DE OLIVEIRA, matrícula nº 136007, Técnica em Enfermagem;

II – O Relatório Final da Comissão Disciplinar;

RESOLVE:

Art. 1º – Determinar no PAD 02/044/19, a SUSPENSÃO de 10(dez) dias da servidora GILVANEIDE AGUIAR DE OLIVEIRA, matrícula n° 136007, Técnica em Enfermagem, 
com fundamento legal no art. 123, II c/c Art. 126, ambos da Lei Municipal 2.160/90.

Art. 2º – Determinar que a suspensão aplicada, seja convertida em multa na base de 50% (cinquenta por cento) do dia de remuneração, fi cando a servidora obrigada a 
permanecer no serviço, nos termos do art. 126, §2º, da Lei 2160/90.

Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 04 de março de 2021.

JAIME NÁPOLES VILLELA
Controlador-Geral do Município

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Controladoria Geral do Município 
Corregedoria Geral

ERRATA

No extrato da Portaria COR/CGM Nº. 005 de 02 de Março de 2021, publicado no Diário Ofi cial de Contagem – Edição 5021 em 05 de março de 2021, 

ONDE SE LÊ: 

“(…) Portaria COR/CGM Nº. 005 de 02 de Março de 2021 (...)”

LEIA-SE: 

“(...)Portaria COR/CGM Nº. 024 de 02 de Março de 2021 (...) ”

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Contagem, aos 08 de Março de 2021.

RICARDO EUGÊNIO DA CRUZ VITORINO
CORREGEDOR-GERAL DO MUNICÍPIO
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Secretaria Municipal 
de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E PARCERIAS
DIRETORIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PARCERIAS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 08/03/2021

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 104/2020 PA Nº 182/2019 – PE Nº 053/2019 – EDITAL Nº 117/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
CONTRATADA: BGG MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA..
OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA, QUE CONFORME ATO DE TRANSFORMAÇÃO DE MICROEM-
PREENDEDOR PARA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, ATO DE ALTERAÇÃO DE SÓCIO/ADMINISTRADOR E ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA, SOFREU ALTERAÇÃO, DE: 
WEBER GLAYSON DA SILVA ME, PARA: BGG MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA.
ASSINADO: 02/03/2021. 

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.801
A PREFEITA DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; DESIGNA, para o exercício das 
respectivas Funções de Confi ança, os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, 
conforme descrito:

SERVIDOR MATRÍCULA FUNÇÃO REF CFC

RAPHAELLA CRISTINA DA SILVA 199615 Coordenador Técnico-Administrativo FC-5 109

EDNICE MANOEL DA GUARDA 164099 Coordenador Técnico-Administrativo FC5 113

CLAUDIA SUELI DA ROCHA 100079 Diretor Médico II FC-17 180
Palácio do Registro, em Contagem, aos 08 de março de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.802
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 TORNAR SEM EFEITO no Artigo 1º do Ato Administrativo nº 26.797, datado de 05 de março de 2021, a nomeação de JOANILSON SANTOS GUIMARAES, para 
cargo em comissão DAM-19, código SMS.DAM19.01.
Art.2º TORNAR SEM EFEITO no Artigo 2º do Ato Administrativo nº 26.797, datado de 05 de março de 2021, a nomeação de REJANE BALMANT LETRO, para o cargo em 
comissão DAM-20, código SMS.DAM20.01, designada para responder pela Subsecretaria de Assistência em Saúde.
Art.3º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-20, código SMS.DAM20.01, JOANILSON SANTOS GUIMARAES, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, designado 
para responder pela Subsecretaria de Assistência em Saúde, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, de acordo com a estrutura organizacional estabele-
cida pelo Decreto nº 461, de 28 de março de 2018 e suas alterações.
Art.4º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-19, código SMS.DAM19.01, REJANE BALMANT LETRO, 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.5º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-11, código SEMAD.DAM11.01, WALTAIR JOSE DE CARVALHO, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, 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 Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 457, de 28 
de março de 2018 e suas alterações.
Art.6º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-12, código SECOM.DAM12.02, MONICA DE MELO PROFETA LISBOA, lotada 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 08 de março de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.803
A PREFEITA DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; DESIGNA para o exercício da Função 
Especial de Assistente da Área da Comunicação, Referência FE-1,CFE-3, o servidor FRANCISCO ZOROASTRO N FREITAS, matrícula 1116319, lotado na Secretaria Munici-
pal de Comunicação, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 08 de março de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.804
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;
Art.1º EXONERAR, do cargo em comissão DAM-14, código TransCon.DAM14.03, a servidora MARA PIRES PENA, lotada na Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes 
de Contagem - TransCon, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo.
Art.2º NOMEAR, para os respectivos cargos, os servidores abaixo relacionados, lotados na Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem - TransCon, para 
exercerem suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria o Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem - 
TransCon, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 438, de 20 de março de 2018 e suas alterações.
MARA PIRES PENA, cargo em comissão DAM-17, código TransCon.DAM17.01;
EVANDRO TEOFILO ELIAS, cargo em comissão DAM-14, código TransCon.DAM14.03.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 08 de março de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.805
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 no Artigo 1º do Ato Administrativo nº 26.798, a designação para o exercício da Gratifi cação Estratégica Municipal (GEM),o servidor con-
forme descrito:

SERVIDOR CÓDIGO DE GEM

JOANILSON SANTOS GUIMARAES GEM-5
Art.2º DESIGNAR para o exercício da Gratifi cação Estratégica Municipal (GEM), a servidora abaixo relacionada, nomeada para cargo em comissão, lotada na Secretaria 
Municipal de Saúde, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, conforme descrito:

SERVIDOR CÓDIGO DE GEM

REJANE BALMANT LETRO GEM-5
Palácio do Registro, em Contagem, aos 08 de março de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Defesa Social

INSTRUÇÃO NORMATIVA DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM N°001 /2021

O Comandante da Guarda Civil de Contagem no uso de suas atribuições legais; 
CONSIDERANDO a Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Contagem e dá outras providências.
CONSIDERANDO o artigo 8° da Lei Complementar nº 215, de 29 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o Estatuto da Guarda Civil de Contagem, altera denominação 
e dá outras providências.



