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Secretaria Municipal 
de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.814
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 30/2005; considerando, ainda, o disposto no artigo 42, §7º da Lei Complementar nº 90, de 30 de julho 
de 2010, com a redação dada pela Lei Complementar n° 180, de 15 de dezembro de 2014, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 522, de 15 de junho de 2015; 
CANCELA a autorização para FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO AMPLIADA dos servidores abaixo relacionados, com base nos despachos exarados no Ofício 
nº. 305/2020/GAB/SEDUC, conforme descrito abaixo:

Servidor (a) Matrícula Unidade Escolar A partir de 

FABIANA SILVA GARCIA 1312835 ELI HORTA 04/03/2021

MACELO GIOVANINI 1383481 RITA CARMELINDA ROCHA 08/02/2021

MARIA APARECIDA ASSIS CORSINO 1351784 WALTER FAUSTO DO AMARAL 01/03/2021

PAULA DINIZ E SOUZA 1351784 NEWTON AMARAL FRANCO 04/03/2021
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de março de 2020.
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.815
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 30/2005; considerando, ainda, o disposto no artigo 42, §7º da Lei Complementar nº 90, de 30 de julho de 
2010, com a redação dada pela Lei Complementar n° 180, de 15 de dezembro de 2014, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 522, de 15 de junho de 2015;
Art.1º Concede autorização para FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO AMPLIADA, nos termos do §1º do Art. 1º, do Decreto nº 1581, de 17 de abril de 2020, 
alterado pelo Decreto nº 1.656, de 1º (primeiro) de junho de 2020, aos servidores abaixo relacionados, no horário, no período e no local, a seguir especifi cados, com 
base nos despachos exarados no Ofício 304/2021/GAB/SEDUC:

Nome Matrícula 
(Local) Unidade Escolar da fl exibi-
lização 

Período Turno de Flexibilização 
(Horário)Início Término

CRISTIANE FARIA DE SOUZA 
PEREIRA 1398500 IVAN MACEDO DINIZ 02/03/2021 17/12/2021 18H AS 22H30 MIN

JOSE EURICO JUSTINO 1349917 PADRE JOAQUIM DE SOUZASILVA 25/02/2021 17/12/2021 13H AS 17H30 MIN

MARLENE APARECIDA BATISTA 
ALVES 1281360

CEL. ANTONIO AUGUSTODINIZ 
COSTA 02/03/2021 17/12/2021 13H AS 17H30 MIN

MAYARA LUNA ROCHA 1196606 FRANCISCO BORGES DA FONSECA 08/02/2021 17/12/2021 13H AS 17H30 MIN

PEDO LUCIANO DE PAIVA 1456772
CEL. ANTONIO AUGUSTODINIZ 
COSTA 24/02/2021 17/12/2021 18H AS 22H30 MIN

SILVIA SILVA QUINTAL NEWTON AMARAL FRANCO 05/03/2021 17/12/2021 13H AS 17H30 MIN
Art.2º Os servidores relacionados no Artigo 1º, deste Ato Administrativo, em fl exibilização de jornada de trabalho ampliada perceberão o percentual de ampliação sobre 
o valor correspondente ao seu padrão de carreira, constante na tabela de vencimento, garantindo, nos termos do Artigo 42 da Lei Complementar nº 90/2010, com a 
redação dada pela Lei Complementar nº 180/2014:
I - o pagamento das férias regulamentares coletivas em janeiro;
II - a incidência sobre 1/3 (um terço) de férias;
III - o abono natalino ou décimo terceiro, proporcionalmente ao período de exercício de jornada ampliada.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de março de 2021.
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.816
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-7, código SECOM.DAM7.03, ALEXANDRE MAURICIO DOS SANTOS, 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.
Art.2º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-4, código SEDECON.DAM4.02, NELSON COSTA DE OLIVEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
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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.3º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-12, código SEDECON.DAM12.04, LEANDRO DE OLIVEIRA CUNHA, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, designado para responder pela Superintendência de Apoio ao Empreendedor e Pequenos Negócios a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, 
de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 432, de 20 de março de 2018 e suas alterações.
Art.4º 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, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 435, de 20 de março de 2018 e suas alterações.
CLEBER ANTONIO COSTA, cargo em comissão DAM-4, código SETGER.DAM4.03, designado para responder pela Gerência de Atendimento ao Trabalhador;
KARLA CRISTINA FERNANDES SAIDA, cargo em comissão DAM-4, código SETGER.DAM4.04, designada para responder pela Gerência de Atendimento ao Empregador;
VILMA APARECIA DOS SANTOS COSTA, cargo em comissão DAM-7, código SETGER.DAM7.03, designada para responder pela Diretoria de Emprego.
Art.5º EXONERAR, a pedido, do cargo em comissão DAM-12, código SEPLAN.DAM12.02, a servidora ROBERTA MOREIRA GUIMARAES, lotada na Secretaria Municipal 
de Planejamento, Orçamento e Gestão, designada para responder pela Superintendência de Gestão de Contratos e Convênios, retroagindo seus efeitos a 08 de março 
de 2021; devendo a servidora apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei 
Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declaração.
Art.6º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-12, código SEPLAN.DAM12.02, ENI APARECIDA DE OLIVEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento, Orça-
mento 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.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de março de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.817
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;
Art.1º DESIGNAR para o exercício da Gratifi cação Estratégica Municipal (GEM), o servidor abaixo relacionado, nomeado para cargo em comissão, lotado na Secretaria 
Municipal de Comunicação, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, conforme descrito:

SERVIDOR CÓDIGO DE GEM

ALEXANDRE MAURICIO DOS SANTOS GEM-4
Art.2º DISPENSAR a pedido, da designação para o exercício da Gratifi cação Estratégica Municipal (GEM), a servidora abaixo relacionada, lotada na Secretaria Municipal 
de Planejamento, Orçamento e Gestão, retroagindo seus efeitos a 08 de março de 2021, conforme descrito:

SERVIDOR CÓDIGO DE GEM

ROBERTA MOREIRA GUIMARAES GEM-4
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de março de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.820
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 para o exercício da 
Função de Confi ança de Presidente de Comissão Disciplinar da Corregedoria Geral, Referência FC-5, CFC-231, o servidor PHILIPPE AUGUSTO LOPES FERREIRA, matrícula 
1346871, lotado na Controladoria Geral do Município, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de março de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração
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Secretaria Municipal 
de Educação

PORTARIA CONJUNTA SEDUC /FUNEC Nº, DE 14 DE 11 MARÇO DE 2021.

Institui Comitê Interno responsável pelo supervisionamento das atividades internas realizadas na Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Educação e na Funda-
ção de Ensino de Contagem, bem como estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (Covid-19), considerando a classifi cação de 
pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Complementar nº. 
247, de 29 de dezembro de 2017; Decreto nº. 29, de 18 de março de 2013; Decreto nº 434, de 20 de março de 2018; Decreto nº 453, de 26 de março de 2018; e

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decor-
rência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (Covid-19);

CONSIDERANDO a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6.341, que reconhece competência concorrente dos Estados, Distrito Federal, Municípios e União no 
combate à Covid-19;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1.510, de 16 de março de 2020, que declara Emergência em Saúde Pública no Município de Contagem e dispõe sobre medidas 
de enfrentamento da pandemia provocada pelo novo coronavírus (Covid-19);

CONSIDERANDO o Decreto nº 004, de 12 de janeiro de 2021, que dispõe sobre novas regras para o funcionamento das atividades comerciais e estabelecimentos no 
Município de Contagem, em decorrência da pandemia causada pela (Covid-19);

CONSIDERANDO o Decreto Nº 055, de 08 de março de 2021, que determina a suspensão temporária de todas atividades comerciais no Município, para enfrentamento 
da situação de emergência pública causada pelo coronavírus (SARS-CoV-2);

CONSIDERANDO o Decreto Nº 058, de 10 de março de 2021, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (Covid-19), no 
âmbito do Poder Executivo Municipal;

CONSIDERANDO a necessidade de mitigação de disseminação da doença, em face dos elevados riscos de saúde pública, uma vez que a campanha de vacinação se 
encontra em início e destinada a poucos grupos de pessoas, além do elevado índice de contaminação ainda presente no Brasil, Estados Federados e Municípios;

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Educação – SEDUC e a Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC possuem sistema eletrônico de gestão implantado 
que possibilita a realização do teletrabalho;
CONSIDERANDO a determinação de que a Pasta deverá avaliar a prestação de serviços públicos e a necessidade da continuidade da prestação de serviços públicos 
educacionais, com normativas específi cas, respeitando as peculiaridades de cada serviço, bem como o risco envolvido em cada atendimento, mantendo-se as orienta-
ções de segurança individual, da utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), de uso da máscara e do álcool, com a prerrogativa de atendimento mínimo 
conforme necessidade;

RESOLVE:
Art. 1º Instituir Comitê Interno responsável pelo supervisionamento das atividades realizadas na Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Educação e na Funda-
ção de Ensino de Contagem, bem como estabelecer medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (Covid-19), considerando a classifi cação de 
pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
Art. 2º Ficam designados os servidores abaixo relacionados, para compor o Comitê Interno responsável pelo supervisionamento das atividades internas da Sede Admi-
nistrativa da Secretaria Municipal de Educação e da Fundação de Ensino de Contagem, durante o período de trabalho em regime de revezamento.
Representantes da Secretaria Municipal de Educação:
Telma Fernanda Ribeiro, matrícula n° 015.422-45;
Antonio David De Sousa Junior, matrícula n° 015.422-67;
Anderson Cunha Santos, matrícula n° 012.175-49;
Rosane Aparecida de Souza, matrícula n° 011.114-90;
Tereza Cristina de Oliveira, matrícula nº 011.661-89;
Paulo Renato Barbi Brescia, matrícula nº 015.433-23;
Silvana Pontel de Oliveira, matrícula nº 013.970-16.
Representantes da Fundação de Ensino de Contagem:
Alexandre Gutemberg Bertolino, matrícula n° 139.134-20;
Rafael Caetano Peixoto, matrícula n° 003.829-22;
Clarice Helena Pereira Silva, matrícula n° 000.247-08.
Parágrafo Único. O acesso às dependências da Secretaria Municipal de Educação e Fundação de Ensino de Contagem, durante a vigência da presente Portaria, restringir-
-se-á aos servidores efetivos, comissionados, contratados temporários, empregados públicos e estagiários, ressalvados os casos de atendimento com dia e hora, previa-
mente agendados, por telefone e/ou e-mail, nos termos do caput deste artigo e conforme necessidade.
Art. 3º A implementação do revezamento para a realização das atividades presenciais observará, entre outras, as seguintes medidas para prevenir a contaminação pelo 
agente coronavírus (SARS-CoV-2):
I – a defi nição do quantitativo necessário de servidores (as) que poderão prestar os serviços presenciais, simultaneamente, conforme a necessidade do serviço, observa-
da a capacidade do espaço físico e o distanciamento seguro;
II – o uso obrigatório de máscaras de proteção facial para ingresso e permanência nas dependências da Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Educação e 
Fundação de Ensino de Contagem, bem como nos espaços de circulação e uso comum;
III – o distanciamento social em lugares abertos deve seguir a recomendação de 01 (uma) pessoa a cada 2 m² (dois metros quadrados), e, em lugares fechados, 01 
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(uma) pessoa a cada 5 m² (cinco metros quadrados);
IV – a higienização adequada das mãos, antes e após a utilização de qualquer equipamento de uso comum;
V – as rotinas e os procedimentos de limpeza dos espaços, observando as recomendações das autoridades sanitárias;
VI – evitar tocar a boca, olhos e nariz sem lavar as mãos, bem como o contato direto com outras pessoas;
VII – as 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 37 º C), difi culdade respiratória aguda, congestionamento nasal e/ou infl amação na garganta;
VIII – demais medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo.
Art. 4º Ficam mantidas as atividades presenciais essenciais, em escala de revezamento, a fi m de se diminuir a possibilidade de propagação e contágio do novo coro-
navírus, para a realização e manutenção regular dos trabalhos, especialmente aqueles relacionados ao controle e distribuição de tarefas e de acompanhamento dos 
processos administrativos em caráter de urgência.
§ 1º Compete à chefi a imediata manter a escala mínima de servidores em atividades presenciais para cumprir o disposto no caput deste artigo.
§ 2º O (A) servidor (a) que estiver em escala de revezamento, quando não comparecer em regime presencial, estará impreterivelmente em regime de teletrabalho, reali-
zando as suas atividades e à disposição quando for solicitado por sua chefi a imediata.
§ 3º Permanecerão, prioritariamente, em regime de teletrabalho os servidores que:
I – comprovadamente imunossuprimidos ou com doenças preexistentes crônicas ou graves;
II – gestantes e lactantes;
III – com sinais e sintomas gripais, enquanto perdurar essa condição;
IV – que coabitarem com fi lhos menores de 01 ano;
V – que coabitarem com pessoas maiores de 60 anos;
VI – maiores de 60 anos;
VII – responsável pelo cuidado de uma ou mais pessoas com suspeita ou confi rmação de diagnóstico de infecção por Covid-19.

§ 4º O (A) servidor (a) que retornar de viagem internacional fi ca impedido (a) de se apresentar ao órgão ou à entidade de trabalho, ainda que prestador de serviços 
essenciais, pelo período de:

I – 14 (quatorze) dias corridos contados do retorno da viagem, se apresentar sintomas característicos da doença;
II – 07 (sete) dias corridos, contados do retorno da viagem, se não apresentar sintomas característicos da doença.
a) Nos casos do caput, o servidor deverá comunicar prontamente a situação à sua chefi a imediata, que determinará as medidas necessárias para, sendo possível, viabili-
zar a realização do teletrabalho.
b) Para certifi cação do fato de que trata o caput, o servidor deverá encaminhar à sua chefi a imediata comprovante da passagem aérea ou de hospedagem.
§ 5º A realização do teletrabalho é destinada a atividades em que seja possível mensurar objetivamente o desempenho do servidor, por meio do Termo de Adesão 
constante no Anexo II desta Portaria.
§ 6º O controle de ponto do servidor deverá estar acompanhado do Termo de Acompanhamento constante no Anexo III desta Portaria e do responsável pelo departa-
mento.
§ 7º Os servidores que não apresentam adoecimentos e comorbidades, que estejam em sobreaviso ou teletrabalho, e tenham interesse em permanecer em suas ativida-
des presenciais, inclusive os contratados temporários, deverão preencher termo de responsabilidade constante do Anexo IV desta Portaria.
§ 8º Constituem deveres do servidor público em regime de teletrabalho:
I – atender às convocações para comparecimento às dependências do órgão ou entidade, sempre que determinado pela sua chefi a imediata;
II – estar acessível durante o horário de trabalho; manter telefones e demais meios de contato permanentemente atualizados e ativos nos dias úteis;
III – consultar, durante o horário de trabalho, seu correio eletrônico institucional e demais meios de contato digital, disponíveis e fornecidos para atendimento das 
demandas existentes;
IV – manter o superior imediato informado sobre o desenvolvimento do trabalho, bem como indicar eventuais difi culdades, dúvidas ou intercorrências que possam atra-
sar ou prejudicar o seu andamento;
V– retirar processos físicos e demais documentos das dependências do órgão, quando necessário, responsabilizando-se pela custódia e devolução ao término do traba-
lho ou quando solicitado pela chefi a imediata ou pelo gestor da unidade;
VI – manter as atividades de trabalho registradas, a fi m de possibilitar o preenchimento do Termo de Acompanhamento, constante no Anexo III;
VII – preservar, nos termos da Lei, o sigilo dos assuntos da repartição, das informações contidas em processos e documentos sob sua custódia e dos dados acessados 
de forma remota, mediante observância das normas internas de segurança da informação e da comunicação, bem como manter atualizados os sistemas institucionais 
instalados nos equipamentos de trabalho e/ou destinados a ele, sob pena de responsabilidade dos atos cometidos contrários a este dispositivo.
§ 9º As atividades deverão ser cumpridas diretamente pelo servidor em regime de revezamento e/ou teletrabalho, conforme disposições nesta Portaria, sendo vedada a 
realização de atividades por terceiros, servidores ou não, para o cumprimento das metas estabelecidas.
§ 10º Caberá ao servidor acompanhar e se responsabilizar pelo cumprimento dos prazos estabelecidos e tarefas sob sua responsabilidade.
§ 11º Os (As) servidores (as) de que tratam os incisos deste artigo deverão comprovar a sua condição clínica mediante relatório médico atualizado, a ser apresentado na 
Diretoria de Gestão de Pessoas, tanto da Secretaria Municipal de Educação, bem como da Fundação de Ensino de Contagem.
Art. 5º Qualquer servidor, colaborador ou estagiário que apresentar sintomas característicos da Covid-19 deverá comunicar por meio eletrônico à chefi a imediata e se 
afastar imediatamente do local de trabalho.
Art. 6º Aos estagiários da Secretaria Municipal de Educação e da Fundação de Ensino de Contagem aplicam-se, no que couber, as disposições desta Portaria.
Art. 7º Fica suspensa a realização de eventos nas dependências da Secretaria Municipal de Educação e da Fundação de Ensino de Contagem, bem como a designação 
de servidor ou membro para participar de eventos em que haja aglomeração de pessoas, salvo os indispensáveis para realização da atividade-fi m da SEDUC e da FUNEC, 
observando-se as medidas sanitárias necessárias ao combate e à prevenção de contágio do novo coronavírus.
Art. 8º Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação do disposto nesta Portaria serão analisados pelo Comitê Interno.
Art. 9º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial a Portaria Conjunta SEDUC/FUNEC Nº 11, de 16 de 
fevereiro de 2020.

