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AVISO DE SESSÃO:

1 - O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa a data para a realização do Pregão Eletrônico nº 093/2020 – PAC 226/2020- cujo 
objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A ORDENS JUDICIAIS - Data: 29 de MARÇO de 2021 às 
09h00min, abertura das propostas às 09h15min.

O edital poderá ser obtido da seguinte forma: através do site www.licitacoes-e.com.br e www.contagem.mg.gov.br. Informações através do e-mail: saude.licitacao@
contagem.mg.gov.br – Equipe de Licitação – Fabrício Henrique dos Santos Simões, Secretário Municipal de Saúde. Em 12 DE MARÇO  de 2021

COMITÊ DE 
ENFRENTAMENTO 
À PANDEMIA DO 
COVID-19

Plano Municipal de enfrentamento à COVID-19 - “Plano Contagem Pacto pela Vida”

PROTOCOLO SANITÁRIO PARA TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO E INDIVIDUAL

Este Protocolo dispõe sobre o funcionamento do transporte público coletivo e individual de passageiros, no Município de Contagem, enquanto perdurar o estado de 
calamidade pública em razão da Pandemia pela COVID-19.

1. As concessionárias dos serviços de transporte público coletivo de passageiros, durante o período em que perdurar a Situação de Emergência em Saúde Pública decor-
rente da pandemia causada pela COVID-19, deverão cumprir os seguintes procedimentos:
1.1. garantir as condições mínimas operacionais e medidas de distanciamento controlado, observando que:
a) o número de passageiros em cada viagem deverá ser reduzido em relação aos limites contratuais defi nidos para faixas horárias de pico e fora de pico;
b) o dimensionamento das viagens deverá considerar os passageiros no trecho de maior carregamento;
c) as concessionárias deverão disponibilizar veículos reservas em número sufi ciente para garantir o cumprimento das disposições deste Protocolo, inclusive nos horários 
de maior fl uxo de usuários, realizando viagens extras sempre que necessário.
1.2. Adotar as medidas sanitárias que se fi zerem necessárias para reduzir os riscos de disseminação do novo coronavírus, entre elas:
a) promover limpeza diária e frequente, com produtos saneantes, das superfícies que são tocadas com frequência por usuários e operadores do serviço dentro da frota 
circulante, conforme Protocolo para Limpeza e Desinfecção de Superfícies;
b) disponibilizar nos veículos e reabastecer, dispenser com álcool em gel 70% (setenta por cento), próximo à entrada, inclusive nos veículos sem roletas.
c) disponibilizar, aos eventuais passageiros que não possuírem, máscaras de proteção individual descartáveis embaladas individualmente.

2. A lotação máxima de passageiros será adequada para evitar o contágio do Coronavírus, e:
2.1. A lotação máxima de passageiros será de acordo com as características dos modelos dos veículos que prestam o serviço de transporte público coletivo municipal:
I – nos veículos, modelo Padron, Básico ou MIDI, será admitida a lotação máxima com o preenchimento dos bancos acrescida de 10 passageiros em pé;
II – nos veículos, modelo micro ônibus, será admitida a lotação máxima com a ocupação dos bancos, não sendo admitido passageiros em pé.
2.2. Os veículos deverão ser sinalizados com a nova capacidade de transporte e observado o disposto nos itens I e II, seguindo os padrões da campanha “Pacto Pela 
Vida”.
2.3. Os veículos deverão possuir marcação referenciada no teto para identifi cação das posições que deverão ser ocupadas pelos passageiros que eventualmente trafega-
rem em pé.
2.4. Os procedimentos de limpeza e desinfecção de veículos devem ser realizados com a utilização de Equipamento de Proteção Individual – EPI – adequado ao risco 
existente e de produtos indicados pelas autoridades sanitárias, a fi m de garantir a saúde dos trabalhadores e a devida higienização dos diversos tipos de superfície.
2.4. É vedado o embarque e a permanência de passageiros sem máscara ou utilizando-a de forma incorreta. 

3. As concessionárias dos serviços de transporte público deverão adotar as seguintes medidas para toda a frota e operadores utilizados nos serviços de transporte 
público coletivo de passageiros:
3.1. disponibilizar ao operador, em cada veículo, álcool em gel 70% (setenta por cento) ou produto indicado pelos órgãos de saúde.
3.2. orientar os operadores a utilizar corretamente as máscaras de proteção, cobrindo adequadamente nariz e boca, e higienizar as mãos com água e sabão ou álcool 
em gel 70% (setenta por cento).
3.3. higienizar, com produto saneante, ao fi nal de cada viagem, volante, manoplas do câmbio e do freio de estacionamento e demais superfícies tocadas pelos opera-
dores, fazendo-se fricção nesses componentes.
3.4. lavar os veículos, interna e externamente, a cada vinte e quatro horas, sendo que as superfícies que são tocadas com maior frequência pelos usuários, como corri-
mãos, balaústres, pega-mãos, roleta e pontos de apoio nos assentos, devem ser higienizados em intervalos máximos de cento e oitenta minutos, conforme Protocolo 
para Limpeza e Desinfecção de Superfícies.
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3.5. realizar a manutenção rigorosa dos veículos com sistema de ar-condicionado, bem como observar os prazos e procedimentos de operação e higienização defi nidos 
pelos fabricantes dos equipamentos, conforme protocolos para os cuidados (limpeza) dos equipamentos de ar condicionado.
3.6. manter, sempre que possível, as janelas dos veículos abertas, resguardados os limites de segurança.
3.7. aferir a temperatura corporal dos operadores e o estado geral de saúde antes do início da operação, bem como ao fi nal da jornada de trabalho.
3.8. o funcionário que apresentar sintomas, tais como perda de olfato ou paladar, tosse seca, febre (temperatura corporal acima de 37ºC), difi culdade respiratória 
aguda, congestionamento nasal e/ou infl amação na garganta, deverá ser afastado das atividades laborais e deverá receber orientação de permanecer em isolamento 
domiciliar por, no mínimo, 14 dias, ou mais, no caso de persistência dos sinais/sintomas, até a completa melhora. O isolamento domiciliar poderá ser suspenso caso o 
funcionário seja submetido a exame laboratorial e receba diagnóstico médico, que afaste a possibilidade de estar infectado pela COVID-19.

4. A TRANSCON e as concessionárias do serviço de transporte público coletivo de passageiros promoverão ações intensivas de informação e medidas educativas para os 
usuários, visando garantir a adoção das práticas recomendadas de distanciamento e combate à disseminação da COVID-19.

5. Os permissionários do sistema de transporte público individual de passageiros por táxi, deverão seguir a seguintes diretrizes:
5.1. disponibilizar, aos passageiros, álcool em gel 70% (setenta por cento), para higienização ao adentrar a ao sair do veículo.
5.2. higienizar, ao fi m de cada corrida, as maçanetas, portas ou quaisquer partes no interior e exterior do veículo onde possa haver contato dos passageiros.
5.3. transportar, preferencialmente, passageiros no banco de trás dos veículos.
5.4. trafegar, sempre que possível, com as janelas abertas.
5.5. é vedado o embarque e a permanência de passageiros sem máscara ou utilizando-a de forma incorreta.
5.6. a determinação prevista no item 5 é válida para quaisquer permissionários que transitem pelo território do Município de Contagem. 