"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, 8 de março de 2021 Página 8 de 18 Diário Oficial de Contagem - Edição 5022

CONSIDERANDO o Decreto n° 1628, de 08 de julho de 2011, que disciplina a aplicação de advertência escrita pela chefi a imediata do servidor e dá outras providências.
CONSIDERANDO o artigo 19° Portaria SEDSCON n°25, de 26 de outubro de 2017, que Institui o Regimento de Cursos da Guarda Civil de Contagem e dá outras provi-
dências.
RESOLVE:
Artigo 1° - Ao Guarda Civil, durante as instruções institucionais, são vedados às utilizações de aparelhos celulares e demais equipamentos eletrônicos. Salvo em casos 
fortuitos autorizados pelos responsáveis das instruções.

Parágrafo único: os aparelhos celulares e demais equipamentos eletrônicos deverão permanecer desligados ou no modo silêncio durante as atividades de instruções 
prática e teórica.

WEDISSON LUIZ DA SILVA
COMANDANTE DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM

Secretaria Municipal 
de Fazenda

PORTARIA nº. 012, de 05 de março de 2021.

Institui a Comissão de Sindicância, no âmbito da Secretaria Municipal de Fazenda, para apurar o direito do fornecedor bem como responsabilidades e possíveis irregula-
ridades referentes a solicitação da empresa Colabore Administração e Serviços Ltda, para pagamento de diferença no valor dos serviços prestados nos meses de outubro 
a dezembro de 2020.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO a Orientação Técnica CGM nº 003/2015, que Orienta os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal a respeito da padronização de procedi-
mentos para processamento das despesas de exercícios anteriores -DEA.
CONSIDERANDO o disposto no art. 138, da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Contagem e 
dá outras providências.

RESOLVE:

Art. 1º Instituir Comissão de Sindicância para apurar o direito do fornecedor bem como responsabilidades e possíveis irregularidades referentes a solicitação da empresa 
Colabore Administração e Serviços Ltda, para pagamento de diferença no valor dos serviços prestados nos meses de outubro a dezembro de 2020.

Art. 2º Fica a respectiva Comissão Sindicante, composta dos servidores, Edson da Cunha Salgado – matrícula nº. 01339458, Marina Dolores de Paula – matrícula nº 
01484881 e Warley José Rocha – matrícula nº. 01319287 para, sob a presidência do primeiro, dar provimento ao disposto no artigo anterior, obedecidas todas as for-
malidades legais inerentes ao caso, prescritas na Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990 e demais legislações pertinentes.

Art. 3º A Comissão ora instituída terá o prazo de 60 (sessenta) dias, para realização e conclusão de seus trabalhos.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 05 de março de 2021.

Dalmy Freitas de Carvalho
Secretário Municipal De Fazenda
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SUPERINTENDÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO 

Em decorrência da não localização dos contribuintes  via AR, a Superintendência de Tributação, faz publicar a relação dos contribuintes não localizados:

Nº PROCESSO ASSUNTO REQUERENTE DECISÃO

06183/2018-02A ISENÇÃO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMOR E SOLIDARIEDADE IMPROCEDENTE

00416/2020-02A ISENÇÃO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRÍNCIPE DA PAZ IMPROCEDENTE

19045/2018-02A ISENÇÃO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PROJETO ESPERANÇA DE VIDA IMPROCEDENTE

06010/2017-02A ISENÇÃO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA EVANGÉLICA EM CONTAGEM IMPROCEDENTE

09759/2017-02A ISENÇÃO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA EVANGÉLICA EM CONTAGEM IMPROCEDENTE

12552/2018-02A ISENÇÃO DE IPTU ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA VITÓRIA DE RADIODIFUSÃO - ACVR IMPROCEDENTE

17496/2019-02A ISENÇÃO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DOM BOSCO IMPROCEDENTE

17609/2019-02A ISENÇÃO DE IPTU ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DOM BOSCO IMPROCEDENTE

13652/2019-02A ISENÇÃO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS ASSOCIAÇÃO DIJORI IMPROCEDENTE

18123/2019-02A ISENÇÃO DE IPTU ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II IMPROCEDENTE

08950/2020-02A ISENÇÃO DE IPTU ASSOCIAÇÃO MANANCIAL DE ÁGUA VIVA IMPROCEDENTE

17801/2019-02A ISENÇÃO DE IPTU ASSOCIAÇÃO MANANCIAL DE ÁGUA VIVA IMPROCEDENTE

33629/2017-02A ISENÇÃO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS CENTRO DE SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAIS IMPROCEDENTE

07752/2020-02A ISENÇÃO DE IPTU COMUNIDADE CRISTÃ OUSADO AMOR IMPROCEDENTE

06271/2018-02A ISENÇÃO DE IPTU COMUNIDADE DO AVIVAMENTO CRISTÃO IMPROCEDENTE

14646/2019-02A ISENÇÃO DE IPTU COMUNIDADE EVANGÉLICA INTERNACIONAL IMPROCEDENTE

08940/2020-02A ISENÇÃO DE IPTU COMUNIDADE EVANGÉLICA MANANCIAL IMPROCEDENTE

16950/2019-02A ISENÇÃO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS COMUNIDADE RÁDIO TV VITÓRIA PROGRAMA PALAVRAS QUE EDIFICAM-RTVV-PPE IMPROCEDENTE

29704/2018-02A ISENÇÃO DE IPTU ELIANE OLIVEIRA - SMDS IMPROCEDENTE

08974/2020-02A
ISENÇÃO  DE IPTU IMÓVEIS ATINGIDOS 
POR ENCHENTES/ALAGAMENTOS ELISIO SILVA PEREIRA IMPROCEDENTE

17743/2018-02A ISENÇÃO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS FRATERNIDADE ESPÍRITA GOTAS DE LUZ IMPROCEDENTE

10410/2020-02A ISENÇÃO DE IPTU IGREJA ALIANÇA COM DEUS - MENSAGEIROS DA PAZ IMPROCEDENTE

04810/2018-02A ISENÇÃO DE IPTU IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS RESGATANDO VIDAS IMPROCEDENTE

08311/2020-02A ISENÇÃO DE IPTU IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS RESGATANDO VIDAS IMPROCEDENTE

00952/2018-02A ISENÇÃO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS IGREJA BATISTA DO RIACHO IMPROCEDENTE

19259/2019-02A ISENÇÃO DE IPTU IGREJA BATISTA NACIONAL NOVOS TEMPOS IMPROCEDENTE

09543/2020-02A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA IGREJA CASA DE ORAÇÃO PARA TODAS AS NAÇÕES IMPROCEDENTE