Contagem, 11 de março de 2021.

Telma Fernanda Ribeiro
Secretária Municipal de Educação
Presidente da Fundação de Ensino de Contagem
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ANEXO I
Comunicado

A partir do dia 11 de março de 2021, em função das recomendações para enfrentamento da pandemia provocada pelo novo coronavírus, conforme Decreto Munici-
pal nº 1.510, de 16 de março de 2020, os atendimentos realizados pelo Gabinete da Secretária de Educação; do Subsecretário de Gestão e Operações o qual possui a 
seguinte estrutura organizacional: Superintendência de Operação Institucional, Superintendência de Abastecimento e Logística, Superintendência de  Organização e 
Administração da Rede Escolar; e da Subsecretária de Ensino: Superintendência de Educação Infantil, Superintendência de Ensino Fundamental e Superintendência de 
Projetos Especiais; no âmbito da Fundação de Ensino de Contagem (FUNEC), os atendimentos e as entregas de documentos realizados no Gabinete da Presidência; da 
Vice-Presidência; Assessoria de Gestão e Inovação: Diretoria Administrativa, Diretoria de Ensino e Diretoria de Prestação de Serviços, serão realizados apenas por meio 
de:

AGENDAMENTO POR TELEFONE E E-MAIL
 – De segunda a sexta-feira;
– No horário das 09 h às 16 h.
O atendimento por telefone é disponibilizado por unidade administrativa e/ou de acordo com o serviço/assunto a ser solicitado, sendo de responsabilidade dos servido-
res de cada departamento a prestação de serviço e encaminhamento para o setor devido, em caso de não ser de sua competência.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1. Gabinete da Secretária

Serviço/Assunto Telefone E-mail

Protocolo de documentos 3352-5404 seduc.gabinete@contagem.mg.gov.br

2. Gabinete do Subsecretário de Gestão e Operação Institucional

Serviço/Assunto Telefone E-mail

Protocolo de documentos 3352-5607 seduc.sgo@edu.contagem.mg.gov.br

3. Gabinete do Subsecretário de Ensino

Serviço/Assunto Telefone E-mail

Protocolo de documentos 3352-5607 seduc.se@edu.contagem.mg.gov.br

4. Assessoria de Gestão e Inovação

Serviço/Assunto Telefone E-mail

Processos Administrativos, Judiciais, Orienta-
ções Jurídicas, Licitações

3352-5605
3390-2207

seduc.juridico@edu.contagem.mg.gov.br
emerson.ludgero@edu.contagem.mg.gov.br
lucas.oliveira@contagem.mg.gov.br
laura.lutkenhaus@edu.contagem.mg.gov.br

5. Diretoria de Gestão de Profi ssionais da Educação

Serviço/Assunto Telefone E-mail

Administração de Pessoal e de Gestão de 
Recursos Humanos, e Protocolo de documentos

3352-5369
3352-5371
3391-9006

jander.rosa@edu.contagem.mg.gov.br
lanna.lopes@edu.contagem.mg.gov.br

6. Superintendência de Operação Institucional

Serviço/Assunto Telefone E-mail

Operações Institucionais e Protocolo de docu-
mentos 3352-5894

hilton.moreira@edu.contagem.mg.gov.br
natal.santos@edu.contagem.mg.gov.br

7. Superintendência de Abastecimento e Logística

Serviço/Assunto Telefone E-mail

Abastecimento e Logística, e Protocolo de 
documentos 3352-5404

thassia.leao@contagem.mg.gov.br
seduc.contratos@edu.contagem.mg.gov.br

8. Superintendência de Organização e Administração da Rede Escolar

Serviço/Assunto Telefone E-mail

Organização e Administração da Rede Escolar, 
e Protocolo de documentos

3911-9414
3352-5858
3356-6707 seduc.funcionamentoescolar@edu.contagem.mg.gov.br

9. Superintendência de Educação Infantil

Serviço/Assunto Telefone E-mail

Protocolo de documentos com relação ao 
atendimento à Educação Infantil 3352-2063 educacaoinfantil@edu.contagem.mg.gov.br
10. Superintendência de Ensino Fundamental

Serviço/Assunto Telefone E-mail
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Protocolo de documentos com relação ao 
atendimento à Educação Fundamental 3362-3698 seduc.ensinofundamental@edu.contagem.mg.gov.br
11. Superintendência de Projetos Especiais

Serviço/Assunto Telefone E-mail

Protocolo de documentos com relação ao aten-
dimento de Projetos Especiais e afi ns 3352-5786 seduc.projetosespeciais@edu.contagem.mg.gov.br
12. Núcleo de Tecnologia da Informação

Serviço/Assunto Telefone E-mail

Protocolo de documentos 3356-6412
seduc.ti@edu.contagem.mg.gov.br
funec.ti@edu.contagem.mg.gov.br

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM

1. Gabinete da Vice-Presidência

Serviço/Assunto Telefone E-mail

Protocolo de documentos 3356-6298
funec.gabinete@edu.contagem.mg.gov.br
juliana.silvamartins@edu.contagem.mg.gov.br

2. Assessoria de Gestão e Inovação

Serviço/Assunto Telefone E-mail

Processos Administrativos, Judiciais, Orienta-
ções Jurídicas, Licitações

3352-5605
3390-2207
3356-6695 funec.juridico@edu.contagem.mg.gov.br

3. Diretoria de Gestão de Profi ssionais da Educação

Serviço/Assunto Telefone E-mail

Administração de Pessoal e de Gestão de 
Recursos Humanos, e Protocolo de documentos3391-7669 katia.maria@edu.contagem.mg.gov.br
4. Diretoria Administrativo-Financeira

Serviço/Assunto Telefone E-mail

Protocolo de documentos com relação a ativi-
dades administrativas e fi nanceiras 3391-5617

funec.fi nanceiro@edu.contagem.mg.gov.br
rafael.peixoto@edu.contagem.mg.gov.br

5. Diretoria de Ensino

Serviço/Assunto Telefone E-mail

Protocolo de documentos com relação à Edu-
cação Básica e Educação Profi ssional Técnica de 
Nível Médio Integrada ao Técnico Subsequente 3391-7675

funec.funcionamentoescolar@edu.contagem.mg.gov.br
clarice.silva@edu.contagem.mg.gov.br

6. Diretoria de Prestação de Serviços

Serviço/Assunto Telefone E-mail

Protocolo de documentos dos serviços admi-
nistrativos, fi nanceiros e orçamentários e as 
atividades inerentes à realização de concursos 
públicos, processos seletivos, programas e 
parcerias 3391-6187

funec.concurso@edu.contagem.mg.gov.br
geraldo.pereira@edu.contagem.mg.gov.br
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ANEXO II
TERMO DE ADESÃO

Nome:

Matrícula:

Cargo:
Setor:

Superior Imediato:

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

DAS TAREFAS DESENVOLVIDAS

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

DA VIGÊNCIA
O trabalho no regime descrito nesta Portaria fi cará vigente até o momento em que as autoridades sanitárias competentes autorizarem o funcionamento das atividades 
presenciais, e conforme medidas de proteção instituídas por elas.

DECLARAÇÃO

Eu, _________________(nome do servidor), ____________ (cargo), Matrícula n° _______________, lotado na (o) _________________, da Secretaria Municipal de Educação 
do Município.

O (A) Servidor(a) declara estar ciente que:
I- conhece e está de acordo com o completo teor deste Termo de Adesão;
II- conhece o inteiro teor da Portaria Nº 14, de 11 de março de 2021;
III- será responsável pela execução de suas atividades na forma do regime de trabalho descrito nesta Portaria;
IV- comparecerá ao seu local de trabalho quando for convocado por sua chefi a imediata.

Local, ____ de ________________ de 2021.

______________________________
          Servidor
          (denominação do cargo)

___________________________
Chefi a Imediata
(denominação do cargo)
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ANEXO III
TERMO DE ACOMPANHAMENTO

Atividades desenvolvidas:

Período de referência (mês):

De ________ de ______________ de 2021 a _____ de ______________ de 2021.

_________________________
Assinatura do Servidor

_________________

Assinatura da Chefi a Imediata

ANEXO IV
TERMO DE RESPONSABILIDADE

Nome Completo e legível: _____________________________________________________________
CPF:____________________________ Matrícula:___________________
Cargo:___________________________Lotação:____________________
DECLARO ter ciência dos riscos existentes em relação à transmissão da Covid-19, bem como das regras sanitárias e das normatizações do Município de Contagem em 
relação aos cuidados necessários para evitar ou minimizar as chances de contaminação pelo novo coronavírus.
INFORMO que me foi oportunizada a adesão ao regime de trabalho remoto ou sobreaviso, nos termos do Decreto Nº 58/2021.
MANIFESTO de minha livre e espontânea vontade, a opção por permanecer exercendo as minhas atividades de forma presencial, ISENTANDO o MUNICÍPIO DE CONTA-
GEM de quaisquer responsabilidades por fatos decorrentes de minha escolha.
DECLARO que fui devidamente informado (a) que, a qualquer momento, posso optar pelo regime de teletrabalho ou sobreaviso, tornando sem efeito a opção do 
presente Termo de Responsabilidade.
INFORMO estar ciente que na presença de qualquer sintoma relacionado à Covid-19, inclusive em pessoas com contato próximo, devo comunicar imediatamente à 
minha chefi a imediata e me ausentar do local de trabalho.
Por fi m, INFORMO que gozo de boa saúde e não possuo comorbidades ou sintomas relacionados à Covid-19, estando em perfeitas condições para continuar a exercer 
meu cargo presencialmente.
Por ser expressão da verdade, fi rmo o presente termo.

Contagem,_________ de_____________________ de 20______.

 Assinatura do servidor:_________________________________________________.

PORTARIA CONJUNTA SEDUC /FUNEC Nº 15, DE 11 MARÇO DE 2021.

Dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19 no âmbito das unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino e da 
Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, considerando a classifi cação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Complementar nº. 
247, de 29 de dezembro de 2017; Decreto nº. 29, de 18 de março de 2013; Decreto nº 434, de 20 de março de 2018; Decreto nº 453, de 26 de março de 2018; e

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decor-
rência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (Covid-19);

CONSIDERANDO a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6.341, que reconhece competência concorrente dos Estados, Distrito Federal, Municípios e União no 
combate à (Covid-19);

CONSIDERANDO o Decreto Municipal Nº 1.510, de 16 de março de 2020, que declara Emergência em Saúde Pública no Município de Contagem e dispõe sobre medidas 
de enfrentamento da pandemia provocada pelo novo coronavírus (Covid-19);
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CONSIDERANDO o Decreto Nº 004, de 12 de janeiro de 2021, que dispõe sobre novas regras para o funcionamento das atividades comerciais e estabelecimentos no 
Município de Contagem, em decorrência da pandemia causada pela (Covid-19);

CONSIDERANDO o Decreto Nº055, de 08 de março de 2021, que determina a suspensão temporária de todas atividades comerciais no Município, para enfrentamento 
da situação de emergência pública causada pelo Coronavírus
(SARS-CoV-2);

CONSIDERANDO o Decreto Nº 058, de 10 de março de 2021, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19, no 
âmbito do Poder Executivo Municipal;

CONSIDERANDO a necessidade de mitigação de disseminação da doença, em face dos elevados riscos de saúde pública, uma vez que a campanha de vacinação se 
encontra em início e destinada a poucos grupos de pessoas, além do elevado índice de contaminação ainda presente no Brasil, Estados Federados e Municípios;

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Educação – SEDUC e a Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC possuem sistema eletrônico de gestão implantado 
que possibilita a realização do teletrabalho;

CONSIDERANDO a necessidade da continuidade da prestação de serviços públicos educacionais, com normativas específi cas, respeitando as peculiaridades de cada 
serviço e o risco envolvido em cada atendimento, mantendo-se as orientações de segurança individual e a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), 
máscara e álcool, com a prerrogativa de atendimento mínimo conforme necessidade;

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer que as atividades presenciais dos servidores do quadro administrativo das Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino e da Fundação de 
Ensino de Contagem – FUNEC e dos servidores efetivos, comissionados, contratados temporários, empregados públicos e estagiários deverão ser organizadas em escala 
mínima, observadas as medidas de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (Covid-19).

§1º Compete aos (às) Dirigentes Escolares organizar a escala mínima de revezamento dos (das) servidores (as) e colaboradores (as) em atividades presenciais para cum-
prir o disposto nesta Portaria.

§2º O acesso às dependências das unidades de ensino da Rede Municipal de Contagem e da Fundação de Ensino de Contagem, durante a vigência da presente Portaria, 
restringir-se-á aos servidores das respectivas unidades de ensino, ressalvados os casos de atendimento com dia e hora previamente agendados, por telefone e/ou e-mail, 
conforme necessidade.