6. Os usuários dos serviços de transporte público coletivo e individual deverão observar as seguintes medidas preventivas, além daquelas recomendadas pelas institui-
ções de saúde:
6.1. utilizar corretamente máscara, com adequada cobertura do nariz e boca, nos ambientes públicos, inclusive dentro dos ônibus, bem como nos pontos de embarque 
e desembarque.
6.2. priorizar o pagamento da passagem com cartão de bilhetagem eletrônico
6.3. higienizar as mãos antes e logo após a utilização do transporte público coletivo.
6.4. usuários idosos e pessoas em grupos de risco devem evitar, sempre que possível, o uso do transporte público coletivo;
6.5. É expressamente proibido o consumo de alimentos e bebidas dentro dos veículos.

Plano Municipal de enfrentamento à COVID-19 - “Plano Contagem Pacto pela Vida”

PROTOCOLO PARA O MANEJO DO CORPO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E REALIZAÇÃO DE VELÓRIOS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19.

São regras que se aplicam aos serviços funerários e para a realização de velórios:

1. Afi xar na entrada dos estabelecimentos uma placa informando a capacidade máxima de lotação;
2. Garantir que os ambientes estejam ventilados e facilitem a circulação de ar;
3. Disponibilizar profi ssional para realizar a abordagem de todos os freqüentadores, para uso de preparações alcoólicas (gel ou líquida com concentração de 70%) na 
entrada das funerárias e dos locais onde serão os funerais; 
4. Na entrada dos locais, manter um termômetro digital remoto, que detecte a temperatura sem contato com a pele, sendo vedada a entrada e permanência nos locais 
de freqüentadores com temperatura corporal superior a 37ºC;
5. Somente autorizar a entrada e permanência nos locais com uso adequado de máscara facial, que deverá cobrir totalmente o nariz e a boca;
6. Ampliar a frequência de limpeza de piso, corrimão, maçaneta, superfícies e banheiros com álcool 70% ou solução de água sanitária, lixeira com tampa e abertura 
sem contato manual;
7. Higienizar com álcool a 70% todos os equipamentos utilizados na prestação de serviços, antes e após cada utilização;
8. Realizar higienização de superfícies de equipamentos de uso compartilhado por todos com álcool 70%;
9. Descartar resíduos corretamente, conforme preconizado na Resolução RDC 222/2018 ANVISA/MS; 
10. Uso obrigatório de face shield (máscara transparente de acrílico) para todos os atendentes das funerárias, juntamente com a máscara de proteção facial;
§ 1º Os estabelecimentos deverão dispensar do comparecimento ao seu local de trabalho os funcionários que apresentarem sintomas respiratórios, tais como tosse 
seca, febre (temperatura corporal acima de 37º), difi culdade respiratória aguda, congestionamento nasal e/ou infl amação na garganta.
§ 2º O distanciamento entre as pessoas, a fi m de evitar aglomeração e observar as regras sanitárias e epidemiológicas de enfretamento à pandemia deve ser cumprido 
da seguinte forma:
I - para lugares fechados, 1 (uma) pessoa a cada 5 m² (cinco metros quadrados); 
II - para lugares abertos, 1 (uma) pessoa a cada 2 m² (dois metros quadrados).

MEDIDAS COMPLEMENTARES E CONDICIONANTES PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIAS E REALIZAÇÃO DE VELÓRIOS: 

1. Nas situações de óbitos suspeitos ou confi rmados de Covid-19 durante o período de infectividade, deverá ser levado em conta a Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA 
7/2020 e a Nota Técnica nº 19/SES/SUBVS/SVS/DVSS/2020, para os seguintes casos: 
I – Óbito de paciente assintomático não gravemente imunossuprimido ou de paciente com quadro leve a moderado não gravemente imunossuprimido, ocorrido antes 
de 10 dias após a confi rmação da Covid-19 pelo teste RT-PCR em tempo real; 
II –Óbito de paciente assintomático e gravemente imunossuprimido ou de paciente com quadro grave/crítico e gravemente imunossuprimido, ocorrido antes de 20 dias 
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após a confi rmação da Covid-19 pelo teste RT-PCR em tempo real;
III – Óbito de paciente suspeito de Covid-19, sem resultados de teste RT-PCR;
1.1. Os trabalhadores de serviços funerários, em especial aqueles envolvidos no manejo do corpo, devem ser protegidos da exposição a sangue e fl uidos corporais infec-
tados, bem como a objetos e superfícies contaminadas. 
1.2. O preparo do corpo deve ser realizado no local de ocorrência do óbito, seja no ambiente hospitalar, domicílio ou em instituições, consistindo na: 
1.2.1. Remoção das vestes hospitalares, cateteres de infusão venosa e cânulas; - Higienização e bloqueio dos orifícios de drenagem de feridas e punção de cateter com 
cobertura impermeável; 
1.2.2. Limpeza das secreções nos orifícios orais e nasais com compressas; 
1.2.3. Bloqueio dos orifícios naturais (boca, nariz, ouvido, ânus) para evitar extravasamento de fl uidos corporais; 
1.2.4. Não deve ser utilizado qualquer método que possa gerar respingos ou aerossóis, como ar comprimido ou água sob pressão; 
1.2.5. O corpo deve ser acondicionamento em saco impermeável próprio, de lona plástica em polímero biodegradável, de acordo com a política nacional de resíduos, 
com zíper e lacre plástico, devendo ser limpo e higienizado com desinfetante hospitalar ou substância à base de álcool (álcool a 70º, solução clorada [0.5% a 1%], ou 
outro saneante desinfetante aprovado pela ANVISA);
1.2.6. O corpo deve ser identifi cado e no saco externo de transporte deve constar “Agente Biológico Classe de Risco 3”; 
1.2.7. O corpo ensacado deve ser acondicionado na urna funerária imediatamente lacrada; 
1.2.8. Não deve ser realizado qualquer procedimento de conservação do corpo por intermédio de técnicas de tanatopraxia, formolização ou embalsamamento;
1.2.9. Apenas um número mínimo de funcionários deve estar envolvido na manipulação do corpo;
1.2.10. O translado intermunicipal, nos limites do município de Contagem, pode ser realizado se o tempo entre o óbito e a inumação não ultrapassar 24 horas, deven-
do a embalagem do corpo deve seguir três camadas: 
a) 1ª: em lençóis; 
b) 2ª: em saco impermeável próprio para impedir que haja vazamento de fl uidos corpóreos;
c) 3ª: em um segundo saco (externo), que deve ser limpo e higienizado com desinfetante hospitalar ou substância à base de álcool (álcool a 70º, solução clorada [0.5% 
a 1%], ou outro saneante desinfetante aprovado pela ANVISA);