11621/2017-02A ISENÇÃO DE IPTU IGREJA CASA DE ORAÇÃO PARA TODAS AS NAÇÕES IMPROCEDENTE

12612/2019-02A ISENÇÃO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS IGREJA CASA DE ORAÇÃO PARA TODAS AS NAÇÕES IMPROCEDENTE

00370/2019-05A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR IMPROCEDENTE

15174/2019-02A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR IMPROCEDENTE

17438/2019-02A ISENÇÃO DE IPTU IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR IMPROCEDENTE

19658/2019-02A ISENÇÃO DE IPTU IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR IMPROCEDENTE

22440/2018-02A ISENÇÃO DE IPTU IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR IMPROCEDENTE

24780/2018-02A ISENÇÃO DE IPTU IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR IMPROCEDENTE

07337/2020-02A ISENÇÃO DE IPTU IGREJA DO NAZARENO DISTRITO MINAS GERAIS IMPROCEDENTE

07630/2020-02A ISENÇÃO DE IPTU IGREJA EVANGÉLICA CRISTO É A RAZÃO IMPROCEDENTE

17130/2019-02A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA IGREJA EVANGÉLICA FANUEL IMPROCEDENTE

00691/2019-05A ISENÇÃO DE IPTU IGREJA EVANGÉLICA HORA DE SEMEAR IMPROCEDENTE
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10176/2019-02A ISENÇÃO DE IPTU IGREJA EVANGÉLICA PENTECOSTAL MINISTÉRIO RESTAURAÇÃO IMPROCEDENTE

01685/2019-02A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA IGREJA EVANGÉLICA PENTECOSTAL MISSIONÁRIA DO FAVOR DIVINO IMPROCEDENTE

17071/2019-02A ISENÇÃO DE IPTU IGREJA METODISTA WESLEYANA DA 2A REGIÃO IMPROCEDENTE

16947/2019-02A ISENÇÃO DE IPTU IGREJA PENTECOSTAL MARCADOS PELO SANGUE IMPROCEDENTE

00938/2019-05A ISENÇÃO DE IPTU IGREJA PENTECOSTAL TEMPLO DAS MISSÕES CRISTO REINA IMPROCEDENTE

21083/2019-02A ISENÇÃO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM TEOLOGIA E PSICANÁLISE PRIMEVA IMPROCEDENTE

10868/2019-02A ISENÇÃO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS INSTITUTO SÃO DOMINGOS SÁVIO IMPROCEDENTE

08975/2020-02A
ISENÇÃO  DE IPTU IMÓVEIS ATINGIDOS 
POR ENCHENTES/ALAGAMENTOS JOSÉ CELSO MELO IMPROCEDENTE

16424/2018-02A ISENÇÃO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS LIGA DESPORTIVA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM IMPROCEDENTE

08814/2020-02A
ISENÇÃO  DE IPTU IMÓVEIS ATINGIDOS 
POR ENCHENTES/ALAGAMENTOS LUIZ DINIZ BELEM IMPROCEDENTE

07918/2019-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MARIA CELIA ALVES BISPO IMPROCEDENTE

07262/2020-02A
REMISSÃO IPTU POR DOENÇA INCAP. DE 
NATUREZA GRAVE MARIA LUCIA DOS SANTOS IMPROCEDENTE

12645/2018-02A ISENÇÃO DE IPTU MINISTÉRIO SEMEAR CARRUAGEM DE FOGO IMPROCEDENTE

12648/2018-02A ISENÇÃO DE IPTU MINISTÉRIO SEMEAR CARRUAGEM DE FOGO IMPROCEDENTE

04987/2020-02A ISENÇÃO DE IPTU MISSÃO EVANGELÍSTICA CIDADE VOADORA IMPROCEDENTE

08983/2020-02A
ISENÇÃO  DE IPTU IMÓVEIS ATINGIDOS 
POR ENCHENTES/ALAGAMENTOS NEUZA MARIA COELHO DA SILVA IMPROCEDENTE

13649/2019-02A ISENÇÃO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS OBRA SOCIAL ESTRELA DA MANHÃ IMPROCEDENTE

17417/2018-02A ISENÇÃO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS OBRA SOCIAL ESTRELA DA MANHÃ IMPROCEDENTE

17629/2019-02A ISENÇÃO DE IPTU ONG ALEGRIA DE VIVER IMPROCEDENTE

17674/2019-02A ISENÇÃO DE IPTU ONG JUVENTUDE COM ATITUDE - JUCA IMPROCEDENTE

08980/2019-02A ISENÇÃO DE IPTU PAULO ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ISAIAS IMPROCEDENTE

10424/2020-02A ISENÇÃO DE IPTU PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA DE CONTAGEM IMPROCEDENTE

08973/2020-02A
ISENÇÃO  DE IPTU IMÓVEIS ATINGIDOS 
POR ENCHENTES/ALAGAMENTOS RAIMUNDO CELESTINO DINIZ IMPROCEDENTE

12454/2020-02A
REMISSÃO IPTU POR DOENÇA INCAP. DE 
NATUREZA GRAVE SARAH RACHID IMPROCEDENTE

27810/2018-02A ISENÇÃO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS TELES IMÓVEIS LTDA IMPROCEDENTE

27811/2018-02A ISENÇÃO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS TELES IMÓVEIS LTDA IMPROCEDENTE

27812/2018-02A ISENÇÃO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS TELES IMÓVEIS LTDA IMPROCEDENTE

   

SUPERINTENDÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO 

A Superintendência de Tributação faz publicar as decisões abaixo indicadas:

Nº PROCESSO ASSUNTO REQUERENTE DECISÃO Nº DECISÃO

25133/2019-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS AFONSO NEVES DA SILVEIRA IMPROCEDENTE 7.497

27593/2019-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS ALICE BERNADETE VIEIRA DE SOUZA IMPROCEDENTE 7.498

01933/2021-02A ISENÇÃO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O ALÉM DOS ORIXÁS PROCEDENTE 7.499
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27632/2019-02A ISENÇÃO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O ALÉM DOS ORIXÁS PROCEDENTE 7.500

10241/2020-02A ISENÇÃO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS CASA LAR BALBINA MARIA DE JESUS PROCEDENTE 7.501