Art. 2º A implementação do revezamento para a realização das atividades presenciais observará, entre outras, as seguintes medidas para prevenir a contaminação pelo 
agente Coronavírus – SARS-COV-2:

I – a defi nição do quantitativo necessário de servidores (as) que poderão prestar os serviços presenciais, simultaneamente, conforme a necessidade do serviço, observa-
da a capacidade do espaço físico e o distanciamento seguro;

II – o uso obrigatório de máscaras de proteção facial para ingresso e permanência nas dependências das unidades de ensino, bem como nos espaços de circulação e uso 
comum;

III – o distanciamento social em lugares abertos deve seguir a recomendação de 01 (uma) pessoa a cada 2 m² (dois metros quadrados), e, em lugares fechados, 01 
(uma) pessoa a cada 5 m² (cinco metros quadrados);

IV – a higienização adequada das mãos, antes e após a utilização de qualquer equipamento de uso comum;

V – as rotinas e os procedimentos de limpeza dos espaços, observando as recomendações das autoridades sanitárias;

VI – evitar tocar a boca, olhos e nariz sem lavar as mãos, bem como o contato direto com outras pessoas;

VII – as 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 37 ºC), difi culdade respiratória aguda, congestionamento nasal e/ou infl amação na garganta;

VIII – demais medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo.

Art. 3º O (A) servidor (a) que estiver em escala de revezamento, quando não comparecer em regime presencial, permanecerá, prioritariamente, em regime de teletraba-
lho ou de sobreaviso, realizando as suas atividades remotamente, no que couber e à disposição do (a) Dirigente Escolar quando for solicitado.

§ 1º Permanecerão, prioritariamente, em regime de teletrabalho ou de sobreaviso os (as) servidores (as) que:

I – comprovadamente imunossuprimidos ou com doenças preexistentes crônicas ou graves;
II – gestantes e lactantes;
III – com sinais e sintomas gripais, enquanto perdurar essa condição;
IV – que coabitarem com fi lhos menores de 1 ano;
V – que coabitarem com pessoas maiores de 60 anos;
VI – maiores de 60 anos;
VII – responsável pelo cuidado de uma ou mais pessoas com suspeita ou confi rmação de diagnóstico de infecção por Covid-19.

§ 2º O (A) servidor (a) que retornar de viagem internacional fi ca impedido (a) de se apresentar ao órgão ou à entidade de trabalho, ainda que prestador (a) de serviços 
essenciais, pelo período de:



"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, 11 de março de 2021 Página 47 de 75 Diário Oficial de Contagem - Edição 5025

I – 14 (quatorze) dias corridos contados do retorno da viagem, se apresentar sintomas característicos da doença;
II – 7 (sete) dias corridos contados do retorno da viagem, se não apresentar sintomas característicos da doença.

a) Nos casos do caput, o servidor deverá comunicar prontamente a situação à sua chefi a imediata, que determinará as medidas necessárias para, sendo possível, viabili-
zar a realização do teletrabalho.

b) Para certifi cação do fato de que trata o caput, o servidor deverá encaminhar à sua chefi a imediata comprovante da passagem aérea ou de hospedagem.

§ 3º Serão mantidos em teletrabalho ou de sobreaviso os servidores em comprovada condição clínica incompatível com o trabalho presencial.

§ 4º Será considerada como sobreaviso a situação em que o servidor não poderá exercer as suas atividades presenciais, por motivo de saúde;

§ 5º Será considerada como teletrabalho a modalidade de prestação da jornada laboral em que o servidor público executa parte ou a totalidade de suas atribuições fora 
das dependências físicas do seu órgão ou entidade de lotação.

§ 6º Os (As) servidores (as) de que tratam os incisos deste artigo deverão comprovar a sua condição clínica mediante relatório médico atualizado, a ser apresentado na 
Diretoria de Gestão de Pessoas, tanto da Secretaria Municipal de Educação, bem como da Fundação de Ensino de Contagem, conforme lotação.

Art. 4º A realização do teletrabalho é destinada às atividades em que seja possível mensurar objetivamente o desempenho do servidor, por meio do Termo de Adesão 
constante no Anexo I desta Portaria.

§ 1º O controle de ponto do servidor deverá estar acostado ao Termo de Acompanhamento constante no Anexo II desta Portaria, com a anuência do (a) Dirigente 
Escolar.

§ 2º Os servidores que não apresentam adoecimentos e comorbidades, que estejam em sobreaviso ou teletrabalho, e tenham interesse em permanecer em suas ativida-
des presenciais, inclusive os contratados temporários, deverão preencher termo de responsabilidade constante do Anexo III desta Portaria.

§ 3º Constituem deveres do servidor público em regime de teletrabalho:

I – atender às convocações para comparecimento às dependências do órgão ou entidade, sempre que determinado pela sua chefi a imediata;

II – estar acessível durante o horário de trabalho; manter telefones e demais meios de contato permanentemente atualizados e ativos nos dias úteis;

III – consultar, durante o horário de trabalho, seu correio eletrônico institucional e demais meios de contato digital, disponíveis para atendimento das demandas exis-
tentes;

IV – manter o superior imediato informado sobre o desenvolvimento dos trabalhos, bem como indicar eventuais difi culdades, dúvidas ou intercorrências que possam 
atrasar ou prejudicar o seu andamento;

V– retirar processos físicos e demais documentos das dependências do órgão, quando necessário, responsabilizando-se pela custódia e devolução ao término do traba-
lho ou quando solicitado pela chefi a imediata ou gestor da unidade;

VI – manter as atividades de trabalho registradas, a fi m de possibilitar o preenchimento do Termo de Acompanhamento, constante no Anexo II;

§ 4º As atividades deverão ser cumpridas diretamente pelo (a) servidor (a) em regime de revezamento e/ou teletrabalho, conforme disposições nesta Portaria, sendo 
vedada a realização de atividades por terceiros, servidores ou não, para o cumprimento das metas estabelecidas.

§ 5º Caberá ao (à) servidor (a) acompanhar e se responsabilizar pelo cumprimento dos prazos estabelecidos e tarefas sob sua responsabilidade.

Art. 5º A condição de sobreaviso é destinada aos servidores cujas características ou natureza de suas funções regulares sejam incompatíveis com o trabalho a distância 
ou não permitam mensurar objetivamente o desempenho do servidor em atividades realizadas remotamente.

§ 1º O controle de ponto do servidor de sobreaviso será de responsabilidade do (a) Dirigente Escolar.

§ 2º Constituem deveres do servidor público em regime de sobreaviso:
I – atender às convocações para comparecimento às dependências da Unidade de Ensino, sempre que determinado pela sua chefi a imediata;
II – estar acessível durante o horário de trabalho; manter telefones e demais meios de contato permanentemente atualizados e ativos nos dias úteis.

Art. 6º Todo (a) servidor (a), colaborador (a) ou estagiário (a) que apresentar sintomas característicos da Covid-19 deverá comunicar o fato imediatamente ao (à) Diri-
gente Escolar por meio eletrônico e se afastar imediatamente do local de trabalho, nos casos em que se encontrar em atividade presencial.

§ 1º O (A) servidor (a) que apresentar quaisquer dos sintomas ou sinais característicos da doença infecciosa viral respiratória, causada pelo agente coronavírus SARS-
-COV-2, ou tiver contato com pessoa infectada, fi ca impedido de se apresentar ao órgão.

§ 2º O (A) servidor (a) diagnosticado com Covid-19 deverá comunicar imediatamente o fato ao (à) respectivo (a) Dirigente Escolar e se dirigir à unidade de saúde para 
atendimento médico e, caso seja afastado do trabalho, requerer licença para tratamento de saúde.

§ 3º O (A) Dirigente Escolar deverá identifi car os servidores que tiveram contato com o servidor infectado com o SARSCOV-2, por compartilharem o mesmo ambiente de 
trabalho, para que sejam comunicados do fato, aplicando-se, nessa situação, o disposto no caput.

§4º O (A) Dirigente Escolar deverá formalizar a ocorrência junto à respectiva unidade de Diretoria de Gestão de Pessoas, para fi ns de registro e demais providências 
pertinentes.
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Art. 7º Aos (Às) estagiários (as) da Rede Municipal de Ensino ou da Fundação de Ensino de Contagem aplicam-se, no que couberem, as disposições desta Portaria.

Art. 8º Ficam suspensas as realizações de eventos presenciais nas dependências das Unidades de Ensino da Rede Municipal de Ensino e da Fundação de Ensino de Con-
tagem, assim como a designação de servidor (a) para participar de eventos em que haja aglomeração de pessoas, salvo os indispensáveis para realização das atividades-
-fi m da SEDUC e da FUNEC, observando-se as medidas sanitárias necessárias ao combate e à prevenção de contágio do novo coronavírus.

Art.9º Os casos omissos e eventuais dúvidas suscitadas para a aplicação do disposto nesta Portaria serão analisados pelo Comitê Interno instituído pela Portaria Conjun-
ta SEDUC/FUNEC Nº 14, de 11 de março de 2021, mediante consulta encaminhada à SEDUC ou FUNEC, por meio dos endereços eletrônicos:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1. Diretoria de Gestão de Profi ssionais da Educação

Serviço/Assunto E-mail

Administração de Pessoal e de Gestão de Recursos Huma-
nos, e Protocolo de documentos

jander.rosa@edu.contagem.mg.gov.br

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM

2. Diretoria de Gestão de Profi ssionais da Educação

Serviço/Assunto E-mail

Administração de Pessoal e de Gestão de Recursos Huma-
nos, e Protocolo de documentos katia.maria@edu.contagem.mg.gov.br
Art. 10º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial a Portaria Conjunta SEDUC/FUNEC Nº 57, de 18 de 
dezembro de 2020.

Contagem, 11 de março de 2021.

Telma Fernanda Ribeiro
Secretária Municipal de Educação
Presidente da Fundação de Ensino de Contagem

ANEXO I
TERMO DE ADESÃO

Nome:

Matrícula:

Cargo:

Setor:

Superior Imediato:

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

DAS TAREFAS DESENVOLVIDAS

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

DA VIGÊNCIA
O trabalho no regime descrito nesta Portaria fi cará vigente até o momento em que as autoridades sanitárias competentes autorizarem o funcionamento das atividades 
presenciais, e conforme medidas de proteção instituídas por elas.
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DECLARAÇÃO

Eu, _________________(nome do servidor), ____________ (cargo), Matrícula n° _______________, lotado na (o) _________________, da Secretaria Municipal de Educação 
do Município.

O (A) Servidor(a) declara estar ciente que:
I- conhece e está de acordo com o completo teor deste Termo de Adesão;
II- conhece o inteiro teor da Portaria Nº , de  de março de 2021;
III- será responsável pela execução de suas atividades na forma do regime de trabalho descrito nesta Portaria;
IV- comparecerá ao seu local de trabalho quando for convocado por sua chefi a imediata.

Local, ____ de ________________ de 2021.

______________________________
Servidor
      (denominação do cargo)

___________________________
Chefi a Imediata
(denominação do cargo)

ANEXO II
TERMO DE ACOMPANHAMENTO

Atividades desenvolvidas:

Período de referência (mês):

De ________ de ______________ de 2021 a _____ de ______________ de 2021.

_________________________
Assinatura do Servidor

_________________

Assinatura da Chefi a Imediata



"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, 11 de março de 2021 Página 50 de 75 Diário Oficial de Contagem - Edição 5025

ANEXO III
TERMO DE RESPONSABILIDADE

Nome completo e legível:_____________________________________________________________

CPF:____________________________ Matrícula:______________________
Cargo:__________________________  Lotação:_______________________

DECLARO ter ciência dos riscos existentes em relação à transmissão da Covid-19, bem como das regras sanitárias e das normatizações do Município de Contagem em 
relação aos cuidados necessários para evitar ou minimizar as chances de contaminação pelo novo Coronavírus.

INFORMO que me foi oportunizada a adesão ao regime de trabalho remoto ou sobreaviso, nos termos do Decreto Nº 58/2021.

MANIFESTO, de minha livre e espontânea vontade, a opção por permanecer exercendo as minhas atividades de forma presencial, ISENTANDO o MUNICÍPIO DE CONTA-
GEM de quaisquer responsabilidades por fatos decorrentes de minha escolha.

DECLARO que fui devidamente informado (a) que, a qualquer momento, posso optar pelo regime de teletrabalho ou sobreaviso, tornando sem efeito a opção do 
presente Termo de Responsabilidade.

INFORMO estar ciente que, na presença de qualquer sintoma relacionado à Covid-19, inclusive em pessoas com contato próximo, devo comunicar prontamente à 
minha chefi a imediata e me ausentar do local de trabalho.

Por fi m, INFORMO que gozo de boa saúde e não possuo comorbidades ou sintomas relacionados à Covid-19, estando em perfeitas condições para continuar a exercer 
meu cargo presencialmente.

Por ser expressão da verdade, fi rmo o presente termo.

Contagem,_________ de_____________________ de 20______.

 Assinatura do servidor:_________________________________________________.

Secretaria Municipal 
de Fazenda

SUBSECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL                                                  
SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO                                                                 
DIRETORIA DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS

A Diretoria de Tributos Imobiliários / DTI, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 25 do Decreto nº 433/2018 e em atendimento ao diposto no Art. 
62 da Lei Complementar 247/2017, bem como em conformidade com os demais dispositivos regulamentares vigentes, torna-se público, para conhecimento dos inter-
essados, que procedeu a análise dos processos abaixo especifi cados, com as seguintes respostas:

Número do Processo Assunto Requerente Decisão

00685/2019-05A Cancelamento de IPTU ADEMIR RIBEIRO COSTA PROCEDENTE

02622/2016-02A Revisão do Lançamento de IPTU ANCELMO FERREIRA DOS SANTOS IMPROCEDENTE

02632/2015-02A Revisão do Lançamento de IPTU COLOMBO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS IMPROCEDENTE

02702/2016-02A Revisão do Lançamento de IPTU ARMAZEM PRÓ IMÓVEIS PROCEDENTE

02776/2015-02A Revisão do Lançamento de IPTU DANIEL DA TORRE PROCEDENTE PARCIAL

02827/2020-02A Revisão do Lançamento de IPTU PATRÍCIA SOUSA SILVA PINTO PROCEDENTE

04607/2016-02A Revisão do Lançamento de IPTU SÁLVIO HIGINO BRAGA PROCEDENTE

04789/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU JOSÉ APARECIDO RESENDE OLIVEIRA PROCEDENTE
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08948/2018-02A Revisão do Lançamento de IPTU JOSÉ RENALDO DE MIRANDA PROCEDENTE

09308/2017-01A Revisão do Lançamento de IPTU FERNANDO BORGES DA SILVA PROCEDENTE

09556/2019-02A Revisão do Lançamento de IPTU JOSÉ BARCELOS NETTO PROCEDENTE

09689/2017-01A Revisão do Lançamento de IPTU CRISTINA FLÁVIA BARCELOS DE PAULA PROCEDENTE

13027/2017-02A Revisão do Lançamento de IPTU ANA CAROLINA MACHADO DE PAIVA DIAS PROCEDENTE

11841/2020-02A Revisão do Lançamento de IPTU VIVALDINO FRAGA IMPROCEDENTE

14672/2017-02A Revisão do Lançamento de IPTU BRENO ROBERTO LOBATO NUNES PROCEDENTE

14946/2017-02A Revisão do Lançamento de IPTU HEBERT AUGUSTO ASSUNÇÃO OLIVEIRA SANTOS PROCEDENTE

20130208141721855 Revisão do Lançamento de IPTU LUIZ GUSTAVO MORAIS REIS IMPROCEDENTE

Ficam estes contribuintes cientifi cados do prazo de 30 (trinta) dias para interposição de eventual recurso, o qual, fi  ndo o prazo sem sua interposição, o processo será 
encaminhado para arquivamento.