2. Nas situações de óbitos suspeitos ou confi rmados de COVID-19, fora do período de infectividade, deverá ser levado em conta a Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA 
7/2020 e a Nota Técnica nº 19/SES/SUBVS/SVS/DVSS/2020, para os seguintes casos: 
I – Óbito de paciente assintomático não gravemente imunossuprimido ou de paciente com quadro leve a moderado não gravemente imunossuprimido, ocorrido após 
10 dias da confi rmação da Covid-19 pelo teste RT-PCR em tempo real;
II – Óbito de paciente assintomático e gravemente imunossuprimido ou de paciente com quadro grave/crítico e gravemente imunossuprimido, ocorrido após 20 dias da 
confi rmação da Covid-19 pelo teste RT-PCR em tempo real; 
2.1. Não é necessário o acondicionamento em saco impermeável e urna lacrada, devendo o corpo ser entregue pelo hospital ao Serviço Funerário já higienizado e 
tamponado; 
2.2. Pode ser realizado procedimento de conservação do corpo, desde que observadas as disposições na Nota Técnica da Vigilância em Saúde de Contagem, NT nº 
001/2021 de 11/03/2021, dentre as quais os padrões estabelecidos de controle para segurança do ar ambiente. 

3. Nas situações de óbitos por outras causas não relacionadas à Covid-19, devem ser seguidos os procedimentos descritos na Nota Técnica COES MINAS COVID-19 Nº 
19/2020 – 22/10/2020. Assim, em qualquer situação devem ser observadas as seguintes medidas: 
3.1. A limpeza e desinfecção de artigos e superfícies devem seguir as recomendações dos fabricantes, de acordo com os procedimentos operacionais padrão, utilizando 
Equipamentos de proteção individual (EPIs) apropriados e com produtos em conformidade com a legislação sanitária vigente; 
3.2. A higienização das mãos deve ser realizada antes e após o preparo do corpo; 
3.3. Todos os profi ssionais devem usar: gorro, óculos de proteção ou protetor facial, máscara cirúrgica, avental impermeável luvas;
3.4. Se for necessário realizar procedimentos que geram aerossol como extubação, usar máscara de proteção N95, PFF2 ou equivalente;
3.5. Os EPI’s devem ser usados tão somente durante as atividades e devem ser removidos de forma a evitar a auto contaminação, da seguinte maneira:
a) Antes da colocação e após a retirada, os profi ssionais devem realizar a higienização das mãos;
b) Retirar as luvas de procedimento e o avental descartável, higienizar as mãos e, após, remover a máscara;
c) As luvas, máscara e avental (se descartável) devem ser descartados em recipientes exclusivos para resíduos infectantes, nos termos da legislação sanitária.

4. Não é necessário veículo especial para transporte do corpo. O carro funerário deve ser limpo e desinfetado após o transporte, conforme Protocolo para Limpeza e 
Desinfecção de Superfícies.

5. Considera-se de riscos para desenvolvimento de complicações da Covid-19 os profi ssionais com as seguintes situações: cardiopatias graves ou descompensadas 
(insufi ciência cardíaca, infartados, revascularizados, portadores de arritmias, hipertensão arterial sistêmica descompensada); pneumopatias graves ou descompensadas 
dependentes de oxigênio, portadores de asma moderada/grave, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica-DPOC; imunodeprimidos; doentes renais crônicos em estágio 
avançado (graus 3, 4 e 5); diabéticos, conforme juízo clínico, e gestantes.
5.1 Estes profi ssionais não devem executar atividades de manejo de corpos enquadrados na situação 1. 

6. Para efeito de monitoramento, deve ser registrado nome, CPF, datam de nascimento e atividade de todos os trabalhadores que participaram dos cuidados post-
-mortem, inclusive os de serviços de limpeza. 

7. As realizações de velórios deverão observar, especialmente:
7.1. Os velórios não são recomendados. Se realizados, estes devem ocorrer com o menor número possível de pessoas (máximo de 10 pessoas), preferencialmente ape-
nas os familiares mais próximos, e seguindo as recomendações do município; 
7.2. A cerimônia de sepultamento não deve contar com aglomeração de pessoas, respeitando a distância mínima de, pelo menos, dois metros entre elas, bem como ou-
tras medidas de isolamento social e de etiqueta respiratória. Recomenda-se que o sepultamento ocorra com no máximo 10 pessoas, não pelo risco biológico do corpo, 
mas sim pela contraindicação de aglomerações; 
7.3. Ficam vedados os velórios cujo óbito seja suspeito ou tenha confi rmação de Covid-19, devendo o sepultamento ou a cremação ser realizados de forma direta, não 
podendo ultrapassar 24 horas após o óbito; como medida de prevenção à disseminação do Coronavírus (Covid-19);
7.4. Todos os entes envolvidos no atendimento ao óbito, até a realização do sepultamento e ou cremação, devem primar pela agilidade, visando minimizar o tempo 
entre a declaração do óbito e sua destinação fi nal;
7.5. A partir da emissão da Autorização de Remoção do Corpo (ARC), a funerária concessionária, responsável pelo atendimento, deverá realizar a retirada do corpo da 
instituição médica ou do local do óbito em, no máximo, 4 horas;
7.6. Os casos envolvendo óbitos suspeitos ou confi rmados por Coronavírus (Covid-19) devem ter, obrigatoriamente, o caixão fechado pela funerária e as tarraxas retira-
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das, não podendo mais ser aberto;
7.7. Nos casos em que o velório for vedado, a família pode optar por realizar uma breve despedida de, no máximo, 20 minutos, junto ao local do sepultamento ou 
cremação, desde que o espaço em questão seja ao ar livre, não sendo permitida a presença de mais de dez pessoas;
7.8. Nos casos em que o óbito não teve como suspeita ou causa da morte a Coronavírus (Covid-19), estão liberados velórios com até duas horas de duração;
7.9. Alimentos estão proibidos de serem servidos durante o velório, sendo permitido somente líquidos, desde que devidamente envasados, sem compartilhamento; 
7.10. Fica proibida a realização de velórios em residências, igrejas, assim como em ambientes com área inferior a 30 m²;
7.11.  As janelas e portas do local do velório devem ser mantidas abertas para propiciar a ventilação constante;
7.12. Idosos com mais de 60 anos, portadores de doenças crônicas, gestantes, lactantes, crianças, assim como familiares que apresentarem sintomas respiratórios como 
febre, tosse, dor de garganta, coriza ou congestão nasal, não devem ir aos velórios, mantendo o isolamento social;
7.13. Ao entrar e sair das capelas mortuárias, os familiares enlutados devem realizar a desinfecção das mãos com álcool gel 70% ou higienização com água e sabão;
7.14. As funerárias, capelas mortuárias, cemitérios dentre outros, deverão cumprir o Protocolo de Contagem contra o Coronavírus (Covid-19) para Serviços Funerários e 
Congêneres, conforme Nota Técnica da Vigilância em Saúde de Contagem, NT nº 1/2021 de 11/03/2021.