10271/2020-02A ISENÇÃO DE IPTU CASA LAR BALBINA MARIA DE JESUS PROCEDENTE 7.502

10502/2018-02A ISENÇÃO DE IPTU CASA LAR BALBINA MARIA DE JESUS PROCEDENTE 7.503

16718/2019-02A ISENÇÃO DE IPTU CASA LAR BALBINA MARIA DE JESUS PROCEDENTE 7.504

28789/2019-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS CLEA RODRIGUES DA SILVA IMPROCEDENTE 7.505

19235/2019-02A ISENÇÃO DE IPTU IGREJA BATISTA PARA TODAS AS NAÇÕES PROCEDENTE 7.506

15433/2019-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS ILMA DA CONCEIÇÃO BARBOSA DIAS IMPROCEDENTE 7.507

15360/2019-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS ILMA DA CONCWIÇÃO BARBOSA DIAS IMPROCEDENTE 7.508

05030/2020-02A ISENÇÃO DE IPTU INCORPORAÇÃO VIVENDAS DO BOSQUE SPE LTDA IMPROCEDENTE 7.509

10858/2020-02A ISENÇÃO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS INSTITUTO EMANUEL ALFA- IEA PROCEDENTE 7.510

00085/2020-05A
REMISSÃO IPTU POR DOENÇA INCAP. DE 
NATUREZA GRAVE JARBAS ROBERTO IMPROCEDENTE 7.511

24650/2019-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS IMPROCEDENTE 7.512

17750/2019-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MARIA EUNICE DA PENHA MARTINS IMPROCEDENTE 7.513

19428/2019-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MILENA FERREIRA CAVALCANTE IMPROCEDENTE 7.514

29461/2019-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MINISTRO CASA DO OLEIRO IMPROCEDENTE 7.515

29464/2019-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MINISTRO CASA DO OLEIRO IMPROCEDENTE 7.516

11448/2020-02A ISENÇÃO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS OBRA SOCIAL PROGRESSO PROCEDENTE 7.517

10250/2020-02A ISENÇÃO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS UNIÃO DOS DEFICIENTES E IDOSOS DE CONTAGEM PROCEDENTE 7.518

10254/2020-02A ISENÇÃO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS UNIÃO DOS DEFICIENTES E IDOSOS DE CONTAGEM PROCEDENTE 7.519

10256/2020-02A ISENÇÃO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS UNIÃO DOS DEFICIENTES E IDOSOS DE CONTAGEM PROCEDENTE 7.520

19778/2019-02A REMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS WALDEMAR VIEIRA FILHO IMPROCEDENTE 7.521

    

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e
Desenvolvimento 
Sustentável

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO E SUSTENTÁVEL
GABINETE DA SECRETARIA
Rua José Cavaline, 15 | Cinco | Contagem | MG CEP 32.310-000

EXTRATO DO  6º (SEXTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO
PA Nº  278/2017 – CA 006/2018

CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE CONTAGEM, com sede na Praça Presidente Tancredo Neves, nº 200, Bairro Camilo Alves, Contagem – MG, inscrito no CNPJ nº 
18.715.508/0001-31, neste ato representado pela SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL,  MARIA THEREZA CAMISÃO 
MESQUITA SAMPAIO, conforme competência delegada pelo Decreto Municipal nº 029/2013, nomeado pelo Ato Administrativo nº 26.352, publicado no Diário Ofi cial 
de Contagem–DOC., Edição nº 4976 de 01/01/2021, portadora da cédula de identidade nº M5431638, expedida pela SSP/MG, e inscrita no CPF sob o nº 00501953604, 
doravante denominada CONTRATANTE.

CONTRATADA : CHRONOS ENGENHARIA E SERVIÇO SOCIAMBIENTAL LTDA EPP,  inscrito no CNPJ: 11.754.138/0001-00, com sede na Rua Acácia de Paula, 292-F, Candida 
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Câmara, Montes Claros/MG,  representado pelo Sr. Djalma Marcelino Duarte, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº M 3.224.210 e no CPF nº 
492.795.646-68, denominada, CONTRATADA,

DO OBJETO : Prorrogação do prazo de vigência por mais 06 (seis) meses previsto no Quinto Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 006/2018, celebrado em 02 
de setembro de 2020, vigente entre 04 de setembro de 2020 a 04 de março de 2021, sendo o termo inicial, deste, em 05 de março de 2021 e termo fi nal em 05 de 
setembro de 2021.

DO VALOR DO CONTRATO : O valor inicial do contrato passa a ser reajustado a base de 10,4708%, nos termos da Cláusula Quarta do CA 006/2018, vigorando, para 
o período prorrogado, no valor de R$ 1.082.612,73 (um milhão, oitenta e dois mil, seiscentos e doze reais e setenta e três centavos), cujo custeio é o proveniente 
da dotação orçamentária, 12111854100652242339039000100 conforme Requisição de Compras nº 62 de 03 de 19 de fevereiro de 2021, aprovada na 5ª Reunião 
Ordinária de 19 de fevereiro da CCOAF. 

DATA DE ASSINATURA: 04 DE MARÇO DE 2021. 

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº043/2020 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 100/2020

CONTRATADA: CF CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI-ME

OBJETO: CONSTITUI OBJETOS DO PRESENTE TERMO ADITIVO:
1.1. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO GINÁSIO PARQUE TROPICAL, NO BAIRRO 
TROPICAL, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG, POR MAIS 90(NOVENTA) DIAS, A PARTIR DE 25/02/2021 E COM VENCIMENTO EM 26/05/2021.
1.2. ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS NO CONTRATO ORIGINÁRIO, CORRESPONDENTE A 4,73% (QUATRO VÍRGULA SETENTA TRÊS POR CENTO) DE ITENS NOVOS, DO VALOR 
GLOBAL.

VALOR: R$10.899,03 (DEZ MIL, OITOCENTOS E NOVENTA NOVE REAIS E TRÊS CENTAVOS).