Mateus Braga Guerra

Diretor de Tributos Imobiliário

Matrícula 45.866-0

A Diretoria de Tributos Imobiliários faz cientifi car a decisão abaixo indicada: 

Processo: 031011155521
Requerente: MAKRO ATACADISTA S.A
Assunto: NÃO INCIDÊNCIA ITBI 
Data: 10/03/2021
Decisão: Improcedência do Pedido 

Mateus Braga Guerra
Diretor de Tributos Imobiliários

CONSELHO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO DE CONTAGEM
CONTAC – 2ª INSTÂNCIA

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

ACÓRDÃO Nº 096/2021

PROCESSO Nº 11683/2018-02A
RECORRENTE: OSMAR DUARTE MARCELINO
ASSUNTO: Revisão Lançamento IPTU
RELATOR: Felipe Gonçalves de Moura Bicalho 
DATA DO JULGAMENTO: 17 de fevereiro de 2021
RETORNOU A PAUTA: 03 de março de 2021
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO
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IPTU – REVISÃO LANÇAMENTO – RECURSO VOLUNTÁRIO – CÁLCULO IPTU – DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Segunda Câ-
mara conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento mantendo a decisão de primeira instância que deferiu parcialmente o pedido de revisão do lançamento 
de IPTU para o exercício 2018, relativo ao imóvel de índice cadastral nº 02.317.0231-001, nos termos do Código Tributário Municipal de Contagem. Participaram do 
julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Rogério Silva Lisboa e Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.

ACÓRDÃO Nº 097/2021

PROCESSO Nº 10567/2020-02A
RECORRENTE: CASA EMANUEL
ASSUNTO: Isenção de TFLF e TFS
RELATOR: Felipe Gonçalves de Moura Bicalho 
DATA DO JULGAMENTO: 10 de março de 2021
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO

TFLF – TFS – IMUNIDADE – ISENÇÂO – ATESTADO DE FUNCIONAMETO – LEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a 
Segunda Câmara conheceu do recurso voluntário e manteve a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de TFLF e TFS para o exercício 2020, devido a não 
apresentação de atestado de funcionamento emitido pelo Conselho Municipal, nos termos da alínea “b”, §7°, artigo 47 do Código Tributário Municipal de Contagem. 
Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Marco Túlio Marchesini e Sr. Felipe Gonçalves de 
Moura Bicalho.

ACÓRDÃO Nº 098/2021

PROCESSO Nº 06760/2020-02A
RECORRENTE: HERCULES JOSÉ DINIZ
ASSUNTO: Isenção de IPTU e TCRS
RELATOR: Felipe Gonçalves de Moura Bicalho 
DATA DO JULGAMENTO: 10 de março de 2021
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU – PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADO – RECURSO VOLUNTÁRIO – VALOR VENAL – MAIS DE UM IMÓVEL – DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade de votos, 
acompanhando o Relator, a Segunda Câmara conheceu do recurso voluntário e manteve a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de isenção do IPTU e 
TCRS do exercício 2019, relativo ao imóvel de índice cadastral nº 09.120.0094.001, devido ao requerente possuir mais de um imóvel neste Município e o valor venal ser 
superior ao limite legal, nos termos do artigo 50-C do Código Tributário Municipal de Contagem e artigo 4° do decreto 1.474/2020. Participaram do julgamento presidi-
do pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Marco Túlio Marchesini e Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.

ACÓRDÃO Nº 099/2021

PROCESSO. Nº: 14391/2019-02A 
RECORRENTE: ANTÔNIO DE SOUZA CAMPOS
ASSUNTO: IPTU - Isenção
RELATOR: Flávia de Aguiar Lage
DATA DO JULGAMENTO: 10 de março de 2021
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU – ISENÇÃO – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – COMPROVAÇÃO DE ISENÇÃO DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE 
RENDA – DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA REFORMADA. Por unanimidade de votos, acompanhando a Relatora, a Câmara conheceu do recurso voluntário e deu-lhe 
provimento para reconhecer o direito à isenção do IPTU e da TCRS do exercício de 2019 para o imóvel de índice cadastral nº 07.259.0038.001, eis que o Recorrente 
comprovou ser isento da entrega da declaração do Imposto de Renda do exercício de 2019, tendo sido atendidos os requisitos previstos no artigo 4º do Decreto nº 916 
de 27 de fevereiro de 2019. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Felipe Gonçalves de 
Moura Bicalho e o Sr. Marco Túlio Marchesini.

ACÓRDÃO Nº 100/2021

PROCESSO. Nº: 13639/2019-02A 
RECORRENTE: ROBERTO XAVIER DE MATTOS
ASSUNTO: IPTU - Isenção
RELATOR: Flávia de Aguiar Lage
DATA DO JULGAMENTO: 10 de março de 2021
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU – ISENÇÃO – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – COMPROVAÇÃO DE ISENÇÃO DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE 
RENDA – DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA REFORMADA. Por unanimidade de votos, acompanhando a Relatora, a Câmara conheceu do recurso voluntário e deu-lhe 
provimento para reconhecer o direito à isenção do IPTU e da TCRS do exercício de 2019 para o imóvel de índice cadastral nº 05.009.0084.002, eis que o Recorrente 
comprovou ser isento da entrega da declaração do Imposto de Renda do exercício de 2019, tendo sido atendidos os requisitos previstos no artigo 4º do Decreto nº 916 
de 27 de fevereiro de 2019. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Felipe Gonçalves de 
Moura Bicalho e o Sr. Marco Túlio Marchesini.
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ACÓRDÃO Nº 101/2021

PROCESSO Nº 14397/2019-02A
RECORRENTE: EDNALVA ALVES DA SILVA
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas Para Aposentados e Pensionistas
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
DATA DO JULGAMENTO: 10 de março de 2021
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU E TAXAS PREDIAIS – RECURSO VOLUNTÁRIO - PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS – EXERCÍCIO DE 2019 – IMÓVEL RESIDENCIAL - ARTIGO 
50.C DO CTMC – DECRETO Nº 916/2019 – POSSUI MAIS DE UM IMÓVEL – COMPROVAÇÃO EM CONTRÁRIO - DECISÃO REFORMADA. Por unanimidade de votos, acom-
panhando o Relator, a Segunda Câmara do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, conheceu do recurso voluntário por ser tempestivo e, no mérito, deu-lhe 
provimento para reformar a decisão de primeira instância e deferir o pedido de isenção de IPTU e Taxas que com ele são lançadas, incidente sobre o imóvel de índice 
cadastral nº 11.487.0110.001, para o exercício de 2019; eis que a Recorrente comprovou ser proprietária de apenas um imóvel no município; estando, assim, preenchi-
dos todos os requisitos elencados no artigo 4º, do Decreto nº 916/2019, combinado com artigo 50.C do CTMC. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de 
Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Marco Túlio Marchesini e o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.

ACÓRDÃO Nº 102/2021

PROCESSO. Nº 26589/2019-02A
RECURSO DE OFÍCIO ENCAMINHADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE COBRANÇA E CRÉDITO.
REQUERENTE: ELZA NELITA BOTELHO
ASSUNTO: Prescrição de Crédito Tributário.
CONSELHEIRO RELATOR: Marco Túlio Marchesini.
DATA DO JULGAMENTO: 10 de março de 2021
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO

PRESCRIÇÃO DE IPTU DOS LANÇAMENTOS DE 2010 A 2014- AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO- RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂN-
CIA- DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Conselheiro Relator, a Câmara em reexame necessário, manteve a decisão de primeira instância, 
que concluiu pelo reconhecimento da prescrição do IPTU e Taxas, lançados de 2010 a 2014 sobre o imóvel de índice cadastral n° 80330169001. Participaram do julga-
mento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Marco Túlio Marchesini, o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho e o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza.

ACÓRDÃO Nº 103/2021

PROCESO. Nº 26692/2018-02A
RECORRENTE: MÁRIO TEODORO TORRES.
ASSUNTO: Alteração da utilização do imóvel.
CONSELHEIRO RELATOR: Marco Túlio Marchesini.
DATA DO JULGAMENTO: 10 de março de 2021
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO

ALTERAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL REALIZADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, MAS SEM ALTERAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL- REQUE-
RENTE SOLICITA A ALTERAÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL DE UTILIZAÇÃO COMERCIAL- PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA-DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade de 
votos, acompanhando o Conselheiro Relator, a Câmara conheceu do recurso voluntário, e manteve a decisão de primeira instância, que concluiu pelo indeferimento 
do pedido de revisão cadastral para o índice cadastral n° 02.0166.0242.002. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim 
Carlos de Souza, o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho e o Sr. Marco Túlio Marchesini.

Contagem, 10 de Março de 2021.

Aline Karem Moreira 
M- 153113-4
CONTAC

Secretaria Municipal 
de Saúde

EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 006/2021, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
CONTAGEM/SMS e a faculdade una contagem. 
OBJETO: abertura de campos de estágio para a CONVENENTE, de forma que os alunos de seus cursos possam participar das atividades institucionais de saúde correlatas 
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das Unidades Assistenciais da rede SUS/Contagem, na qualidade de ensino e serviço, com vistas ao aprendizado e à educação permanente como complementação de 
sua formação profi ssional, de acordo com o Plano de Trabalho. 
VIGÊNCIA: 26/02/2021 a 25/02/2022. 
Contagem, 11 março de 2021.

EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 003/2021, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
CONTAGEM/SMS e a UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. 
OBJETO: abertura de campos de estágio/residência para a CONVENENTE, de forma que os alunos de seus cursos possam participar das atividades institucionais de saúde 
correlatas das Unidades Assistenciais da rede SUS/Contagem, na qualidade de ensino e serviço, com vistas ao aprendizado e à educação permanente como complemen-
tação de sua formação profi ssional, de acordo com o Plano de Trabalho. 
VIGÊNCIA: 05/02/2021 a 25/02/2023. 
Contagem, 11 março de 2021.

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO – CP 001/2020
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 51

O Secretário Municipal de Saúde, convoca os Candidatos Classifi cados, conforme publicação no DOC Edição nº 4802 de 16/04/2020 e retifi cação publicada no DOC nº 
4813 de 06/05/2020, no Chamamento Público – CP 01/2020, função e classifi cação abaixo relacionada, a comparecer ao setor de Admissão da Secretaria Municipal de 
Saúde, de segunda à sexta-feira, de 09h às 11 horas ou de 14h às 16 horas, localizada na Avenida General David Sarnoff, nº 3.113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ 
MG, no período de  15/03/2021 a 25/03/2021:

FUNÇÃO NOME TOTAL DE PONTOS CLASSIFICAÇÃO

ENFERMEIRO 40 HR LORENA DOS SANTOS BRAGA 3 88º

ENFERMEIRO 40 HR SILVANA MARQUES DE OLIVEIRA 3 89º

ENFERMEIRO 40 HR LORENA DE CASTRO SILVA 2 90º

ENFERMEIRO 40 HR JANAINA NUNES DE SALES 2 91º

ENFERMEIRO 40 HR MILENNA OLIVEIRA CAMPOS 2 92º

ENFERMEIRO 40 HR SABRINA DA SILVA MARTINS 2 93º

ENFERMEIRO 40 HR JÉSSICA VIEIRA BARBOSA 2 94º

ENFERMEIRO 40 HR MAÍLLA CRISTINA DE MATOS CLEMENTINO 2 95º

ENFERMEIRO 40 HR ADRIELE CÂNDIDO MALDONADO 2 96º

ENFERMEIRO 40 HR SANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA MACHADO 2 97º

Contagem, 10 de março 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 84

O Secretário Municipal de Saúde, convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplifi cado – PSS 01/2019 – 84º 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  15/03/2021 a  25/03/2021.

Médico Clínico Geral – 1º ao 2º Classifi cado.

Médico da Família – 1º ao 2º Classifi cado.

Médico Ginecologista e Obstetra – 1º Classifi cado.

Contagem, 10 de março de 2021.

Fabrício Henrique dos Santos Simões
Secretario Municipal de Saúde de Contagem

PORTARIA Nº 294, de 08 de março de 2021.

Dispõe sobre a substituição de membro da Comissão de Avaliação de Currículos referente ao Chamamento Público Simplifi cado - Edital/CP nº 01/2020

O Secretário Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2017;      

RESOLVE:

Art. 1° – Substituir na Portaria de nº 256, de 27 de março de 2020, a qual dispõe sobre a designação de servidores para compor a  Comissão de Avaliação de Currícu-
los referente ao Chamamento Público Simplifi cado - Edital/CP nº 01/2020, o servidor  Gustavo Henrique Côrtes Silva – matrícula: 204788, pelo servidor Ciro Gustavo 
Bragança, matrícula de nº 1544612.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 08 de março de 2021.

FABRICIO HENRIQUE SANTOS SIMÕES
Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONTAGEM
A Comissão de Avaliação dos Títulos, constituída através da Portaria 256, de 27 de março de 2020, conforme o disposto no Edital do Chamamento Público - CP nº 
001/2020, segue abaixo a classifi cação dos candidatos inscritos após julgamento realizado pela Comissão, conforme os critérios defi nidos no referido edital e suas 
alterações.     

13º Resultado de Classifi cação do Chamamento Público SMS/CP Nº 01/2020
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FUNÇÃO NOME
TOTAL DE 
PONTOS CLASSIFICAÇÃO