Atos do Executivo

DECRETO Nº 059, DE 12 DE MARÇO DE 2021

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 9º, da Lei nº 5.120, de 15 de janeiro de 2021

DECRETA:

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

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

1.07.1.04.122.0001.2132.33909200.0100   6.653,00 

1.10.1.08.122.0001.2050.33909300.0100    4.795,55 

1.10.1.08.122.0001.2138.33904000.0100   101.509,69 

1.12.3.12.365.0029.2251.33504100.0101   5.657.303,67 

1.13.1.10.301.0040.2190.44905200.2159   209.899,50 

1.12.3.12.365.0029.2251.44906100.0101   1.683.900,00 

1.13.1.10.302.0041.2195.33503900.2155   1.000.000,00 

1.13.1.10.302.0041.2195.33503900.2155   1.000.000,00 

1.10.2.08.244.0069.2139.33904000.2129    1,00 

1.12.3.12.365.0029.2251.33504100.2119   7.340.402,19 

TOTAL  17.004.464,60 
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Art. 2º Para fazer face à suplementação constante no art. 1º deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial das seguintes dotações orçamen-
tárias:

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

1.07.1.04.122.0001.2132.33903900.0100    6.653,00 

1.10.1.08.122.0001.2050.33903900.0100   101.509,69 

1.10.1.08.122.0001.2050.44905200.0100    4.795,55 

1.10.2.08.244.0069.2139.44905100.2129    1,00 

1.13.1.10.301.0040.2190.44905100.2155   1.000.000,00 

1.12.3.12.361.0029.2252.33903900.0101   7.341.203,67 

1.13.1.10.122.0038.2183.33903000.2155   1.000.000,00 

1.13.1.10.301.0040.2190.33903000.2159   209.899,50 

1.12.3.12.361.0001.2249.31901100.2118   7.340.402,19 

TOTAL  17.004.464,60 

Art. 3º O valor suplementado no art. 1º deste Decreto não onera o limite estabelecido no art. 9º da Lei nº 5.120, de 15 de janeiro de 2021, conforme parágrafos 1º a 
3º e seus incisos.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 12 de março de 2021.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

ANDRÉ TEIXEIRA MOREIRA 

Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
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DECRETO Nº 060, DE 12 DE MARÇO DE 2021

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 9º, da Lei nº 5.120, de 15 de janeiro de 2021,

DECRETA:

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

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

1.08.1.04.123.0001.2161.33909200.0100  19.500,00 

1.08.1.04.123.0001.2161.33909200.0100  29.500,00 

1.06.1.04.131.0066.2013.33909200.0100  23.549,27 

1.08.1.04.123.0001.2161.33909200.0100  2.500,00 

1.10.1.08.122.0001.2050.33903000.0100  26.720,20 

1.08.1.04.123.0001.2161.33909200.0100  4.500,00 

TOTAL  106.269,47 

Art. 2º Para fazer face à suplementação constante no art. 1º deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial das seguintes dotações orça-
mentárias:

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

1.06.1.04.131.0001.2015.44905200.0100  23.549,27 

1.08.1.04.123.0046.2163.33903000.0100  19.500,00 

1.10.2.08.244.0072.2143.33504300.0100  26.720,20 

1.08.1.04.123.0048.2162.33901400.0100  4.500,00 

1.08.1.04.123.0048.2162.33903500.0100  2.500,00 

1.08.1.04.123.0046.2163.33903900.0100  29.500,00 

TOTAL  106.269,47 

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

Palácio do Registro, em Contagem, 12 de março de 2021.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

ANDRÉ TEIXEIRA MOREIRA 

Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
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DECRETO Nº 061, DE 12 DE MARÇO DE 2021

Regulamenta as normas sanitárias para o transporte público coletivo e individual de passageiros dos veículos gerenciados pela TransCon, no âmbito do Município de 

Contagem, para fi ns de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19).

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

Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e o Decreto nº 1.510, de 16 de março de 2020,

DECRETA:

Art. 1º Este Decreto regulamenta as normas sanitárias para o transporte público coletivo e individual de passageiros quanto aos veículos gerenciados pela Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem – TransCon, no âmbito do Município de Contagem, em observância ao Protocolo do Plano Municipal de Enfrentamen-

to à COVID-19, denominado “Plano Contagem Pacto Pela Vida”, nos termos do art. 5º do Decreto Municipal nº 55, de 8 de março de 2021.

Art. 2º As concessionárias dos serviços de transporte público coletivo de passageiros, durante o período em que perdurar a Situação de Emergência em Saúde Pública 

decorrente da pandemia causada pela COVID-19, deverão cumprir os seguintes procedimentos:

I - garantir as condições mínimas operacionais e medidas de distanciamento controlado, observando que:

a) o número de passageiros em cada viagem deverá ser reduzido em relação aos limites contratuais defi nidos para faixas horárias de pico e fora de pico;

b) o dimensionamento das viagens deverá considerar os passageiros no trecho de maior carregamento;

c) as concessionárias deverão disponibilizar veículos reservas em número sufi ciente para garantir o cumprimento das disposições deste decreto, inclusive nos horários de 

maior fl uxo de usuários, realizando viagens extras sempre que necessário ao Quadro de Horário (QH) vigente, conforme Anexo II.

II - adotar as medidas sanitárias que se fi zerem necessárias para reduzir os riscos de disseminação do novo coronavírus, entre elas:

a) promover limpeza diária e frequente, com produtos saneantes, das superfícies que são tocadas com frequência por usuários e operadores do serviço dentro da frota 

circulante, conforme Protocolo para Limpeza e Desinfecção de Superfícies; 

b) disponibilizar nos veículos, e reabastecer, dispenser com álcool em gel 70% (setenta por cento), próximo à entrada, inclusive nos veículos sem roletas;

c) disponibilizar, aos eventuais passageiros que não possuírem, máscaras de proteção individual descartáveis embaladas individualmente.

Art. 3º A lotação máxima de passageiros será de acordo com as características dos modelos dos veículos que prestam o serviço de transporte público coletivo municipal, 

cujo gerenciamento compete à TransCon, e terá o seguinte parâmetro:

I – nos veículos modelo Padron, Básico ou MIDI, será admitida a lotação máxima com o preenchimento dos bancos acrescida de 10 passageiros em pé;

II – nos veículos modelo micro ônibus, será admitida a lotação máxima apenas quanto a ocupação dos bancos, não sendo admitido passageiros em pé.

§ 1º Os veículos deverão ser sinalizados com a nova capacidade de transporte e observado o disposto nos itens I e II do caput, seguindo os padrões da campanha 

“Pacto Pela Vida”.

§ 2º Os veículos deverão possuir marcação referenciada no teto para identifi cação das posições que deverão ser ocupadas pelos passageiros que eventualmente trafega-

rem em pé.