DOTAÇÃO: 1201 27.812.0077.2101; CÓDIGO: 44.90.51.01; FONTE: 0100

RATIFICAÇÃO: 
PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO ADITIVO;

DATA: 25/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº010/2018 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 242/2017

CONTRATADA: ENGEQUISA ENGENHARIA QUÍMICA, SANITÁRIA E AMBIENTAL LTDA

OBJETO:  RENOVAÇÃO DO CONTRATO ORIGINÁRIO PARA MONITORAMENTO DOS EFLUENTES LÍQUIDOS, GASOSOS, ANALISE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂ-
NEAS E CONTROLE DE NÍVEL DE RUÍDO NO ATERRO SANITÁRIO DE CONTAGEM/ MG, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 26/02/2021 E COM VENCIMENTO EM 
26/02/2022.

VALOR: R$139.000,00 (CENTO E TRINTA E NOVE MIL REAIS).

DOTAÇÃO: 
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 1151 15.452.0015.2053; CÓDIGO: 33.90.39.05; FONTE: 0100

RATIFICAÇÃO: 
PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO ADITIVO;

DATA: 26/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILA AO CONTRATO Nº 004/2021- PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 167/2020

CONTRATADA: CONSTRUTORA VALE DO OURO EIRELI

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM

OBJETO: INCLUSÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ABAIXO NO REFERIDO CONTRATO:
1113 16.482.0025.1025; CÓDIGO: 44.90.51.01; FONTE: 1100

RATIFICAÇÃO:
PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO DE APOSTILA.

DATA: 10/02/2021

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO, CONFORME ART.32 DA LEI FEDERAL 13.019/2014.

Processo Administrativo Nº 003/2021/SMDS 

Dispensa de Chamamento Nº 001/2021 

Ente Público Celebrante Município de Contagem, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. 

OSC  Associação de Apoio Social e Cultural Renascer

CNPJ 05.956.125/0001-03

Presidente: Maria Imaculada Carmo Silva Gomes

Endereço Rua Agripino Lima nº 181 – Inconfi dentes – Contagem - Minas Gerais, CEP. 32.223-270

Valor total do repasse R$ 5.058.155,64 (cinco milhões, cinquenta e oito mil, cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos)

Origem do recurso: Municipal e Federal

Dotação Orçamentária:

CRAS: 1102.08.244.0068.2141 - 33504300 - Fonte 0100
             1102.08.244.0068.2141 - 33504300 - Fonte 2129
CREAS:1102.08.244.0072.2143 - 33504300 - Fonte 0100 
               1102.08.244.0072.2143 - 33504300 - Fonte 2129

Período de vigência 12 meses, com início a partir de 10 de março de 2021, conforme publicação do extrato no Diário Ofi cial de Contagem. 
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Objeto da parceria

Desenvolvimento dos serviços de proteção social básica, média e alta complexidade nos equipamentos públicos Centros 
de Referência da Assistência Social (CRAS) e Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), em confor-
midade com a Resolução n° 109 de 11 de novembro de 2009 – Tipifi cação Nacional de Serviços Socioassistenciais.

Fundamento legal

Conforme inciso VI do Artigo 30 da Lei nº. 13.019 de 31 de Julho de 2014 (incluído pela Lei nº 13.204, de 2015); pará-
grafos 3º e 4º do Artigo 8º da Lei Municipal nº 4.910, de 06 de dezembro de 2017; parágrafos 3º e 4º do Artigo 8º do 
Decreto Municipal nº 30, de 23 de fevereiro de 2017; Art. 6º, da Lei Orçamentária Anual nº 5.063, de 06/01/2020 e, Re-
solução nº 21, de 24 de novembro de 2016 – Conselho Nacional da Assistência Social, que orienta: “para a celebração de 
parcerias entre o órgão gestor da assistência social e a entidade ou organização de assistência social, esta deverá cumprir, 
cumulativamente, os seguintes requisitos: I – ser constituída em conformidade com o disposto no art. 3° da Lei nº 8.742, 
de 7 de dezembro de 1993; II – estar inscrita no respectivo conselho municipal de assistência social ou no conselho de 
assistência social do Distrito Federal, na forma do art. 9° da Lei nº 8.742, de 1993; III – estar cadastrada no Cadastro Na-
cional de Entidades de Assistência Social – CNEAS, de que trata o inciso XI do art.19 da Lei nº 8.742, de 1993, na forma 
estabelecida pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário - MDSA.

Justifi cativa

A celebração do Termo de Parceria é necessária para garantir a continuidade dos serviços de proteção social básica, 
média e alta complexidade nos equipamentos públicos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e Centros de 
Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), em conformidade com a Resolução nº 109 de 11 de novembro de 
2009 – Tipifi cação Nacional de Serviços Socioassistenciais. 
É importante ressaltar que os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e os Centros Especializados de Assistên-
cia Social (Creas) são unidades públicas territorializadas da política de Assistência Social para atendimento às pessoas e/
ou famílias em situação de risco ou vulnerabilidade social ou que tiveram seus direitos violados. Esses equipamentos são 
conhecidos com porta de entrada dos usuários da assistência social, e é através deles que são ofertados os serviços de 
Proteção e Atendimento Básico e Especializados de caráter contínuo e encontram-se no rol de prioridades dessa política 
pública, cuja descontinuidade da oferta geraria dano gravoso à integridade dos usuários e da população do Município 
em geral.
A OSC Associação de Apoio Social e Cultural Renascer inscrita no CNPJ: 05.956.125/0001-03 atende a todos os requisitos 
legais, é organização da sociedade civil, sem fi ns lucrativos, com quadro de membros e dirigentes não remunerados, não 
distribui lucros e/ou excedentes aos diretores, gestores ou associados, bem como tem previsto a destinação do seu patri-
mônio a outra instituição de mesma natureza ou ao Poder Público, em caso de desconstituição, atendendo plenamente 
aos critérios do art. 2º, I, da Lei 13.019/2014. Não incorre em nenhuma das vedações legais, em específi co, as elencadas 
no Art. 39, da Lei 13.019/2017, estando legalmente constituída e apta a celebração da presente parceria. Foi realizada 
a consulta, nos termos do art. 31, do Decreto nº 30 de 2017, aos cadastros municipal, estadual e federal, em que nada 
consta com relação a ocorrência de situações impeditivas.
O projeto básico e o plano de trabalho aprovados por esta Secretaria demonstram, conforme exigido no art. 35, V, da Lei 
13.019/2014, a adequação da proposta aos serviços de proteção social básica, média e alta complexidade nos equipa-
mentos públicos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e Centros de Referência Especializado de Assistência 
Social (CREAS), com possibilidade de execução durante o período de pandemia, respeitando-se todas as medidas sanitá-
rias de prevenção ao contagio pelo COVID-19. 
O gestor responsável pela fi scalização da execução da parceria, assim como pelos procedimentos de avaliação de sua exe-
cução física e fi nanceira, é a servidora Maíra Célia da silva Miranda - matrícula 0137895-0. Foi constituída a Comissão de 
Monitoramento e Avaliação da assistência social designada pela Portaria SMDS nº 005/2021 de 27 de janeiro de 2021.
A previsão de receitas e despesas foi estimada em cotações, tabelas de preços de associações profi ssionais, publicações 
especializadas visando a mensuração da compatibilidade dos custos apresentados com os preços praticados no mercado. 
As prestações de contas serão apresentadas mensalmente, de acordo com o cronograma de desembolso e na forma 
do estabelecido pela ORIENTAÇÃO NORMATIVA 010, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018, relativa aos “procedimentos para 
formalização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil”:  (http://www.contagem.mg.gov.br/arquivos/arquivos/
procuradoria_atos/orientacao-normativa-010,-de-26-de-novembro-de-201-20181126084305.pdf) e no Manual de Pres-
tação de Contas da Controladoria Geral do Município de Contagem (http://www.contagem.mg.gov.br/arquivos/arquivos/
atos_normativos/manual-de-prestacao-de-contas-parcerias-voluntaria-20190206103735.pdf) e demais regras específi cas 
do Termo de Parceria.
A justifi cativa e seus fundamentos encontram-se disponíveis na forma da lei para consulta pública em sua íntegra no 
processo administrativo nº 001/2021/SMDS, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Contagem. 