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H CARLA ROBERTA SANTOS FERREIRA 17 1º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H MARCIA REGINA PAZ DOS SANTOS 17 2º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H LETICIA CAMARGO DA SILVA 15 3º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H ERLEI BERNARDINO DOS SANTOS 15 4º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H ELISABETE LEITE COELHO 15 5º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H MARIA DE JESUS GOMES 13 6º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H SARAH ALVES DE SOUZA 12 7º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H CAMILA DE CASTRO SIMOES 12 8º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H EDNA APARECIDA ABRANTES DOURADO FERNANDES 12 9º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H CLAUDICELIA RODRIGUES FELIX 11 10º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H JUCIELLE COSTA PAIVA 11 11º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H DAIANA CRISTINA PEIXOTO DE OLIVEIRA 11 12º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H MARIANA BARCELLOS ROCHA 11 13º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H CAMILA SANTOS SOARES MENDES AGUILAR 10 14º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H ERIKA MARTHA GONÇALVES FREITAS 10 15º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H LUCIANA DIAS DE OLIVEIRA 10 16º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H GRAZIELE CRISTINA DE SOUSA ALVES 10 17º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H POLIANA MENDES FERREIRA SAMPAIO 10 18º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H ELIDIA RODRIGUES FERREIRA 10 19º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H IRANILDA MARIA DA SILVA 10 20º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H ELZILENE DE ANDRADE SOUZA 10 21º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H ALEXANDRA RIBEIRO SIMIÃO FERREIRA 10 22º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H STEFANI SILVEIRA FREITAS 10 23º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H KARINE DE JESUS OLIVEIRA 10 24º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H KEZIA CRISTINA ALVES DE LIMA 9 25º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H RAFAELLE CRISTINA SILVEIRA VIEIRA 9 26º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H RAFAELA ROSA VIEIRA 8 27º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H ISABELLA CRISTINA DE AMORIM VITORINO 8 28º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H MARIA LUCYENY DOS SANTOS 8 29º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H BARBARA APARECIDA DE SALES SOBRAL 8 30º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H PATRICIA SAMUEL DA SILVA 8 31º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H CRISTIANE DE FATIMA MOREIRA OLIVEIRA CANGUSSU 8 32º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H TATIANE FERREIRA BARBOSA 8 33º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H JESSICA POLLYANNA MARTINS DA SILVA 8 34º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H ROSILENE RODRIGUES DA SILVA 8 35º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H SILVANA ELOISE SILVA ROCHA 8 36º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H SIMONE TAVARES DOS SANTOS 8 37º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H JANAINA AMORIM DIAS MARTINS 7 38º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H MICHELE FAUSTINA DEMILIO DE ARAUJO 7 39º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H ELISANGELA APARECIDA DA SILVA 6 40º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H ANA CAROLINA BASTOS PUPO DOS SANTOS 6 41º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H JULIANE EMANUELLE QUINTELA ROCHA 6 42º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H CLEIDE HELENA DE FREITAS DA SILVA MARQUES 6 43º
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TECNICO EM ENFERMAGEM-40H IZABELLE CRISTINA DA SILVA DAYRELL 6 44º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H MARIA DE JESUS BATISTA SOARES 6 45º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA 6 46º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H AMANDA RODRIGUES DA SILVA 6 47º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H FABRICIO JOSE DIAS DE CASTRO 6 48º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H ELIANE DE JESUS 6 49º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H BEATRIZ IVANILDE GIL SANTOS 6 50º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H ROSEMERE ROCHA DOS ANJOS SILVA 6 51º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H LUIZ CARLOS GUARINO DE ALMEIDA 6 52º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H WALKYRIA APARECIDA RIBEIRO DE LIMA MARQUES 5 53º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H SUSAN KELLEN GONÇALVES DOS REIS 4 54º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H ROSILENE DA SILVA SILVA 4 55º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H JULIA RASSELI MUNIZ 4 56º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H KEZIA KETHLIN VENANCIO DOS REIS 4 57º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H LUCIANA LOPES ROCHA DE SOUZA 4 58º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H RHUAN GONÃ§ALVES FREITAS 4 59º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H ALEXSANDRA GERALDA MODESTO 4 60º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H AMANDA KELLY DE JESUS PERES 4 61º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H DEBORA LOUBACK RINUPHI 4 62º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H RAIANNE STEFANE REZENDE DE ABREU 4 63º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H AILZA FERREIRA DE SOUSA 4 64º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H VITHORIA ROCHA DINIZ 4 65º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H ALAINE APARECIDA SANTOS ROCHA GONÇALVES 4 66º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H TAINA DA SILVA CRUZ 4 67º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H HELEN CAROLINA PIRES DA ROCHA 4 68º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H MARGARIDA MARIA DA CONCEIÇÃO 4 69º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H ANGELICA DAYSIANE COSTA SILVA 4 70º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H TAMARA SALES DE OLIVEIRA 4 71º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H DAYSE SUZANA DE SOUZA SUZANA 4 72º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H GABRIELA KETLEN LEMOS MARTINS 4 73º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H LARISSA DE OLIVEIRA FERREIRA 4 74º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H SIBELLE CRISTINA TEIXEIRA DOS SANTOS 2 75º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H DAYANA JULIA MODESTO DIAS 2 76º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H LUBIA EVELIN LUIZ 2 77º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H LILIAN GRAZIELLE MARTINS 2 78º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H ADRIELLE STEFANNE NUNES SANTOS 2 79º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H MATHEUS DA PAZ PINHEIRO 2 80º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H IUANA NAYARA REIS OTAVIANO PAIXÃO 2 81º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H ROCHELLE NAYARA MARINHO DE OLIVEIRA 2 82º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H SARA DIAS SOUSA 2 83º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H JOELIA AMARAL DA SILVA 2 84º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H RAQUEL DA SILVA ARAUJO 2 85º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H MARIA DA DIVINA ALVES TEIXEIRA 2 86º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H RAISSA DE OLIVEIRA BORGES 2 87º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H DANIANE FREITAS DA SILVA SANTOS 2 88º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H TARSSIA KESSIA DE ALMEIDA MATOS 2 89º
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TECNICO EM ENFERMAGEM-40H FRANCISCA DE SOUSA 2 90º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H LUDMILA DE ALMEIDA MENDES 2 91º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H NADIA OLIVEIRA BARROZO 2 92º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H REGIANE JAQUELINE CHELONI 1 93º

TECNICO EM ENFERMAGEM-40H ALESSANDRA ROSA DIAS COIMBRA 1 94º

Comissão de Avaliação de Títulos:
Ciro Gustavo Bragança
Cristina da Silva Prado
Ariane Silva Braga
Elaine Frois Macedo
Kênia Rodrigues De Souza Prates
Mariana Martins de Morais Pompeu
Roseli Gomes de Andrade 

Contagem, 09 de março 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

084º resultado de Classifi cação do Processo Seletivo Simplifi cado SMS/PSS Nº 01/2019

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE 
PONTOS RESULTADO

MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA1º RAFAEL SILVA SEVERINO 20,00 CLASSIFICADO

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE 
PONTOS RESULTADO

MEDICO CLINICO GERAL 1º CHRYSTIAN JUNIO RODRIGUES 10,00 CLASSIFICADO

MEDICO CLINICO GERAL 2º ALEXANDRE CARLOS DE SOUZA 5,00 CLASSIFICADO

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE 
PONTOS RESULTADO

MEDICO DA FAMILIA 1º EUGENIO TEODORO LOPES 7,00 CLASSIFICADO

MEDICO DA FAMILIA 2º THIAGO GUIMARAES E SILVA 5,00 CLASSIFICADO

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

Contagem, 10 de março de 2021.
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Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social

PORTARIA SMDS Nº 012, de 11 de março de 2021.

Institui medidas de prevenção ao contágio e à propagação do Coronavírus – COVID-19 no âmbito da Secretaria Municipal De Desenvolvimento Social.

Considerando o Decreto Municipal nº 458, de 28 de março de 2018 e alterações, que “dispõe sobre a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Social, as competências e atribuições de suas unidades, as defi nições e normas sobre seu quadro de pessoal e cargos e dá outras providências”.

Considerando a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância interna-
cional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019”.

Considerando o Decreto Estadual nº 113, de 12 de março de 2020 que Đdeclara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em Saúde Pública no Estado em razão de surto de doença 
respiratória Đ 1.5.1.1.0 Đ Coronavírus e dispõe sobre as medidas para seu enfrentamento, previstas na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020Đ.

Considerando a deliberação do Comitê Extraordinário Estadual COVID-19 nº 39, de 29 de abril de 2020.

Considerando o Decreto Municipal nº 1.510, de 16 de março de 2020 que “declara Situação de Emergência em Saúde Pública no Município de Contagem, e dispõe 
sobre medidas de enfrentamento da pandemia provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19)”.

Considerando o Decreto Municipal nº 55, de 08 de março de 2021 que “determina a suspensão temporária de todas atividades comerciais no Município, para enfrenta-
mento da situação de emergência pública causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2)”.

Considerando o Decreto Municipal nº 058, de 10 de março de 2021 que Đdispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus Đ 
Covid-19, no âmbito do Poder Executivo MunicipalĐ.

Considerando que as ações e atividades do Sistema Único da Assistência Social Đ SUAS e as ações e atividades da Segurança Alimentar que atendem as populações mais 
vulneráveis, são considerados serviços essenciais no contexto da pandemia, conforme dispõe o art.3º, §1º, II do Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020.

Considerando o agravamento da pandemia no Município de Contagem/MG e o aumento da ocupação de leitos.

A Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, no exercício de suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º - Os seguintes equipamentos geridos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social manterão suas atividades, em observância aos protocolos e orien-
tações específi cas, sendo estes:
I - Centro de Referência de Assistência Social – CRAS;
II - Centros de Referência Especializados de Assistência Social – CREAS;
III - Centro POP (atendimento à população em situação de rua);
IV - Os serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade (Abrigo Bela Vista, Casa de Passagem, Casas para crianças e adolescentes);
V - Conselhos Tutelares;
VI - Atendimento na Central do Cadastro Único;
VII - Cozinhas Comunitárias, incluindo a população em situação de rua, cadastradas nos equipamentos públicos;
VIII - Banco de Alimentos;

CAPÍTULO I
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 2º São equipamentos públicos essenciais de assistência social no Município de Contagem/MG:
I - Centro de Referência de Assistência Social – CRAS;
II - Centros de Referência Especializados de Assistência Social – CREAS;
III - Centro de Referência Especializado de Assistência Social à População de Rua – Centro Pop;
IV - Equipamentos dos Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade: Abrigo Bela Vista, Casa de Passagem de Pessoas em Situação de Rua, Casas de Acolhi-
mento para criança e adolescentes.
V - Conselhos Tutelares;
VI - Central de Atendimento do Bolsa-Família / Cadastro Único – CADÚnico.

Parágrafo único. Será mantido o funcionamento presencial dos equipamentos públicos essenciais de Assistência Social, com a observância de protocolos e orientações 
específi cas de cada nível de proteção social básica e especial, nos horários estabelecidos e mediante agendamento pelos telefones divulgados no Anexo I.

Art. 3º A organização do atendimento no CREAS/PAEFI, diretamente às famílias e indivíduos que vivenciam violações de direitos por ocorrência de violência física, 
psicológica e negligência; violência sexual: abuso e/ou exploração sexual; afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida socioeducativa ou medida de 
proteção; situação de rua; abandono; vivência de trabalho infantil; e discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia. 
§1º As unidades dos CREAS devem reorganizar o processo de acompanhamento, com atendimento presencial apenas dos casos cuja avaliação conjunta com a rede 
indique a gravidade e a necessidade, em ponderação com o risco de exposição da pessoa/família.
§2º As visitas domiciliares de rotina, devem ser avaliadas entre a equipe técnica e coordenação do CREAS, resguardando os casos de extrema necessidade e emergenci-
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ais (sobretudo àquelas colocadas sob risco de vida), devendo ser consideradas a gravidade, o contexto e o planejamento quanto às medidas de segurança da saúde dos 
trabalhadores e dos usuários.
§3º Considerando a oferta do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defi ciência, Idosas e suas Famílias deve-se realizar atendimento domiciliar nos casos 
emergenciais e àqueles em que o usuário e/ou a família não acessar tecnologias de comunicação para o atendimento remoto. 
§4º As equipes devem manter toda a articulação com a rede existente, de forma remota, com os agentes dos Sistemas de Justiça e de Garantia de Direitos, para viabi-
lizar o atendimento dos casos de violação de direitos e o acompanhamento dos serviços e programas compartilhados; e intensifi car o acompanhamento de casos por 
meio das tecnologias de comunicação à distância, sempre que for possível.

Art. 4º O CENTRO POP deve oferecer horários de atendimento diferenciados, evitando assim a aglomeração de pessoas em ambientes fechados, garantindo as 
recomendações técnicas e sanitárias vigentes.

§1º Suspender, temporariamente, as atividades coletivas, evitando a aglomeração de pessoas no mesmo espaço visando o combate à proliferação do vírus, de acordo 
com as recomendações sanitárias vigentes.
§2º Suspender, temporariamente, eventos, encontros, cursos de formação, visitas culturais, ofi cinas entre outras atividades coletivas e presenciais.

Art. 5º O Serviço Especializado de Abordagem Social à População em Situação de Rua – SEAS deverá manter as atividades (utilizando-se dos EPI’s necessários e garantin-
do a higienização dos veículos utilizados) de busca ativa da população em situação de rua, orientando para o acolhimento institucional. 
§1º Quando não houver adesão imediata ao acolhimento institucional, sempre que possível, fornecer máscaras, kits de higiene e lanches, estimulando os usuários a 
recorrerem às demais políticas públicas de saúde e garantia de direitos.
§2º A coordenação do SEAS deverá criar estratégias de divulgação e manter espaços fi xos provisórios (tendas) para atendimento à população em situação de rua, local-
izadas em pontos de fácil acesso para atendimento à demanda espontânea, promovendo orientação sobre as medidas de prevenção, com distribuição de máscaras, kits 
de higiene e lanche;
§3. Observar sintomas de síndrome respiratória aguda grave, e, atendendo as recomendações para o atendimento à população em situação de rua e promover os 
encaminhamentos para a unidade de saúde de referência quando necessário, sinalizando os casos desta natureza para monitoramento.

Art. 6º Os procedimentos operacionais e de gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CADÚnico serão manti-
dos, sendo prioritário o atendimento presencial de demandas emergenciais e o atendimento agendado para diminuir fi las de espera e aglomerações. 
§1º O atendimento presencial no CADÚnico seguirá as recomendações do Ministério da Saúde, com medidas de prevenção para evitar o acúmulo de pessoas no local, 
manter as salas de atendimento arejadas, distanciar guichês de atendimento e cadeiras de usuários, se houver fi las, garantir o distanciamento mínimo. 
§2º Está autorizada a coleta dos dados para inclusão e atualização cadastral por telefone ou por meio eletrônico, no âmbito do Cadastro Único, enquanto durar a situ-
ação de emergência ou o estado de calamidade pública. 

§3º A Superintendência de Assistência Social deverá desenvolver estratégias de atendimentos presenciais descentralizados, conforme avaliação de demanda no período 
de situação de pandemia, a fi m de evitar aglomerações de usuários.

Art. 7º Os serviços de acolhimento institucional manterão suas atividades (ABRIGOS e Casa de Passagem) com o monitoramento diário pelos profi ssionais dos acolhidos 
quanto a presença de febre, problemas respiratórios e outros sinais e sintomas da Covid-19, bem como avaliar as pessoas que passarem pelo processo de admissão.
§1º Todos devem ser orientados sobre os cuidados preventivos e uso adequado de EPIs.
§2º Nos casos de suspeita de infecção de algum acolhido, deve-se adotar o isolamento, se possível, com utilização de quarto individual e banheiro diferenciado dos 
demais, utilização de máscara e luvas, e, imediata comunicação às autoridades de saúde. Também deve ser feita a desinfecção de todas as áreas por onde o acolhido 
circulou, para reduzir o risco de propagação da doença na instituição. Fornecer ao usuário todas as condições sanitárias, atendimento médico e psicológico para o 
enfrentamento da situação. Pessoas com sintomas graves devem ser imediatamente encaminhadas à Unidade de Saúde mais próxima.
§3º Novos profi ssionais, quando for o caso, deverão receber capacitação e orientações prévias quanto às atividades a serem desenvolvidas, às medidas e aos procedi-
mentos necessários para a prevenção da transmissibilidade do novo Coronavírus - incluindo uso de EPI e distanciamento social, além de recomendações do Ministério 
da Saúde, das autoridades sanitárias locais e do Ministério da Cidadania. 

CAPÍTULO II
DA SEGURANÇA ALIMENTAR

Art. 8º São equipamentos públicos da Segurança Alimentar:
I - Cozinhas Comunitárias 
II - Banco de Alimentos;
III - Restaurantes Populares;
IV - Centro Municipal de Agricultura Urbana e Familiar - CMAUF.

§1º Os Restaurantes Populares – Ressaca, Eldorado e Nova Contagem, bem como o CMAUF terão seu funcionamento suspenso para o atendimento ao público;
§2º O Restaurante Popular Eldorado e Nova Contagem funcionarão internamente para produção de refeições para os públicos cadastrados nas Cozinhas Comunitárias e 
população em situação de rua cadastrada em equipamentos públicos;
§3º O CMAUF funcionará apenas para gerenciamento interno.

Art. 9º São equipamentos e serviços essenciais da Segurança Alimentar:
I - Cozinhas Comunitárias;
II - Banco de Alimentos.