§ 3º Os procedimentos de limpeza e desinfecção de veículos devem ser realizados com a utilização de Equipamento de Proteção Individual – EPI – adequado ao risco 

existente e de produtos indicados pelas autoridades sanitárias, a fi m de garantir a saúde dos trabalhadores e a devida higienização dos diversos tipos de superfície.

§ 4º É vedado o embarque e a permanência de passageiros sem máscara ou utilizando-a de forma incorreta. 

Art. 4º As concessionárias do serviço de transporte público deverão adotar as seguintes medidas para toda a frota e operadores utilizados nos serviços de transporte 

público coletivo de passageiros:

I - disponibilizar ao operador, em cada veículo, álcool em gel 70% (setenta por cento) ou produto indicado pelos órgãos de saúde;

II - orientar os operadores a utilizarem corretamente máscaras de proteção, cobrindo adequadamente o nariz e boca, e higienizarem as mãos com água e sabão ou 

álcool em gel 70% (setenta por cento);

III - higienizar, com produto saneante, ao fi nal de cada viagem, volante, manoplas do câmbio e do freio de estacionamento e demais superfícies tocadas pelos operado-

res, fazendo-se fricção nesses componentes;

IV - lavar os veículos, interna e externamente, a cada vinte e quatro horas, sendo que as superfícies que são tocadas com maior frequência pelos usuários, como corri-

mãos, balaústres, pega-mãos, roleta e pontos de apoio nos assentos, devem ser higienizados em intervalos máximos de cento e oitenta minutos, conforme Protocolo 

para Limpeza e Desinfecção de Superfícies; 

V - realizar a manutenção rigorosa dos veículos com sistema de ar-condicionado, bem como observar os prazos e procedimentos de operação e higienização defi nidos 

pelos fabricantes dos equipamentos, conforme protocolos para os cuidados (limpeza) dos equipamentos de ar condicionado;

VI - manter, sempre que possível, as janelas dos veículos abertas, resguardados os limites de segurança;

VII – aferir a temperatura corporal dos operadores e o estado geral de saúde antes do início da operação, bem como ao fi nal da jornada de trabalho;

VIII - o funcionário deverá ser afastado das atividades laborais caso apresente sintomas, tais como perda de olfato ou paladar, tosse seca, febre (temperatura corporal 

acima de 37º), difi culdade respiratória aguda, congestionamento nasal e/ou infl amação na garganta, e deverá receber orientação de permanecer em isolamento domici-
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liar por, no mínimo, 14 dias, ou mais, no caso de persistência dos sintomas, até a completa melhora.

Parágrafo único. O isolamento domiciliar de que trata o inciso VIII poderá ser suspenso caso o funcionário seja submetido a exame laboratorial e receba diagnóstico 

médico que afaste a possibilidade de estar infectado pela COVID-19.

Art. 5º Em cumprimento às diretrizes do Decreto Municipal nº 55, de 8 de março de 2021, fi cam estabelecidos novos parâmetros para defi nição do Quadro de Horário, 

Inserção de Viagem e Lotação Máxima permitida de passageiros dentro dos veículos, nos termos do Anexo II. 

Art. 6º A TransCon e as concessionárias do serviço de transporte público coletivo de passageiros promoverão ações intensivas de informação e medidas educativas para 

os usuários, visando garantir a adoção das práticas recomendadas de distanciamento e de combate à disseminação da COVID-19.

§ 1º Em caso de descumprimento das medidas previstas neste decreto, as concessionárias estão sujeitas às sanções previstas no Regulamento Operacional do Serviço de 

Transporte Coletivo, aprovado por meio do Decreto nº 440, de 22 de março de 2018, notadamente quanto à infração prevista pela codifi cação nº 3018 do Anexo I do 

referido Decreto.

§ 2º Ficam estabelecidos os pontos de fi scalização de excesso de lotação, nos termos do Anexo I. 

Art. 7º Os permissionários do sistema de transporte público individual de passageiros por táxi, deverão seguir a seguintes diretrizes:

I – disponibilizar, aos passageiros, álcool em gel 70% (setenta por cento), para higienização ao adentrar a ao sair do veículo;

II – higienizar, ao fi m de cada corrida, as maçanetas, portas ou quaisquer partes no interior e exterior do veículo onde possa haver contato dos passageiros;

III – transportar preferencialmente os passageiros no banco de trás dos veículos;

IV – trafegar sempre que possível com as janelas abertas.

§ 1º É vedado o embarque e a permanência de passageiros sem máscara ou utilizando-a de forma incorreta. 

§ 2º A determinação prevista no caput é válida para quaisquer permissionários que transitem pelo território do Município de Contagem. 

Art. 8º Os usuários dos serviços de transporte público coletivo e individual deverão observar as seguintes medidas preventivas, além daquelas recomendadas pelas 

autoridades de saúde:

I - utilizar corretamente máscara, com adequada cobertura do nariz e boca, nos ambientes públicos, inclusive dentro dos ônibus ou táxi, bem como nos pontos de 

embarque e desembarque;

II - priorizar o pagamento da passagem com cartão de bilhetagem eletrônica;

III - higienizar as mãos antes e logo após a utilização do transporte público coletivo ou individual;

IV - usuários idosos e pessoas em grupos de risco devem evitar, sempre que possível, o uso do transporte público coletivo, especialmente nos horários de pico;

V - é expressamente proibido o consumo de alimentos e bebidas dentro dos veículos.

Art. 9º Em caso de descumprimento das medidas previstas neste decreto, a pessoa física ou jurídica poderá sofrer sanções na esfera administrativa, cível e criminal, 

além da aplicação de multas e demais medidas sancionatórias, nos termos da Lei Complementar nº 190, de 30 de dezembro de 2014, da Lei Complementar nº 103 de 

20 de janeiro de 2011 e da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

Parágrafo único. As medidas mencionadas do § 1º serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções administrativas, cíveis e criminais, em especial a imputação ao crime 

previsto no art. 268, do Código Penal Brasileiro.

Art. 10 As medidas previstas neste decreto poderão ser alteradas a qualquer tempo, de acordo com as Deliberações do Comitê de Enfrentamento à Pandemia da Co-

vid-19, de que trata do Decreto nº 19, de 27 de janeiro de 2021.

Art. 11 Ficam revogados:

I – o Decreto nº 1.530, de 20 de março de 2020;

II – o Decreto nº 1.532, de 23 de março de 2020;

III – o Decreto nº 1.737, de 16 de julho de 2020.

Art. 12 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do registro, em Contagem, 12 de março de 2021.

MARILIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

MARCOS TÚLIO DE MELO

Presidente Interino da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem - TransCon
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ANEXO I  
(a que se refere o § 1º do art. 6º do Decreto nº 061, de 12 de março de 2021) 

   
PONTOS DE FISCALIZAÇÃO DE EXCESSO DE LOTAÇÃO 
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Figura 1 - Localização da Região 
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Figura 2 - Localização da Região 
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Figura 3 - Localização da Região 
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Figura 4 - Localização da Região 
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Figura 5 - Localização da Região 
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Figura 6 - Localização da Região 
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Figura 7 - Localização da Região 
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ANEXO II 

(a que se refere a alínea “c” do art. 2º e o art. 5º do Decreto nº 061, de 12 de março de 2021) 
 

NOVO QUADRO DE HORÁRIO, INSERÇÃO DE VIAGEM E LOTAÇÃO MÁXIMA 
linhas 0402, 0403, 002 A, 002 B, 003 A, 101 A, 101 B, 101 C, 102, 174, 301 A, 302 A, 302 B, 302 C, 

302 E, 305 A, 305 D, 306 C, 307 A, 307 B, 350, 370, 371, 401 A, 474, 570 e 810 

 

1- Lotação máxima dos veículos de acordo com a carroceria permitida: 

a) 34 passageiros sentados + 10 passageiros em pé para os veículos tipo midiônibus e 

básico e 

b) 38 passageiros sentados + 10 passageiros em pé para os veículos tipo padron. 

 

2- Inserção de Viagens 

Fica estabelecido a inserção de 57 viagens em 27 linhas. 

 

3- Novos Quadros de Horários 

 
A partir do dia 15/03/2021 passa a vigorar os novos quadros de horários a seguir: 

 
3.1- Linha 0402 

          Inserção de 2 viagens.    

05:00 / 05:59 1 RI 
16:00 / 16:59 1 PI 

 

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
50 15 15 15 00 00 30  30  30  00 30  30 

 30 45          20    

 45           40    
             

3.2- Linha 0403 

        Inserção de 1 viagem. 

05:00 / 05:59 1 RI 
 

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
05 00 00 30 30  30  30  30 20 00 30  30 
30 30 30              
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45                

 

3.3- Linha 002 A 

         Inserção de 2 viagens. 

05:00 / 05:59 1 RI 
16:00 / 16:59 1 PI 

 

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
45 10 08 10 00 00 00 00 00 00 40 10 10 10 30 40 45  20 

 25 21       50  45 30 40      

  35  34           50       
  45  47                 
        55                  

 

 

3.4- Linha 002 B 

        Inserção de 1 viagem. 

05:00 / 05:59 1 RI 
 

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 45   00 

 15 15 30         40       
 30 35                 
 45                  

 

3.5- Linha 003 A 

        Inserção de 1 viagem. 

17:00 / 17:59 1 PI 
 

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
30 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 45  00 

                                                                                              45 

3.6- Linha 101 A 

        Inserção de 4 viagens. 

05:00 / 05:59 1 RI 
06:00 / 06:59 1 RI 
16:00 / 16:59 1 PI 
17:00 / 17:59 1 PI 
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04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
20 00 00 00 20 00 20 25 00 15 25 00 00 00 10 30 45  00 
40 10 10 25  40 50  40 50  15 15 15 40     

 20 30 50        30 30 30      
 30 40         45 45 45      

       40 
50 50                 

                   
 

3.7- Linha 101 B 

        Inserção de 4 viagens. 

 
05:00 / 05:59 1 RI 
06:00 / 06:59 1 RI 
16:00 / 16:59 1 PI 
17:00 / 17:59 1 PI 

 

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
15 00 00 15 15 30 15 00 30 15 00 00 00 00 10 30 40  00 
40 10 15 45 50   45   30 20 15 15 40     

 20 30         40 30 30      
 30 40          45 45      
 40 50                 
 50                  

 

3.8- Linha 101 C 

        Inserção de 3 viagens. 

05:00 / 05:59 1 RI 
06:00 / 06:59 1 RI 
16:00 / 16:59 1 PI 

 

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
40 15 15 40 50  00 10 20 30 30 10 15 30 30  30 

 30 30         45 30     
 45 45          45     

 

3.9- Linha 102 

        Inserção de 4 viagens. 
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05:00 / 05:59 1 RI 
06:00 / 06:59 1 RI 
16:00 / 16:59 1 PI 
17:00 / 17:59 1 PI 

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
20 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 20 00 00 05 00 00 50 30 

 10 10 20 30 30 30 30 30 30 30 40 10 15 30 30 50   
 20 30 45       55  20 30      
 30 40          30 45      
 40 50          50       
 50                  

 

3.10- Linha 174 

          Inserção de 2 viagens. 

 
06:00 / 06:59 1 RI 
17:00 / 17:59 1 PI 

 

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
40 10 10 10 10 00 35 19 06 40 24 14 00 02 09 32 30 45 

 30 20 30 34 45   53  49 35 20 10 36    
 50 30 50        51 47 17     
  50           30     
             32     
             44     
             55     

3.11- Linha 301 A 

           Inserção de 1 viagem. 

06:00 / 06:59 1 RI 
 

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
40 15 00 00 00 00 12 36 18 00 24 06 19 00 05 04 20 40 

 30 15 30 30 30 54   42  38 45 09     
 47 30          47 26     
  45                

 

3.12- Linha 302 A 

           Inserção de 1 viagem. 

06:00 / 06:59 1 RI 
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04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
05 20 00 58 54 40 40 30 40 40 30 25 05 35 35 50  30 

  20         45 40      
  40                
  55                

 

3.13- Linha 302 B 

           Inserção de 2 viagens. 

05:00 / 05:59 1 RI 
17:00 / 17:59 1 PI 

 

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
15 15 25 05 30 30  10 20  00 30 10 15 20 00 25 10 10 
40 30  55       45  50 35  45    

 50                  

 

 
3.14- Linha 302 C 

           Inserção de 2 viagens. 

05:00 / 05:59 1 RI 
17:00 / 17:59 1 PI 

 

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
40 20 50  15 30  00 20 40  15  05 15  25 40 55 

 40            40      

 

3.15- Linha 302 E 

           Inserção de 1 viagem. 

16:00 / 16:59 1 PI 
 

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
55 15 00 58     50  10 15 15 00 

 35 35          30  
            45  

 

3.16- Linha 305 A 

           Inserção de 2 viagens. 
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05:00 / 05:59 1 RI 
16:00 / 16:59 1 PI 

 

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
10 03 05 20 30 40 50  00 10 17 10 30  03  10 
30 21 30       47 45 20      

45 40         59 30      
           40      
            50      

 

3.17- Linha 305 D 

Inserção de 2 viagens. 

06:00 / 06:59 1 RI 
16:00 / 16:59 1 PI 

 

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
30 00 00 10 00 00 28 56  21 16 12 15 00 19 10 01 08 08 

 25 35          30 31      
  50          45       

 

 

3.18- Linha 306 C 

           Inserção de 2 viagens. 

06:00 / 06:59 1 RI 
17:00 / 17:59 1 PI 

 

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
00 20 51 48 45 42 39 36 33 30 27 24 00 18 15 12 20 
57 40           30     

                 

 

3.19- Linha 307 A 

          Inserção de 4 viagens. 