Procedimento para impugnação

Nos termos do § 2º do art. 32, da Lei Federal nº 13.019/2014, admite-se a impugnação da presente justifi cativa, apre-
sentada no prazo de 05 (cinco) dias a contar de sua publicação, cujo teor deve ser analisado pelo administrador público 
responsável, em até 05 (cinco) dias da data do respectivo protocolo.
Eventuais impugnações devem ser apresentadas por escrito, no seguinte endereço: Rua Padre Rossini Cândido nº 10, 
Bairro Centro– Contagem – MG – CEP: 32.2040-030 – Sede da Secretaria Municipal Desenvolvimento Social de Contagem 
- Gabinete da Secretária.

Data/Local da publicação: Contagem, 08 de março de 2021.

Ordenadora de Despesas/ Assinatura: Viviane Souza França

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
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EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2021 – DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021.

Extrato do Termo de Colaboração nº 001/2021 fi rmado entre o MUNICÍPIO DE CONTAGEM, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, e a Orga-
nização da Sociedade Civil Associação de Apoio Social e Cultural Renascer, inscrita no CNPJ sob o nº 05.956.125/0001-03, representada, neste ato, por sua Presidente, 
Sra. Maria Imaculada Carmo Silva Gomes.
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 e demais legisla-
ções pertinentes.
Do Objeto: O presente Termo de Colaboração, decorrente da Dispensa de Chamamento Público nº 001/2021, Processo Administrativo nº 003/2021/SMDS, tem por obje-
to o desenvolvimento dos serviços de proteção social básica, média e alta complexidade nos equipamentos públicos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) 
e Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), em conformidade com a Resolução n° 109 de 11 de novembro de 2009 – Tipifi cação Nacional de 
Serviços Socioassistenciais, conforme Projeto Básico e Plano de Trabalho anexos.

Valor global: R$ 5.058.155,64 (cinco milhões, cinquenta e oito mil, cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).
Dotação Orçamentária: 1102.08.244.0068.2141 - 33504300 - Fonte 0100
                                         1102.08.244.0068.2141 - 33504300 - Fonte 2129
                   1102.08.244.0072.2143 - 33504300 - Fonte 0100 
                   1102.08.244.0072.2143 - 33504300 - Fonte 2129

Vigência: O presente Termo de Colaboração terá vigência por 12 meses, com início a partir de 10 de março de 2021, conforme publicação do extrato no Diário Ofi cial 
de Contagem. 
Gestora responsável: Maira Celia da Silva Miranda – matrícula: 137895-0.
Data assinatura: 08/03/2021.
Secretária Municipal Desenvolvimento Social/ Ordenadora de Despesas: Viviane Souza França.
Presidente da OSC: Maria Imaculada Carmo Silva Gomes.

Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos 
e Cidadania

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO 2° TERMO DE APOSTILA AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/2019 PUBLICADO NA EDIÇÃO N° 5021 D.O.C, PÁG. 22 DO 
DIA 05/03/2021.

Onde se Lê:
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILA AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/2019

Leia-se :
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILA AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/2019

Secretaria Municipal 
de Cultura, Esporte e 
Juventude

Prefeitura Municipal de Contagem
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude
Diretoria de Políticas para Juventude
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PORTARIA Nº 03 DE 08 DE MARÇO DE 2021

Dispõe sobre a Comissão Organizadora Eleitoral do Conselho Municipal da Juventude de Contagem para o biênio 2020/2022 e dá outras providências.
A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, no uso de suas atribuições legais, considerando a necessidade de compor a Comissão Organizadora Eleitoral.
CONSIDERANDO a reunião do dia 04 de março de 2021, que estabeleceu nomes da Sociedade Civil para compor a Comissão Coordenadora do processo eleitoral,
RESOLVE:
Art. 1º - Instituir a comissão eleitoral que irá coordenar o processo eleitoral para a escolha dos representantes da Sociedade Civil no Conselho Municipal da Juventude 
de Contagem para o biênio 2020/2022.
Art. 2º São atribuições da Comissão Coordenadora do processo eleitoral:
I – Analisar a proposta de Edital de Eleição, aprovando-a ou reformando-a no todo ou em parte;
II – Estabelecer procedimentos para efetivação da eleição na Assembleia Geral, levando em consideração o protocolo Contagem Pacto pela Vida, em razão da Pandemia 
instaurada;
III – Coordenar o processo de eleição;
IV – Analisar as inscrições recebidas dentro do prazo estabelecido e de acordo com o edital e cronograma;
V – Divulgar a listagem das instituições aptas a serem candidatas de acordo com o edital;
VI – Receber e responder pedidos de impugnação e recursos;
VII – Abrir, encerrar e apurar a votação na data defi nida no edital:
VIII – Validar cédulas de votação;
IX – Proceder ao credenciamento de representantes de instituições votantes, no dia da votação, de acordo com o edital;
IX – Lavrar as atas de abertura e encerramento da votação;
X – Resolver casos omissos no edital.
Art. 3º - A Comissão Organizadora Eleitoral será composta pelos seguintes membros:
I – Representantes do Poder Executivo: 
Camilla Costa Marques, como titular
 Paula Morena Oliveira Rosa, como suplente
II – Representantes da Sociedade Civil: 
Raphaela Maia Barbosa Couto, como titular;
Rodrigo Francisco da Silva, como suplente.
III – Equipe da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude:
Carolina Giovannetti.
§ 1º - As pessoas que integrarem a Comissão Eleição não poderão se candidatar ao Conselho para a gestão de 2020/2022.
§2º - A comissão contará com o apoio administrativo da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania.
§3º - Para subsidiar seus trabalhos, a comissão terá o apoio da assessoria jurídica da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania.
Art. 4º - Esta Comissão organizará e coordenará o processo de escolha dos representantes da Sociedade Civil, de acordo com os critérios estabelecidos no Edital de 
eleição.
Art. 5º Os trabalhos da Comissão Coordenadora iniciarão na data de 09 de março de 2021, com término após o cumprimento de suas atribuições e posse dos novos 
conselheiros.