Parágrafo Único. Constituem-se serviços essenciais o fornecimento de refeições preparadas para os públicos atendidos pelas Cozinhas Comunitárias e a população em 
situação de rua e a distribuição de alimentos para as instituições cadastradas no Banco de Alimentos.

Art. 9º - O horário de distribuição das refeições para a população cadastrada e em situação de rua será:
I - População em situação de rua: Restaurante Popular Ressaca e Eldorado, de 10h30m às 13h;
II - Cozinha Comunitária do Nacional e Nova Contagem, de 10h30m às 13h.
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CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10 - Serão adotadas as seguintes medidas de proteção para os equipamentos em funcionamento:
I - Ficam suspensas, temporariamente, as atividades presenciais do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e demais atividades coletivas em todos os 
serviços, podendo os técnicos desenvolverem estratégias de execução de atividades remotas de fortalecimento e autonomia dos usuários, e de disseminação de infor-
mações, por meio de metodologias alternativas, podendo ser utilizados recursos como grupos de Whatsapp, videoconferência e/ou de telefonia.
II - Reduzir o número de pessoas circulando e/ou trabalhando no mesmo espaço, conforme Decreto Municipal nº 058/2021.
III - Os funcionários das equipes que integram a gestão, sempre que possível, deverão atuar em regime de teletrabalho, afi m de diminuir o número de pessoas no mes-
mo espaço, mantendo o monitoramento com as equipes e o diálogo com a chefi a imediata, no cumprimento das atividades e metas de gestão.
IV - Reforçar a limpeza periódica nas mesas e estações de trabalho.
V - Estabelecer as orientações gerais e necessárias às equipes diariamente.
VI - Fazer escala de almoço e lanche a fi m de evitar aglomeração.
VII - Além da observância das regras gerais internas editadas por cada Superintendência.
§1º Ficam suspensos os atendimentos presenciais na sede administrativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, devendo a parte interessada entrar em 
contato pelo telefone (31) 3911-4622 para sanar eventuais dúvidas.
§2º Em específi co serão adotadas as seguintes medidas de proteção no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializada da As-
sistência Social (CREAS), Conselhos Tutelares, CADÚnico e Proteção de Alta Complexidade:
I - Orientar os usuários sobre a obrigatoriedade do uso da máscara, bem como evitar a aglomeração. Nestes casos, não há necessidade da fi la porque o público será 
agendado.

§3º Em específi co serão adotadas as seguintes medidas de proteção nas Cozinhas Comunitária e Restaurantes Populares:
I - Orientar os usuários sobre a obrigatoriedade do uso da máscara, bem como evitar a aglomeração. Nestes casos, não há necessidade da fi la porque o público é cadas-
trado.

§4º Em específi co serão adotadas as seguintes medidas de proteção no Banco de Alimentos:
I - Todos os trabalhadores, incluindo-se os motoristas que prestam serviço ao Banco de Alimentos são obrigados a usar corretamente a máscara;
II - Reescalonar o atendimento das instituições, evitando aglomeração;
III - Manter o serviço de recolhimento de alimentos na rede parceira, sempre observando as regras de segurança determinadas pelos protocolos do Município.

§5º Em específi co serão adotadas as seguintes medidas de proteção no Centro Municipal De Agricultura Urbana e Familiar - CMAUF:
I - Suspender o atendimento ao público com a distribuição de mudas e visitas;
II - Manter as visitas para o mapeamento das unidades produtivas, reforçando as medidas de segurança;
III - Todos os trabalhadores, incluindo-se os motoristas que prestam serviço ao CMAUF são obrigados a usar corretamente a máscara.

Art. 11 - Os(as) servidores(as) coordenadores(as) dos equipamentos públicos são os responsáveis por orientar os profi ssionais e usuários no cumprimento das medidas 
estabelecidas pelas autoridades de saúde de prevenção ao contágio e contenção da propagação de infecção viral relativa ao COVID-19, em seu local de trabalho, inclu-
sive aquelas previstas no Decreto Municipal nº 55/2021 e Decreto Municipal nº (a ser publicado).

Art. 12 - As Organizações da Sociedade Civil que tenham parcerias de gestão compartilhada e conjunta de ações das políticas de assistência social poderão solicitar 
a alteração para reprogramar a utilização de saldos remanescentes de recursos fi nanceiros para aquisição de EPIs e produtos de higienização; assim como custeio de 
campanhas informativas e de divulgação de medidas de prevenção à pandemia COVID-19, devendo ser comprovadas quando da prestação de contas da parceria, e, 
obedecer os prazos e trâmites previstos em lei.

Art. 13 - O disposto nesta Portaria poderá ser revisto, a qualquer tempo, conforme novas orientações pelo Comitê de Enfrentamento à Pandemia da COVID-19 do Mu-
nicípio de Contagem, nos termos do art. 1º do Decreto nº 1.523, de 19 de março de 2020 e alterações. 

Art. 14 - Esta Portaria passa a vigorar a partir do dia 11 de março e perdurará pelo prazo do Decreto Municipal nº 058/2021.

Art. 15 - Revogam-se todas as disposições contrárias.

Registre-se e publique-se.
Contagem/MG, 11 de março de 2021.

Viviane Souza França
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

ANEXO I
ENDEREÇOS DOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTAGEM

EQUIPAMENTO ENDEREÇO TELEFONE
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

CRAS CASA AMARELA Rua Ubatuba, 241 – Bairro São Mateus 3361-8626 / 3355-5555 8:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira.

CRAS ELDORADO Rua Senegal, 229 - Bairro Eldorado 3911-6774 / 3352-5468 8:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira.

CRAS SEDE Rua Natal Veronez, 1.231, Três Barras 3352-5361 8:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira.

CRAS PETROLÂNDIA Rua Querosene, 30, Petrolândia 3397.6381 8:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira.
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CRAS ICAIVERA Rua Poronga, 74, Icaivera 3352-6031 / 3352-5475 8:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira.

CRAS NACIONAL Rua Felipe dos Santos, 577, Nacional 3913-9097 / 3397-8738 8:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira.

CRAS INDUSTRIAL Rua Marquês do Paraná, 95 – Bairro Industrial 3333-1867 / 3363-3832 8:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira.

CRAS RESSACA Rua Rodrigues da Cunha, 227 – Bairro Ressaca 3357-4013 / 3352-3028 8:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira.

CRAS NOVA CONTAGEM RUA VL 6, 940, Nova Contagem 3913.1873 8:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira.

CRAS PARQUE SÃO JOÃO Rua Um, s/n – Bairro Parque São João 3352-5763 / 3392-4125 8:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira.

CREAS 8:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira.

CREAS SEDE Rua Benjamin Constant, 77, Fonte Grande
3391-6472 / 3352-5448 / 
3356-6632 8:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira.

CREAS ELDORADO Rua Monsenhor Bicalho, 191, Eldorado 8:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira.

CREAS RESSACA 
Rua Rodrigues da Cunha, nº 430 São Joaquim / 
Ressaca

3913-8018 / 3361-4440 / 
3361-4145 8:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira.

CREAS VARGEM DAS FLORES 
Avenida Retiro dos Imigrantes, nº 680 Retiro / Nova 
Contagem

3913-2192 / 3392-2830 / 
3392-2772

8:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira.

CENTRO POP Rua Sevilha, n° 55 Santa Cruz Industrial 3352-5337 / 98105-4259 7:00 às 19:00 de segunda a sexta-feira.

Casa de Passagem para Pessoas em 
Situação de Rua: Rua Tom Jobim, nº 2.890, Bairro Cidade Industrial. 19:00 às 7:00, de segunda a segunda-feira.

Casas de Acolhimento de Crianças e 
Adolescentes - AQUARELA

Rua Nair Camargos de Aguiar, nº 40B, bairro Chá-
caras Califórnia 31-3395-8448

24h, de segunda a segunda-feira

ACONCHEGO
Av. Durval Alves de Faria, nº 860, bairro Tropical 31-3353-8303

 VIVER BEM
Rua Felisbino Pinto Monteiro, nº 1099, bairro Praia 31-3356-6900

ABRIGO DE ADULTOS BELA VISTA Rua São Gotardo, nº 57 bairro Bela Vista

3391-1774 / 2564-2186 / 
3352-5337
Gestão do Acolhimento Insti-
tucional - GAI: 3353-3859

Conselhos Tutelares

8:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira; e 
plantões, por meio do telefone 153, das 
17:00 às 8:00 de segunda a sexta-feira, e 
24h aos sábados e domingos.

Conselho Tutelar Sede Av. João César de Oliveira, 6654, Beatriz

8:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira; e 
plantões, por meio do telefone 153, das 
17:00 às 8:00 de segunda a sexta-feira, e 
24h aos sábados e domingos.

Conselho Tutelar Petrolândia Rua Ipiranga, 08, Petrolândia

8:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira; e 
plantões, por meio do telefone 153, das 
17:00 às 8:00 de segunda a sexta-feira, e 
24h aos sábados e domingos.

Conselho Tutelar Vargem das Flores Av. VP 01, 1.356, Nova Contagem

8:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira; e 
plantões, por meio do telefone 153, das 
17:00 às 8:00 de segunda a sexta-feira, e 
24h aos sábados e domingos.

Conselho Tutelar Eldorado Rua Inglaterra, 856, Glória

8:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira; e 
plantões, por meio do telefone 153, das 
17:00 às 8:00 de segunda a sexta-feira, e 
24h aos sábados e domingos.

Conselho Tutelar Nacional Rua Quintino Bocaiúva, 1.036, Pedra Azul

8:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira; e 
plantões, por meio do telefone 153, das 
17:00 às 8:00 de segunda a sexta-feira, e 
24h aos sábados e domingos.

Conselho Tutelar Industrial Rua Coronel José Pedro Araújo Lima, 33, Industrial

8:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira; e 
plantões, por meio do telefone 153, das 
17:00 às 8:00 de segunda a sexta-feira, e 
24h aos sábados e domingos.

Conselho Tutelar Ressaca Rua Zarife de Oliveira Dias, 106, Novo Progresso

8:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira; e 
plantões, por meio do telefone 153, das 
17:00 às 8:00 de segunda a sexta-feira, e 
24h aos sábados e domingos.
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Central Bolsa Família: 
Rua Padre Rossini Cândido, 10 / Av Coronel J. Car-
margos, 56 – Centro 3352-5367 8:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira.

Shopping Contagem 
Av. Severino Ballesleros Rodrigues, 850 - Bairro 
Cabral/ Estacionamento G3 - Atendimento: 10:00 às 17:00. 

ANEXO II
ENDEREÇOS DOS EQUIPAMENTOS DA SEGURANÇA ALIMENTAR - CONTAGEM

EQUIPAMENTO ENDEREÇO TELEFONE

RESTAURANTE POPULAR NOVA CONTAGEM Rua Maria José Chiodi, 37, Nova Contagem 3361-4372 

RESTAURANTE POPULAR RESSACA Rua Alameda das Andorinhas, 265, Cabral 3331-1375 

RESTAURANTE POPULAR ELDORADO Rua Margherita Fontanaresa, 420, Eldorado 3352-2963

COZINHA COMUNITÁRIA NACIONAL Rua Laudelina Castorina, 32, Tijuca SEM TELEFONE

BANCO DE ALIMENTOS Rua São Marcos, 247, Água Branca 3333-1541 

CMAUF Rua Fernando Ferradi, 85, Praia 3394-7676

Ata de nº 003/2021 da Comissão Organizadora da Seleção Interna para 
Coordenador CRAS/CREAS

Aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, foi realizada a terceira reunião da Comissão Organizadora da Seleção Interna para 
Coordenador CRAS/CREAS, presentes os seguintes membros: Sra. Ana Tereza Caetano Martins do Santos, presidenta; Elaine Souza de Figueiredo Reis, membro; Silvia 
Araújo de Souza, membro; Cássia Lacerda, membro; o Sr. Roberto Mauro de Souza Cruz, membro, Michele de Castro Caldeira, Superintendente da Assistência Social e 
Sírlei de Sá Moura, secretária.

A Presidenta da Comissão Organizadora iniciou os trabalhos informando que foram realizadas 12 (doze) inscrições para a seleção interna do CRAS/CREAS. Ainda não 
foram analisados os documentos para verifi car a habilitação dos candidatos. Há o problema de quórum para dar prosseguimento ao certame uma vez que existem 
14 (quatorze) vagas ao todo. Considerando ainda não ter sido realizada a análise da documentação apresentada, o número de candidatos habilitados pode ser ainda 
menor em relação à quantidade de inscritos. Dessa forma, questionou-se a continuidade ou não do processo seletivo tendo em vista não ter alcançando, no mínimo, a 
quantidade de vagas ofertadas. 
Dada a palavra à Superintendente Michele, tendo em vista a quantidade de inscritos e a importância do processo seletivo, será necessário avaliar a continuidade ou não 
da seleção interna, uma vez que não se pode considerar que as 12 (doze) pessoas que concorreram teriam habilitação para o exercício da função.
A Sra. Silvia perguntou se no momento da inscrição há indicação para o lugar. A Presidenta esclareceu que não, em que pese algumas inscrições tenham indicado.
A Sra. Elaine informou que a norma operacional básica do Sistema Único da Assistência Social – SUAS não é lei, muito embora no ano passado os servidores conquis-
taram para a categoria a alteração do artigo 26, da Lei Complementar Municipal nº 247, obrigando que o Coordenador do CRAS/CREAS seja servidor público efetivo. 
Entendeu que a quantidade de inscritos é irrisória, diante da quantidade de funcionários efetivos do quadro. Exemplifi cou com o processo seletivo da educação em que 
os servidores notadamente tiveram interesse em participar. 
A Sra. Cassia informou ter se surpreendido com o resultado da quantidade de inscritos na seleção interna, haja vista a luta constante das Assistentes Sociais para 
fortalecer a categoria. Disse que foi ao CRAS Petrolândia e lá está com ausência de Coordenador. Entende que a função de coordenador é importante para a assistência 
social, e que o processo seletivo seria um processo democrático. 
A Sra. Elaine reafi rmou o que foi dito pela Sra. Cássia sobre a surpresa de ausência de inscrições, e, ainda, informou que o processo seletivo seria uma militância para a 
assistência social fortalecer a categoria, no entanto, é preciso que os servidores queiram militar. 
Defi niu-se que será recomendado à Secretária a suspensão do processo seletivo com fundamento no art. 4º, do Decreto Municipal nº 24/2021 para deliberação futura 
sobre a continuidade do certame.

Sem mais para o momento, eu, Sírlei de Sá Moura, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada. Contagem, 08/03/21.
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Edital de Chamamento Público nº. 001/2021.
Processo Administrativo Nº.004/2021.
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº. 001/2021 – SMDS – POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL – Fornecimento de Refeições para Pessoa 
em situação de Vulnerabilidade.
OBJETO: Chamamento público para gestão, em regime de mútua cooperação, de equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional sustentável do Município 
de Contagem: restaurantes populares e cozinhas comunitárias.
LOCAL E FORMA DE ENTREGA DA PROPOSTA: As propostas devem ser encaminhadas em envelope lacrado, com identifi cação da instituição proponente, número do 
CNPJ, endereço e meios de contato, com a inscrição “Proposta – Edital de Chamamento Público nº.001/2021 – SMDS – GESTÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, 
DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, Processo Administrativo nº.004/2021”, ent-
regues via postal (SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento) ou pessoalmente aos cuidados da Comissão de Seleção SMDS - Edital de Chamamento Público 
nº.001/2021 – SMDS, no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Contagem, Secretaria Municipal de Administração – Diretoria de Gestão das Centrais de Atendi-
mento - Central de Atendimento – SEDE. Praça: Presidente Tancredo Neves, 200 - Camilo Alves - CEP: 32.017-900, onde os ENVELOPES/RECIBOS SERÃO PROTOCOLIZA-
DOS MECANICAMENTE..
PERÍODO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO:12/04/2021 a 16/04/2021.