05:00 / 05:59 1 RI 
06:00 / 06:59 1 RI 
16:00 / 16:59 1 PI 
17:00 / 17:59 1 PI 
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04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
40 00 01 07 03 20 00 00 00 00 06 09 05 15 09 10 05 00 00 00 
55 10 11 21 23 40 20 20 20 16 21 19 15 30 17      

 20 21 35 38  40 40 40 33 36 29 25 40       
 30 31 49 50     49 49 40 35 50       
 40 41        59 50 45        
 50 51         59 55        
  59                  

 

3.20- Linha 307 B 

Inserção de 2 viagens. 

16:00 / 16:59 1 PI 
17:00 / 17:59 1 PI 

 

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
30 20 00 00 00 00 00 00 00 18 20 15 10 00 20 30 

 40 30      41 48 47 30 30 40   
           45 40    

            50    

 

3.21- Linha 350 

           Inserção de 3 viagens. 

 

 

 

06:00 / 06:59 1 RI 
16:00 / 16:59 1 PI 
17:00 / 17:59 1 PI 

 

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
10  00  30    00 00  00 20 20 

  20         01 40 40 
  40            

 

3.22- Linha 370 

          Inserção de 2 viagens.  

05:00 / 05:59 1 RI 
06:00 / 06:59 1 RI 
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04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
20 20 15 35 27 20 15 00 00 15 00 00 20 00 10 
55 55 30             

  45             

 

3.23- Linha 371 

          Inserção de 2 linhas. 

05:00 / 05:59 1 RI 
17:00 / 17:59 1 PI 

 

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
45 10 00 10   20   00 20 00 15 00 00 00 00 00 00 

 25  40        50  30      
 45                  

 

3.24- Linha 401 A 

           Inserção de 1 viagem. 

05:00 / 05:59 1 RI 
 

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
20 45  00 15 30 45  00 15 30 45  00 15 30 45 
40                 

 

3.25- Linha 474 

           Inserção de 2 viagens. 

 

 

05:00 / 05:59 1 RI 
16:00 / 16:59 1 PI 

 

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
00 30  20       00 20 00  00 
30           40    

 

3.26- Linha 570 

           Inserção de 1 viagem. 
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06:00 / 06:59 1 RI 
 

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
00 15 30  00 00  30   00 15 30   00 
40                

 

3.27- Linha 810 

           Inserção de 3 viagens. 

06:00 / 06:59 1 RI 
16:00 / 16:59 1 PI 
17:00 / 17:59 1 PI 

 

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
30 00 00 00 15 00 00 00 00 00 00 20 10 10 30 00 00 00 00 

 30 15 30       45 45 30 30      
  30          50 50      
  45                 

 

 



"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, 12 de março de 2021 Página 31 de 56 Diário Oficial de Contagem - Edição 5026

Gabinete da Prefeita

PORTARIA CONJUNTA GP- GVP -SECOM-SEGOV-SEPLAN Nº 001, DE 11 DE MARÇO DE 2021
Estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus – COVID-19 –, considerando a classifi cação de pandemia pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS).

O CHEFE DO GABINETE DA PREFEITA, O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, O VICE-PREFEITO, O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E O SECRETÁRIO MU-
NICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições legais;
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 Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância 
nacional, decorrente do Coronavírus, responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO o Decreto nº 1.503, de 12 de março de 2020, que institui e disciplina o teletrabalho no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de 
Contagem;
CONSIDERANDO o Decreto nº 1.510, de 16 de março de 2020, que declara situação de Emergência em Saúde Pública no Município de Contagem, e dispõe sobre medi-
das de enfrentamento da pandemia provocada pelo novo Coronavírus – COVID-19;
CONSIDERANDO o Decreto nº 055, de 8 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 determinação de que cada órgãos deverá avaliar a prestação de serviços públicos, 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 utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), 
máscara e álcool, com a prerrogativa de atendimento mínimo ou suspensão imediata;

RESOLVEM:

Art. 1º Esta portaria estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus – COVID-19 –, enquanto durarem as medidas restritivas impostas 
pelo Poder Público.

Art. 2º No âmbito do Gabinete da Prefeita, do Gabinete do Vice-Prefeito, da Secretaria Municipal de Comunicação, da Secretaria Municipal de Governo e da Secretaria 
Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, o atendimento ao público será realizado preferencialmente por meio eletrônico ou por telefone e, em casos excepcio-
nais, o atendimento presencial será realizado com prévio agendamento.
Parágrafo único. O acesso as dependências do Gabinete da Prefeita, do Gabinete do Vice-Prefeito, da Secretaria Municipal de Comunicação, da Secretaria Municipal 
de Governo e da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, durante a validade da presente Portaria se restringirá aos servidores do órgão, salvo para 
protocolo de documentos e processos administrativos.

Art. 3º Fica autorizado, excepcionalmente, respeitado o horário de expediente, o regime diferenciado de teletrabalho para os servidores do Gabinete da Prefeita, do 
Gabinete do Vice-Prefeito, da Secretaria Municipal de Comunicação, da Secretaria Municipal de Governo e da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e 
Gestão, desde que tal medida não acarrete prejuízo ao bom andamento dos serviços e ao cumprimento integral de suas tarefas, podendo ser implementado em regime 
de rodízio dos servidores de cada unidade administrativa integrante destes órgãos.
§ 1º Ficam mantidas as atividades presenciais essenciais a realização e manutenção regular dos trabalhos, especialmente aquelas relacionadas ao controle e distribuição 
de tarefas e de acompanhamento dos processos administrativos com caráter urgente.
§ 2º Compete a chefi a imediata manter a escala mínima de servidores em atividades presenciais para cumprir o disposto no § 1º.
§ 3º Permanecerão prioritariamente em teletrabalho, na forma do Decreto nº 58, de 10 de março de 2021, os servidores:
I – comprovadamente imunossuprimidos ou com doenças preexistentes crônicas ou graves, relacionadas em ato da Secretaria de Saúde;
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. 
§ 4º A realização do teletrabalho é destinada a atividades em que seja possível mensurar objetivamente o desempenho do servidor, constando no mínimo:
I – as normas gerais que regem o teletrabalho no âmbito do órgão ou entidade participante;
II – os direitos e deveres do servidor público que execute suas atribuições na modalidade teletrabalho;
III – os sistemas de informação a serem utilizados, quando for o caso;
IV – as tarefas pactuadas em detalhes;
V – as metas e os respectivos prazos de entrega. 
§ 5º Compete ao servidor público em teletrabalho responsabilizar-se pelas estruturas físicas e tecnológicas necessárias ao cumprimento de suas atribuições, bem como 
por toda e qualquer despesa decorrente dessa modalidade de trabalho, incluindo telefonia fi xa e móvel, internet, mobiliário, hardware, software, energia elétrica e 
similares.
§ 6º Nas unidades administrativas nas quais não for possível o regime diferenciado de teletrabalho, caberá à chefi a imediata defi nir o funcionamento na modalidade de 
trabalho presencial em regime de rodízio, adotando procedimentos de forma que seja viabilizada a realização das tarefas.
§ 7º Adotado o regime de trabalho presencial a que se refere o § 6º, os servidores, ao realizar suas atividades laborais, deverão observar o distanciamento social 
recomendado.
§ 8º Os gestores de cada unidade, em razão do disposto neste artigo, deverão acompanhar a produtividade de cada servidor, a fi m de manter a resolutividade das 
respectivas demandas, entendida resolutividade como a providência necessária ou indispensável ao regular andamento ou decisão de mérito dos requerimentos ou 
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processos administrativos, tendo por parâmetro os indicadores das séries de produção da correlata unidade administrativa.