Contagem, 08 de março de 2021.

MONIQUE NAJARA APARECIDA PACHECO
Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Juventude

Funec

RATIFICAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 001/2021
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução de telefonia - locação de EQUIPAMENTOS DE CENTRAL TELEFÔNICA PABX, incluindo instala-
ção, manutenção com fornecimento de peças, reparo, confi guração e atualização de software - pelo período 12 (doze) meses, para atender necessidades da FUNEC

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1122 12.122.0001.2089 33.90.39.00 1100

DESPACHO: RATIFICO o resultado do presente Processo de Dispensa de Licitação à empresa Ramais Teleinformática Comércio Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 
08.297.810/0001-63, no valor total de R$ 10.800,0 (Dez mil e oitocentos reais).

Contagem, 08 de março de 2021

Telma Fernanda Ribeiro
Presidente FUNEC
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FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC
PORTARIA nº 32, de 08 de março de 2021.

Homologa Processo Seletivo Simplifi cado – PSS, Edital nº 01/2021 que menciona para contratações temporárias de excepcional interesse público, em caráter de urgên-
cia no Quadro de Pessoal da Fundação de Ensino de Contagem – Funec e dá outras providências. 

A Presidente da FUNEC - Fundação de Ensino de Contagem, no uso de suas atribuições legais e, considerando o Resultado Classifi catório Final do Processo Seletivo Sim-
plifi cado – PSS, Edital nº 01/2021, publicado no DOC– e (Diário Ofi cial Eletrônico do Município de Contagem), na Edição de nº 4982 de 11 de janeiro de 2021, RESOLVE: 

Artigo 1º - Fica HOMOLOGADO o Resultado Classifi catório Final do Processo Seletivo Simplifi cado – PSS, Edital nº 01/2021 – para contratações temporárias de excep-
cional interesse público, em caráter de urgência no Quadro de Pessoal da Fundação de Ensino de Contagem - Funec, conforme a relação dos candidatos classifi cados 
nos cargos de CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR: Pedagogo, Professor de Educação Básica PEB 2 (Administração e Contabilidade, Arte, Análises Clinicas, Biologia, Direito, 
Educação Física, Farmácia, Física, Filosofi a, Geografi a, História, Informática, Inglês, Matemática, Português, Química, Segurança do Trabalho e Sociologia). CARGOS DE 
NÍVEL MÉDIO: Auxiliar de Biblioteca Escolar, Assistente Escolar e Secretária Escolar, nos termos da legislação vigente e das normas estabelecidas no mencionado Edital.

Artigo 2º - A relação dos candidatos classifi cados nos respectivos cargos é a publicada no DOC–e, na Edição de nº 5007 de 15/02/2021. 

Artigo 3º - O período de validade do processo seletivo simplifi cado – PSS, Edital nº 01/2021, será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período.

Parágrafo único - A validade a que se refere o art. 3º cessará a partir do momento que for realizado e homologado o resultado do Processo Seletivo Simplifi cado, edital 
nº 01/2020, que se encontra suspenso devido às medidas e protocolos para enfretamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do 
novo Coronavírus.

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Artigo 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

Contagem, 08 de março de 2021.