Período de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção:19/04/2021 a 20/04/2021.

Data prevista para resultado preliminar: 22/04/2021

O Edital estará disponível na íntegra no site: http://www.contagem.mg.gov.br/novoportal/ e na sala da Diretoria de Parcerias – SMDS, no endereço: Rua Padre Rossini 
Cândido, 10 - Centro, Contagem/MG, 2º andar, a partir do dia 12 de março de 2021. 

Esclarecimentos pelos telefones (31) 3352-5463 e (31) 3911-4693, e-mail: social@contagem.mg.gov.br.

Contagem, 11 de março de 2021.

Viviane Souza França
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

C.M.D.P.D.

ATA DA 134ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – CMDPD

No dia 24 (vinte e quatro) do mês de fevereiro de 2021, às 14h00, realizada no formato virtual, teve início a centésima trigésima quarta (134ª) Reunião Ordinária do 
Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Defi ciência – CMDPD, com a presença dos seguintes conselheiros municipais: Do Poder Executivo: Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social, suplente, Vânia Conceição Ferreira; Secretaria Municipal de Educação, titular, Margaret Gomes da Costa e seu suplente, Calazans 
Junio da Silva; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, titular, Adriana Leonart Almeida; Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, titular, Divinalva 
Gusmão Gomes; Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania / Área da Pessoa com Defi ciência, titular, Marcelo Lino da Silva e sua suplente, Lorena Lemos; 
Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de Renda, titular, Marco Antônio Moreira; Procuradoria-Geral do Município, titular, Joel Silêncio de Andrade e sua suplente 
Ana Carolina Gualberto Correa; Autarquia de Trânsito e Transporte de Contagem – TRANSCON, titular, Célio Pereira Soares e seu suplente, Geraldo Antônio de Paulo. Da 
Sociedade Civil: Do segmento das entidades que atuam junto às pessoas com defi ciência múltipla, Grupo de Inclusão e Educação Escolar de Contagem – GIEC, titular, 
Maria das Graças Chaves da Costa; Do segmento de entidades que atuam junto à pessoa com defi ciência auditiva, Associação dos Surdos de Contagem – ASC, titular, 
Dener Oliveira Vasconcelos e sua suplente, Carmem Rodrigues Chaves; do segmento das entidades que atuam junto à pessoa com defi ciência visual, Associação dos 
Defi cientes de Contagem – ADC, titular, Maurício Alves Peçanha e sua suplente Elaine Cristina Coelho Lopes; do segmento de entidades que atuam junto à pessoa com 
defi ciência intelectual, Grupo de Apoio à Pais de Autista – AMAIS, titular, Josimar Rosária da Silva Moreira (Josi); do segmento de entidades prestadoras de serviço na 
área de habilitação e reabilitação de pessoa com defi ciência, Centro de Atendimento e Inclusão Social – CAIS, titular, Rovânia Efi gênia Freitas; do segmento dos profi s-
sionais especializados na habilitação e reabilitação de pessoas com defi ciência, titular – Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde – SINDSAÚDE, Maria Auxiliadora 
Ramos Martins (Dora) e seu suplente, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação – SINDUTE, Ivanil do Carmo Gomes; do segmento dos operadores de transporte 
coletivo do município de Contagem, titular – Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano – SINTRAM, Júnia Bruno Coelho.

Não compareceram os representantes do Poder Legislativo.

Presentes, também: A Sra. Sebastiana Rangel, a Sra. Ana Lúcia de Oliveira – da Assessoria Jurídica da Casa dos Conselhos, a Sra. Débora Batista do Circuito Inclusão 
Social e o jovem Samuel Vinícius da Costa.

Estiveram presentes ainda pela Equipe Técnica do CMDPD: os Srs. Antônio Augusto de Souza Loures, Felício Mendonça Caldeira, Flávio José Silva de Almeida e Anderson 
Elias da Silva. A Sra. Isabela Melo de Souza atuou como profi ssional de suporte de equipamentos de informática. A Sra. Carmem Rodrigues Chaves trabalhou, também, 
como Intérprete de LIBRAS, nessa reunião. 
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Justifi caram ausências, por motivo de trabalho e outros compromissos – pela Secretaria Municipal de Saúde: Sirlene Pereira dos Reis e Marina Regina dos Reis Lara; bem 
como, o Sr. Arnaldo Luiz de Oliveira (vereador) e a Sra.Thays Monique Torres (Secretaria de Direitos Humanos). Os Srs. Eduardo Sendon (Secretaria de Direitos Humanos 
e Cidadania) e José Maia dos Santos, também não participaram, devidos a problemas técnicos no acesso à sala de reunião virtual.

Em tempo: Alguns conselheiros e participantes entraram ou saíram no decorrer da reunião devido a questão técnica de acesso à sala virtual. Suas presenças foram 
consideradas. 

Devido à ausência inicial de membros da Mesa Diretora, por motivos técnicos de acesso à sala, coube ao representante da secretaria de vinculação do CMDPD, presidir 
a reunião. 

O Secretário de Direitos Humanos e Cidadania, o Sr. Marcelo Lino, deu as boas-vindas aos presentes. Ressaltou que, para o conselho da pessoa com defi ciência, é uma 
experiência nova trabalhar no formato de reunião virtual. Esclareceu que a última plenária presencial do CMDPD ocorreu no mês de março de 2020. No ano passado 
e devido a pandemia, o conselho agiu com o apoio legitimador de sua mesa diretora e prevaleceu o formato virtual para acionar seus integrantes. Pediu compreensão 
aos percalços tecnológicos que se apresentariam nesta primeira plenária virtual e diante de um grupo maior. Destacou a fase delicada vivenciada no mundo provocada 
pela pandemia da COVID – 19; e, o agravamento dos efeitos da doença no Brasil, devido à inoperância do Governo Federal. Agradeceu o apoio e a contribuição grandi-
osa que tem recebido, por parte da Subsecretária de Direitos Humanos, a Sra. Lorena Lemos. 

A Sra. Lorena agradeceu e cumprimentou os participantes. Ponderou que neste momento de pandemia impõe novos formatos à participação popular, aos movimentos 
sociais e ao controle social. Ressaltou o compromisso da Gestão Marília Campos e seu vice, Ricardo Faria, a essa diretriz. 

O Sr. Marcelo Lino reiterou as palavras da Sra. Lorena. Disse que a gestão Marília traz a marca de um governo com maior compromisso social. Lembrou da determi-
nação da prefeita com a agenda de cada conselho. Sua secretaria já atua para reativar conselhos e fortalecer o apoio técnico a eles. A chegada da Sra. Lorena à secre-
taria, é para ele, uma esperança de um novo olhar nas pautas dos direitos humanos. Em seguida passou a palavra para cada um dos presentes se apresentar. Os consel-
heiros e conselheiras, ao se identifi carem, expressaram o prazer e o agradecimento, ou o compromisso ou a saudade desse encontro, mesmo que sob forma virtual. 

Na sequência da reunião, a plenária aprovou a Ata da 133ª reunião ordinária, ocorrida de forma presencial em março de 2020. Devido ao formato virtual desta 134ª, 
não foi possível recolher a assinatura dos presentes àquele encontro. 

Em seguida começou a sessão de informes: 

A Sra. Rovânia Freitas fez convite ao I Congresso Internacional / II Congresso Nacional  - Clínica de Bebês. Tema os bebês falam. Será no dia 5 de março 2021, evento 
híbrido (presencial / on-line). Inscrições gratuitas: www.cais.org.br. Informou, em resposta a Sra. Dôra, que o telefone do CAIS é o 3393-1988. 

O técnico Antônio Loures relatou a lista de conselheiros(as) que justifi caram ausência à reunião e já mencionada neste texto.

O terceiro ponto de pauta tratou da questão referente ao desligamento de pessoas com defi ciência que fazem  acompanhamentos terapêuticos no Centro Especializado 
de Reabilitação – CER IV. O Sr. Marcelo Lino esclareceu que essa demanda surgiu de mães que tinham fi lhos atendidos no CER IV. Esse movimento das mães teve dois 
momentos: um primeiro, no fi nal do ano de 2020, quando o CER IV informou que os atendimentos passariam a ser somente presenciais e aqueles que não pudessem 
estar presentes, teriam que retornar em outra oportunidade. O CMDPD e a Secretaria de Direitos Humanos buscaram diálogo junto a Secretaria de Saúde e foi acordado 
que o atendimento poderia ser híbrido, tanto presencial ou de forma on-line. Após essa conquista, novamente uma mãe procurou o CMDPD para informar que seu 
fi lho tinha sido desligado do atendimento. A Secretaria da Saúde informou que esse desligamento é feito por uma equipe de profi ssionais que entendem que o trat-
amento terapêutico realizado no CER – IV, cumpriu seu papel e teve sua terminalidade. A mãe argumenta, que sem a continuidade do acompanhamento, a condição 
biopsíquica de seu fi lhos regredirá. O Sr. Marcelo Lino esclareceu que, ele, enquanto Secretário não pode questionar e nem tem competência para se opor a determi-
nação proveniente de profi ssionais habilitados e formados para tal função. Reconhece que o CER – IV, realiza um atendimento clínico, nos padrões defi nidos dentro dos 
protocolos do SUS. Reconhece, também, que os fi lhos com defi ciência necessitam de um acompanhamento multidisciplinar contínuo para manterem a qualidade da 
sua condição biopsíquica. Talvez um atendimento prestado por Entidades da Sociedade Civil. Em seguida, abriu a palavra para os demais presentes.

A conselheira Dôra disse que de fato, não se pode entrar nesse mérito de contestar a determinação de alta de um profi ssional da Saúde. 

O Sr. Marcelo Lino propôs que a Mesa Diretora do CMDPD solicite reunião juntos aos responsáveis da Saúde para ver os  encaminhamentos possíveis neste caso. A 
plenária aprovou esta proposta. 

O quarto ponto da pauta tratou a recomposição da Mesa Diretora para complementar o mandato. O técnico do CMDPD Antônio Loures esclareceu que, com a eleição 
de Marília Campos, muitos dos conselheiros governamentais foram substituídos. O mandato da mesa é de 3 anos e termina concomitante aos dos conselheiros da so-
ciedade civil. A data será o dia 23 de maio. A mesa diretora é composta de 4 membros eleitos entre os pares. Um dos antigos conselheiro de governo saiu e a função de 
primeiro-secretário fi cou vaga. Era necessária a recomposição. O Sr. Marcelo Lino, ofereceu seu nome para a função. Considerou ser uma complementação de mandato, 
por breve tempo; e, também, que a recomposição deve ser de um conselheiro governamental. Não houve contestação a seu nome e a plenária considerou eleito o Sr. 
Marcelo Lino para a função de Primeiro-secretário da Mesa Diretora. Assim, a atual mesa para a ser: Maurício Peçanha – presidente do CMDPD (Sociedade Civil); Célio 
Pereira Soares – Vice-presidente (Governo); Marcelo Lino – primeiro Secretário (Governo); e, Josimar Rosária da Silva Moreira, a Josi – Segunda-secretária (Sociedade 
Civil). 

O último ponto de pauta informou e deliberou sobre o processo de eleição dos conselheiros(as) da sociedade civil. O Técnico Antônio Loures informou que o mandato 
da sociedade civil, também é de 3 (três) anos e termina no dia 23 de maio de 2021, já tratado. De modo legal, os conselheiros eleitos tomam posse até 30 dias após 
as eleições. Assim, a eleição deverá ocorrer, idealmente, no dia 23 de abril. O técnico propôs a formação de uma pequena comissão para dar  encaminhamentos a essa 
questão. Não se trata ainda da comissão eleitoral e isso permite maior participação da sociedade civil. Esta comissão dará encaminhamentos sobre pontos gerais da 
eleição. Apresentaram-se para compor essa comissão as conselheiras Dôra e Vânia. O nome do presidente do CMDPD, Sr. Maurício Peçanha foi indicado. O Secretário 
Marcelo Lino se comprometeu a indicar outro nome ligado a sua pasta. Este pequeno grupo se reunirá junto a equipe técnica do CMDPD e a Assessora Jurídica para 
formulação de encaminhamentos. A plenária aprovou esta proposta. 

Outro ponto tratado, foi sobre a realização da Conferência Municipal da Pessoa com Defi ciência. O Sr. Marcelo Lino disse que o assunto será considerado pela Assesso-
ria de Participação Popular e por isso a Secretaria de Direitos Humanos aguarda posicionamento. Contudo, emitiu opinião pessoal contrária a realização da Conferência 
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este ano. Esclareceu que não sabe como fi cará o quadro da pandemia este ano e trabalhar com essa incerteza é complexo e temerário. A campanha de imunização com 
a utilização das vacinas depende muito do governo federal. E muitas fragilidades estão expostas nesse processo; a epidemia está ainda muito grave. Assim considera 
mais prudente a não realização da conferência. 

Os conselheiros Dener Vasconcelos, Vânia Conceição, Rovânia, Dôra, Maria das Graças, dentre outros, também consideram temerária a realização da Conferência, nesse 
quadro de incerteza provocado pela COVID-19. 

Em outro assunto, o Sr. Anderson perguntou aos presentes, suas impressões sobre essa plenária no formato on-line e se as reuniões voltariam para as datas das segun-
das quartas-feiras dos meses. 

O Sr. Marcelo Lino disse ter preferência pelo aplicativo google-meet que considera mais prático do que o Teams, que foi utilizado. Considerou também importante 
retornar às reuniões para as segundas quartas-feiras. Dessa forma, a próxima plenária será no dia 10 de março. 

O Sr. Geraldo de Paula, conselheiro suplente da TRANSCON, alertou ao CMDPD sobre a necessidade de monitorar o desenvolvimento de implantação do Sistema 
Integrado de Mobilidade – SIM. São obras relacionadas ao trânsito e mobilidade urbana que ocorrem em Contagem. Considerou importante o Conselho realizar um 
monitoramento sobre a acessibilidade nas obras de calçadas, estações de transferências e outras relacionadas a área PCD (Pessoa com Defi ciência). Solicitou que o 
CMDPD pautasse esse ponto. 

A Sra. Rovânia Freitas parabenizou a realização da plenária virtual. Relatou que a Instituição, pela qual trabalha (CAIS), desenvolve as atividades ou na forma on-line ou 
presencial, caracterizando uma atuação híbrida. 

O Sr. Ivanil Gomes também parabenizou a realização da plenária on-line. Ressaltou a importância da relação humana, mesmo que virtual.

O vice-presidente do CMDPD, o Sr. Célio Soares, deu uma boa-tarde aos presentes e relatou que teve difi culades para acessar a sala. 

O Sr. Marcelo Lino deu o último informe: Terça-feira, às 14h, no CER IV, haverá a entrega simbólica das Credenciais Eletrônicas do Programa Sem Limite. Este sistema 
facilitará o acompanhamento do trajeto das Vans e dados dos serviços prestados. 