Telma Fernanda Ribeiro
Presidente 

Câmara Municipal

Ata da 4ª (quarta) Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem do ano dois mil e vinte e um. Aos vinte e três dias do mês de fevereiro, realizou-se no Plenário 
“Vereador José Custódio” a quarta reunião ordinária, que contou com a participação de vinte e um vereadores. Após cumprimentar a todos, o presidente vereador 
Alex Chiodi solicitou que fosse registrada a chamada dos vereadores, estando todos presentes. Em seguida, o vereador Arnaldo de Oliveira fez a leitura do Capítulo 6, 
Versículos 7 a 15, narrado por São Mateus da Bíblia Sagrada. Logo após, foi votada e aprovada, sem ressalva, a ata da reunião anterior. Na sequência, foram lidos e 
encaminhados ao órgão competente para exame e parecer no prazo legal, os projetos, a saber: Projeto de Lei nº 025/2021 – “Dispõe sobre a instalação de lixeiras para 
coleta seletiva em frente a entrada de todos os imóveis em uso pelo poder público municipal e dá outras providências”, de autoria do vereador Daniel Carvalho; Projeto 
de Lei nº 026/2021 – “Dispõe sobre a “Infância sem Pornografi a”, que versa sobre a articulação do respeito dos serviços públicos municipais à dignidade especial de 
crianças e adolescentes, em sua permanente deferência ao desenvolvimento e especial fragilidade psicológica, em conformidade com a CFR/1980, lei n.º 8.069/1990 
(ECA) e leis federais, no âmbito do município de Contagem”, de autoria da vereadora Daisy Silva. Em seguida, a pedido do vereador Gegê (Marreco), a pauta foi 
invertida, passando em seguida a palavra para a sra. Zuleica Reis Ávila, Presidente do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais – SINEP-MG, que discorreu na 
Tribuna Livre sobre “o possível retorno das atividades escolares”. Logo após, abriu-se um longo debate a respeito desse tema, quando fi zeram uso da palavra diversos 
vereadores, conforme consta nos anais desta Casa. Passando à discussão e votação de projetos, foi votado e aprovado, em Segundo Turno e em Redação Final, com 
o voto contrário do vereador Abne Motta, o Projeto de Lei n.º 001/2021 - que “Abre crédito adicional suplementar, anula dotações e suprime projetos/atividades da 
Lei Orçamentária Anual”, de autoria do Poder Executivo. Prosseguindo, passou-se à votação dos requerimentos, indicações e moções apresentados pelos vereadores.  
Os vereadores Arnaldo de Oliveira, Carlin Moura e Teteco solicitaram a retirada de seus requerimentos para serem apreciados na próxima reunião. Em seguida, foram 
votados e aprovados, por unanimidade, os Requerimentos nºs 299 a 363/2021; Indicações nºs 621 a 678/2021; Moções nºs 017 a 019/2021, inclusive as matérias 
destacadas, a saber: Requerimento nº 322/2021 – “Requer aos órgãos competentes uma solução defi nitiva para a obra da Avenida “A”, bairro Maria da Conceição, bem 
como intervenções na rua “A” no bairro Maria da Conceição, bem como, intervenções na rua “A” (morro que dá acesso ao Perobas), pois a encosta está cedendo devido 
as erosões e buracos no asfalto, colocando em risco a comunidade local”, de autoria do vereador Daniel Carvalho; Requerimento nº 337/2021 – “Solicita à Senhora 
Prefeita e à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos vistoria completa, manutenção e correção estrutural em toda extensão das instalações do residencial Vila Itália, 
onde habitam os benefi ciados do bolsa moradia, localizado na rua Um, bairro Fonte Grande em Contagem”, de autoria da vereadora Moara Saboia; Requerimento nº 
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364/2021 – “Requer informações administrativas de todos os distritos do município como: a estrutura das equipes; se é própria ou alugada; se é sufi ciente ou não; se 
precisa de manutenção; relação do RH, como défi cits em médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, etc; a situação da vigilância em saúde, zoonoses e epidemolo-
gia; farmácia e a situação dos medicamentos, neste município”, de autoria do vereador Vinícius Faria; Indicação nº 634/2021 – “Requer medidas urgentes e manuten-
ção viária na passagem provisória que liga o bairro Quintas Coloniais dando acesso aos bairros Granja Vista Alegre e Chácaras Del Rey, neste município”, de autoria do 
vereador Daniel Carvalho; Indicação nº 673/2021 – “Solicita ao Poder Executivo Municipal, que seja realizada operação tapa-buracos na rua Machado de Assis, na altura 
do número 93, bairro Recreio, neste Município”, de autoria do vereador Hugo Vilaça; Moção nº 017/2021 – “Moção de agradecimento ao Exmo. Governador do Estado 
de Minas Gerais, senhor Romeu Zema, pela inclusão das obras das bacias de contenção do Arrudas e Ferrugem e na avenida Tereza Cristina, na divisa dos municípios 
de Contagem e Belo Horizonte, nas prioridades de investimentos dos recursos recebidos com o acordo judicial celebrado com a empresa Vale”, de autoria do vereador 
Carlin Moura; Moção nº 019/2021 – “Manifesto profundo pesar de solidariedade a toda população de Santa Maria de Itabira-MG, pelas várias famílias atingidas pelo 
alagamento da cidade e pela perda de 06 (seis) moradores”, de autoria do vereador Vice-presidente José Antônio (do hospital Santa Helena). Nesse instante, o vereador 
José Antônio solicitou o cumprimento de um minuto de silêncio em memória póstuma às vítimas fatais da tragédia de Santa Maria de Itabira/MG”. Logo após, foram 
votadas e aprovadas, as indicadas para receberem o Mérito da Mulher Contagense de 2021, a saber:  Vereador Presidente Alex Chiodi: Vânia Maria Rezende de Lana; 
1º Vice-presidente: Vereador José Antônio (do hospital Santa Helena): Marcília Pinheiro de Faria; Vereadora 2º Vice-presidente Glória (da aposentadoria):  Francisca 
da Silva; Vereador 1º Secretário: Vereador José Carlos Gomes: Keyla Cristina Parreiras Pinto Arezi; Vereador 2º Secretário Pastor Itamar: Pastora Norma Alves; Vereador 
Arnaldo de Oliveira: Darlene Barros; Vereador Bruno (Barreiro): Juliana Mendonça Rodrigues; Vereador Carlin Moura: Major Daisy Ferrarezi Moura; Vereadora Daisy Silva: 
Débora de Paula Rodrigues Barbosa;  Vereador Daniel Carvalho: Viviane Medeiros Faria; Vereador Daniel (do Irineu): Maria de Fátima Pinheiro; Vereador Denilson (da 
JUC): Maria Zélia Guimarães Vaz; Vereador Gegê (Marreco): Ivanilda Rodrigues de Almeida; Vereador Gil Antônio Diniz (Teteco): Dra. Viviane Souza França; Vereador 
Hugo Vilaça: Alessandra Mara Moreira de Paiva Lopes; Vereador Léo (da academia): Maria Idalina Caldeira Ventura; Vereadora Moara Saboia: Cleia das Graças Lima 
da Silva; Vereador Ronaldo (Babão): Maria Aparecida da Silva; Vereador Vinícius Faria: Lucinéia Rocha de Faria; Vereadora Silvinha (Dudu): Tenente da Polícia Militar 
Laila Rezende Carvalho. Em seguida foi executado o hino da cidade de Contagem. Por fi m, o presidente Alex informou da substituição do vereador Pastor Itamar pelo 
vereador Daniel (do Irineu) na Comissão Especial que emitirá o parecer ao Projeto de Resolução nº 001/2021, de autoria da Mesa Diretora. Finalizando os trabalhos, foi 
convocada a 5ª Reunião Ordinária, prevista para o dia 2 de março, às 9:00 horas. Registrada a chamada fi nal, persistiu a mesma do início. Nada mais havendo a tratar, 
o presidente declarou encerrada a reunião e, para constar, eu, José Carlos Gomes, 1º Secretário, solicitei fosse lavrada a presente ata que, sendo lida, discutida e, se 
aprovada, será por mim e pelo presidente, assinada. 
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