A Sra. Lorena Lemos cumprimentou aos ouvintes e participantes. Considerou a reunião com um saldo positivo. Reconheceu a tradição do CMDPD e que esta reunião 
é um excelente parâmetro para os demais conselhos. Envidará esforços para qualifi car esse processo on-line, através da Secretaria de Direitos Humanos. O importante 
é que a diretriz de fortalecer a participação da Sociedade Civil e o Controle Social está em evidência e ressaltou o compromisso da Secretaria no cumprimento dos 
paramêmtros do “Pacto pela Vida”.

A Sra. Débora Batista reconheceu que a pandemia trouxe sérias consequências na qualidade de vida das pessoas com defi ciência. Áreas como Esporte, Educação, con-
vívio e lazer foram muito afetadas. Devido a problemas de aúdio, a fala da Sra. Débora não pode ser captada em sua integralidade. 

O Presidente do CMDPD, Sr. Maurício Peçanha também cumprimentou os presentes. Concordou com as falas dos demais, sobre perdas causadas pela pandemia e da 
importância de retomada das reuniões. Destacou a necessária luta para que se crie um Centro de Referência da Pessoa com Defi ciência, em Contagem.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada ata desse encontro, a qual será lida e aprovada pelos participantes da 135ª Plenária e assinada pelos presentes da 134ª reunião, 
caso seja possível.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – CMDPD.

RESOLUÇÃO 001 / 2021-CMDPD

Publiciza composição da Mesa Diretora do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Defi ciência – CMDPD – para término do mandato 2018 / 2021.

O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Defi ciência – CMDPD, no uso de suas atribuições determinadas pela lei municipal n° 4.716, de 09 de janeiro 
de 2015, e considerando:

I – Deliberação da 134ª Reunião Plenária, do dia 24 de Fevereiro de 2021 que elegeu o Sr. Marcelo Lino, para a função de Primeiro-secretário da Mesa Diretora / CMDPD 
para o término do mandato do triênio de 2018/2021.

Resolve:

Art.1º – Publicizar composição da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Defi ciência-CMDPD integrada por:

I – Presidente: Maurício Alves Peçanha;
II – Vice-Presidente: Célio Pereira Soares;
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III – Primeiro-secretário: Marcelo Lino;
IV – Segunda-secretária: Josimar Rosária da Silva Moreira (Josy).

Art 2º – O Mandato da Mesa Diretora é de 3 (três) anos, sem direito a recondução nos respectivos cargos e com o término no mês de maio de 2021.

Art 3º – Esta resolução retroage seus efeitos a partir do dia 24 de Fevereiro de 2021

Contagem, 11 de Março de 2021

Maurício Alves Peçanha
Presidente do CMDPD

Funec

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - Funec 

PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES CANDIDATOS (AS) PARA O ANO LETIVO DE 2021 - EDITAL 01/2021 

LISTA DE INTERESSE POR UNIDADE (RETIFICADO)

UNIDADE RIACHO

Ord  Inscrição Classifi cação Unidade Curso Turno Nome do Estudante Data de Nascimento

1º 808126 97 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Ariana Borges Medina 26/07/2005

2º 229341 219 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Marcelle Julia gomes 11/04/2005

3º 284920 223 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Luiz Felipe Motta Braga 09/09/2004

4º 178006 289 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Emanuel Otávio Las Casas Campos 20/05/2005

5º 278605 295 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde GRAZIELLE LOURENÇO SILVA ROSA 24/11/2005

6º 480784 296 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde lucas vinicios santos da cruz 11/06/2005

7º 562133 297 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Pedro Henrique Ramos dos Santos 19/08/2005

8º 77891 306 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Giovana Nonato Araujo 26/04/2005
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9º 738894 307 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde CAIO CESAR MORAES COSTA 12/08/2005

10º 40677 311 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Pedro Gabriel Evangelista Marques 26/08/2004

11º 538816 318 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Maria Clara Fernandes Silva 04/08/2005

12º 497902 326 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Vinicius Gomes Pereira 11/10/2004

13º 267840 329 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Matheus Fillipe de Souza Nunes 28/07/2005

14º 846912 330 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde DANIEL FILIPE RAMOS DE OLIVEIRA 18/01/2006

15º 386868 333 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Eduardo Gonçalves Ferreira 27/03/2006

16º 552477 337 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Millena Thabata Silva Avelar 02/12/2005

17º 240297 352 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Francisco de Castro Perdigão 13/03/2006

18º 513499 356 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde ANA VITORIA FAUSTINO 06/09/2005

19º 199270 365 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Eric Januse Oliveira Rodrigues 06/09/2005

20º 662103 368 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde João Pedro Rubens Fonseca 06/03/2006

21º 360073 384 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Elias Miguel Gonçalves da Silva 30/08/2005

22º 383032 385 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde

Maria Eduarda Rodrigues de 
Araújo 20/06/2005

23º 495658 389 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Bianca Kamyle Silva Cardoso 12/10/2005

24º 600436 397 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Erick Henrique Souza de Paula 13/02/2006

25º 757319 410 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Gabriel Medeiros de Araújo Cunha 29/12/2005

26º 128950 415 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Lucas Vinicius 15/12/2005

27º 27990 416 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde

CAIO HENRIQUE MOREIRA DE 
JESUS 25/09/2005



"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, 11 de março de 2021 Página 69 de 75 Diário Oficial de Contagem - Edição 5025

28º 988671 417 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Sarah Leticia Costa Santos 01/07/2005

29º 149497 431 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde

Vinicius Gontijo Pedrosa de 
Almeida 24/01/2006

30º 152506 436 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Guilherme Alexandrino dos Santos 31/01/2006

31º 215487 438 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde João Pedro Diniz Esposito 07/10/2005

32º 751295 447 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde

PEDRO AUGUSTO DA SILVA 
VERSIANI 27/12/2005

33º 581724 448 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Igor Wallace Braga Oliveira 07/02/2006

34º 598351 454 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde

ISAQUE AUGUSTO DE OLIVEIRA 
SILVA 17/11/2005

35º 919213 460 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Vinícius Oliveira Mello da Silva 12/03/2005

36º 881856 466 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde THAYNÁ BATISTA CARDOSO 18/09/2005

37º 961717 470 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde

YASMIM MEL AMARAL DE OL-
IVEIRA 05/10/2005

38º 77421 487 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Lorena Luiza Santana Diniz 11/01/2006

39º 277432 488 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Beatriz Fernandes Soares 17/07/2005

40º 694494 497 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Estevão Amaral de Melo 05/02/2005

41º 66276 498 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde vitor da silva araujo 30/12/2005

42º 48460 500 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Gabriel Hilarion De Faria Reis 06/04/2006

43º 591303 502 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Arthur Marques Costa Fernandes 25/03/2006

44º 408830 525 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Marina Ribeiro Melo de Oliveira 20/03/2006

45º 883301 527 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Selton Dos Santos Andrade 01/08/2005

46º 249803 534 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Sarah Rodrigues Ramos 12/09/2005
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47º 688273 540 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Fayla Silvestre Cardozo 16/12/2005

48º 542924 551 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Maria Vitória De Castro Ramos 23/04/2005

49º 315336 561 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde samuel fernandes rodrigues 06/08/2005

50º 219588 579 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Luiz Phillipe Siqueira Rodrigues 09/05/2005

51º 955113 582 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde João Victhor Almeida Santos 04/07/2005

52º 320816 589 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Gabriel Soares Guczak 21/09/2005

53º 979107 591 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde KAUÃ SILVA VALADARES 28/09/2005

54º 382378 593 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Pedro Antônio Silva do Rosário 06/12/2005

55º 783115 595 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Daniel Resende Junio 25/08/2005

56º 284456 596 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Anne Caroline Adriano Nascimento 29/04/2005

57º 646391 604 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Maria Eduarda De Almeida Aguiar 13/01/2006

58º 530448 629 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Rafael Gomes da Silva 04/03/2006

59º 618870 637 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Gustavo André Cordeiro Silva 05/01/2006

60º 400457 644 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Larissa Peixoto Ramos 20/05/2005

61º 808738 647 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde MARCO TULIO FERREIRA MIRANDA 11/01/2006

62º 885409 659 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Alex Eduardo da Silva Barcelos 09/04/2005

63º 137939 660 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde sara campos goes siqueira 06/06/2006

64º 670624 669 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Samuel Santos Ribeiro 04/03/2005

65º 628248 687 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Karen Julia de Carvalho Santos 29/03/2006
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66º 579654 705 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Alexandre Prado Rodrigues Barros 25/11/2005

67º 43062 708 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Kauã Leandro 14/04/2006

68º 416794 715 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Davi Fernandes Silva de Paula 03/01/2006

69º 978663 746 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Arthur Felipe de Carvalho 02/02/2006

70º 786875 750 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Pedro Marques de Sousa 02/05/2005

71º 199015 766 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde

LEANDRO EMILIANO DE MOURA 
MIRANDA 16/04/2006

72º 167483 769 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Yan Shermann Sadra e Silva 17/02/2005

73º 761327 774 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Camila Fagundes Campos Lucas 11/09/2003

74º 430307 775 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Anna Julia Pessoa Lelis 14/09/2004

75º 516608 784 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Pedro Fagundes Vasconcelos 30/03/2006

76º 25236 786 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde João Vitor Siqueira Melo 24/05/2005

77º 115874 797 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde LIVIA MARIA CORREA DE ARAUJO 19/09/2005

78º 678262 808 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Cairon Enrik de Souza Lima 19/05/2006

79º 160578 810 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Vinicius Machado Delgado 05/06/2006

80º 288432 814 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Letícia Martins de Freitas 07/09/2005

81º 814780 819 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Lucas de Souza Calsavara 15/12/2005

82º 207084 854 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde LAVINIA ASSUNÇÃO DE JESUS 11/05/2005

83º 433234 861 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Kezia Gabrielle Martins de Souza 24/11/2005

84º 73971 862 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Roger Souza Brandão 24/03/2006
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85º 517848 864 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Ludmila Santos Alves 30/01/2006

86º 45127 874 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Vinícius de Abreu Ramalho 15/03/2006

87º 156524 877 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Amanda Oliveira Monteiro 11/07/2005

88º 499583 885 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Kayo Henrique Ferreira Gurgel 13/01/2006

89º 580805 895 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Sofi a Pereira Dias Soares 11/01/2006

90º 283199 899 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde KAIQUE LOPES SILVA 09/12/2005

91º 283516 900 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Iury Gabriel Vieira Francisco 28/10/2004

92º 649679 910 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Ana Luiza Fernandes de Sa 30/07/2005

93º 941437 911 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde

Carmem Lúcia Nascimento Dos 
Santos 26/10/2005

94º 658726 915 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Isabella Mendes Barbosa 09/09/2005

95º 704679 924 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde JOAO VITOR LIMA ZEFERINO 25/11/2005

96º 318989 938 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Matheus Henrique Paiva Sousa 09/07/2005

97º 143491 948 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde ARTHUR HENRIQUE DA SILVA 26/12/2005

98º 370372 965 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde

Larissa Lorrane Gonçalves De 
Carvalho 19/12/2005

99º 757358 976 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde

Jhenifer Vitória Soares Amorim 
Da Silva 11/12/2005

100º 796040 984 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Enrico Lima Pereira 26/01/2006

101º 893405 1000 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Gustavo Henrique Couy Pinto 02/06/2005

102º 192684 1010 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Thamyris da Conceição Araujo 10/12/2005

103º 685938 1036 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Yan Henrique Silva Matos 17/12/2005
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104º 679347 1041 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Mateus Vinicius de Oliveira Tomaz 09/09/2005

105º 480284 1044 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Fernando Posceschy Ferreira 11/07/2005

106º 554982 1058 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Lucas Gabriel Abade Oliveira 21/04/2005

107º 546075 1078 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Kauã Iago Aleme Gomes 03/07/2006

108º 542123 1096 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Joao Victor Rodrigues 27/12/2005

109º 68008 1103 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Enzo Lima Pereira 26/01/2006

110º 791436 1105 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Vitória Vilar Santos Profeta 25/10/2005

111º 22236 1107 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Amanda Gabrielli Alves Pereira 30/04/2005

112º 36738 1115 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Caio Victor Cunha Ribeiro 10/11/2004

113º 274338 1116 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Beatriz Silva Gomes Rosa 09/09/2005

114º 819275 1149 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Hugo Rodrigues Silveira 29/05/2005

115º 321508 1164 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde GIOVANNA MALTA DE LIMA 01/08/2005

116º 613139 1176 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Lucas Isaque Borges dos Santos 15/05/2005

117º 555077 1182 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde IZABELLE DE CÁSSIA ALMEIDA 03/03/2006

118º 632529 1187 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde

PEDRO AUGUSTO RIBEIRO DA 
CRUZ 28/07/2005

119º 757572 1245 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Edjame Ribeiro da Silva Júnior 06/05/2005

120º 654682 1248 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Camily Vitoria Fragozo 18/02/2006

121º 21352 1250 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Pietro Braga de matos 20/12/2005

122º 937252 1279 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde MELISSA GABRIELA FELIX 08/08/2005
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123º 270649 1313 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Lucas Estevam Freitas Pedrosa 22/09/2005

124º 401063 1335 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde

PEDRO DE OLIVEIRA MARCOS 
SANTOS 26/10/2004

125º 711754 1352 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Matheus Martins Pereira 20/09/2004

126º 573241 1385 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde joaõ vitor syrio magalhães 27/08/2005

127º 660272 1392 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde

LUCAS VERONEZ DE OLIVEIRA 
TORRES 19/08/2005

128º 404283 1401 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Fabiola Oliveira Leite dos Santos 28/10/2004

129º 747665 1426 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde PABLO LEONARDO LIMA SILVA 16/02/2005

130º 6052 1459 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Athos Samuel da Silva Lopes 13/08/2005

131º 844720 1478 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Juan Pablo Pessoa Pereira 26/10/2005

132º 4921 1481 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde GABRIEL SILVA SANTOS 21/01/2005

133º 992195 1517 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Davi Duarte Felix de 22/01/2006

134º 606811 1527 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde DANIEL ISRAEL SANTOS 08/09/2005

135º 964403 1531 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Emily Victoria Bueno de Carvalho 10/04/2006

136º 690045 1551 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde JUAN PABLO SANTIAGO LIMA 24/01/2006

137º 65055 1590 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Márcio Moreira Da Silva Júnior 04/08/2005

138º 408658 1627 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Diogo Henrique de Morais Silva 16/05/2006

139º 640227 1648 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Anna Paula Moreira Jesus Soares 16/01/2005

140º 796673 1660 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde isaque luiz do nascimento bizerra 16/02/2006

141º 560492 1685 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Marlon Pantaleão Martins 17/08/2004
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142º 454833 1700 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Victor Godinho de Araujo 23/05/2006

143º 588514 1719 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Guilherme Araujo Monteiro 21/01/2006

144º 653298 1723 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde EVELYN ALMEIDA OLIVEIRA 06/03/2006

145º 12515 1753 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Giulia de Almeida Assunção 22/12/2005

146º 569868 1763 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde DAVI CHAVES COSTA 10/01/2006

147º 438412 1773 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde JOÃO PAULO RIBEIRO DA CRUZ 28/07/2005

148º 52631 1925 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde SERGIO JUNIO ROCHA 22/09/2005

149º 348360 2253 Riacho
Ensino Médio Integrado - 
Técnico em Informática Manhã e Tarde Pedro Henriques Ferreira 09/02/2006
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