Art. 4º Constitui dever do servidor posto na condição de teletrabalho ou em regime de rodízio:
I – cumprir as metas e prazos estabelecidos pela chefi a imediata;
II – manter os dados cadastrais e de contato permanentemente atualizados;
III – atender às convocações para comparecimento às dependências do Gabinete da Prefeita, do Gabinete do Vice-Prefeito, da Secretaria Municipal de Comunicação, da 
Secretaria Municipal de Governo e da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão sempre que necessário;
IV – manter a chefi a imediata informada, por meio de mensagem eletrônica a ela encaminhada de forma periódica e sempre que demandado, sobre a evolução do 
trabalho, apontando eventual difi culdade, dúvida ou informação que possa atrasar ou prejudicar o seu andamento;
V – comunicar à chefi a imediata, a ocorrência de afastamentos, licenças ou outros impedimentos para eventual adequação das metas de desempenho e prazos ou 
possível redistribuição de trabalho;
VI – zelar pelo sigilo de dados e informações acessíveis de forma remota, mediante observância às normas de segurança da informação e a adoção de cautelas adiciona-
is necessárias;
VII – estar acessível durante o horário de trabalho e manter telefones de contato permanentemente atualizados e ativos nos dias úteis;
VIII – manter a produtividade, efi ciência e qualidade técnica das atividades realizadas.

Art. 5º São atribuições dos responsáveis das unidades participantes do teletrabalho e em regime de rodízio:
I – estabelecer as atividades essenciais a serem realizadas pelos servidores de forma presencial; 
II – estipular o limite máximo de servidores participantes;
III – controlar, monitorar, acompanhar e avaliar o trabalho desempenhado pelo servidor;
IV – estabelecer as tarefas a serem realizadas pelos servidores;
V – manter sob sua guarda informações e relatórios atualizados das atividades executadas, bem como remetê-las aos órgãos competentes, sempre que requisitados;
VI – encaminhar as informações necessárias para fi ns de registros e frequência.

Art. 6º Os servidores que trabalham no PREFEITURA AQUI deverão manter o atendimento presencial durante o período do serviço, observando eventuais diretrizes de 
funcionamento do Shopping Contagem, onde está localizado.

Art. 7º Os servidores que trabalham nas Administrações Regionais, mesmo que em regime de rodízio aprovado pela chefi a imediata, deverão manter o atendimento 
presencial durante o período de funcionamento do serviço.

Art. 8º Aos estagiários aplicam-se, no couber, as disposições desta Portaria.

Art. 9º Qualquer servidor ou estagiário que não estiver em regime de teletrabalho e apresentar sintomas característicos da epidemia deverá comunicar por meio 
eletrônico a chefi a imediata e se afastar imediatamente do local de trabalho.

Art. 10 As ações ou omissões que violem o disposto nesta Portaria sujeitam o autor a sanções penais, civis, éticas e administrativas. 

Art. 11 Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação do disposto nesta Portaria serão dirimidos pela chefi a imediata.

Art. 12 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de março de 2021.

Douglas Estevão de Miranda
Secretário Municipal de Comunicação
Chefe de Gabinete da Prefeita

Ricardo Rocha de Faria
Vice-Prefeito Municipal

Pedro Amaral de Aguiar Gama
Secretário Municipal de Governo

André Teixeira Moreira
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
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Controladoria Geral 
do Município

PORTARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Nº 003, de 12 de março de 2021

Estabelece o regime de plantão das atividades presenciais no âmbito da Controladoria Geral do Município - CGM e medidas temporárias de prevenção ao contágio da 
Covid-19.

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; 

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 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 Municipal nº 55, de 8 de março de 2021, que determina a suspensão temporária de todas as atividades comerciais no Município, para 
enfrentamento da situação de emergência pública causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2);

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 58, de 10 de março de 2021, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção, ao contágio pelo novo Coronavírus – Co-
vid-19, no âmbito do Poder Executivo Municipal;

CONSIDERANDO o aumento dos índices de transmissão da Covid-19 no Município,

RESOLVE:

Art.1º - Esta Portaria dispõe, em caráter de urgência, sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pela Covid-19 no âmbito da Controladoria Geral do Municí-
pio (CGM), enquanto durarem as medidas restritivas impostas pelo Poder Público.
Art.2º - Durante o período de que trata o art. 1º, serviços e atividades essenciais à realização e manutenção regular dos trabalhos desta CGM serão realizados da 
seguinte forma:
 I - As atividades da Controladoria Geral do Município (CGM) serão realizadas, em regra, de forma remota, pela realização de teletrabalho dos servidores e estagiários;
II - As atividades internas que não puderem ser executadas remotamente, seja pelas limitações dos recursos tecnológicos disponíveis ou pela natureza da própria ativi-
dade, serão realizadas em regime de plantão presencial mínimo, executado conforme escala de revezamento determinada no Anexo I;
III – A tramitação de ofícios, documentos, comunicados e requerimentos e outros expedientes similares será realizada exclusivamente por meio digital, através do e-mail 
controladoria.geral@contagem.mg.gov.br;

IV – Casos excepcionais que exijam recepção física de documentos devem contar com prévio agendamento e priorizar a digitalização dos originais para possibilitar sua 
posterior tramitação em meio eletrônico.
Parágrafo único: O acesso às dependências da Controladoria Geral do Município durante a validade da presente Portaria se restringirá aos servidores da CGM escalados 
para o plantão, salvo autorização excepcional e justifi cada da chefi a imediata junto ao responsável pela unidade plantonista.
Art. 3º - No âmbito da Controladoria-Geral, o atendimento ao público externo será realizado exclusivamente por meio eletrônico, através dos canais de atendimento 
indicados no Anexo II.
Art.4º - O regime de plantão presencial será realizado de segunda a sexta-feira, das 13 às 17 horas em regime de revezamento entre as unidades da CGM, conforme a 
escala determinada no Anexo I.
§ 1º Compete às chefi as imediatas de cada unidade plantonista organizar o cumprimento do regime de plantão presencial determinado no Anexo I;
§2º Permanecerão prioritariamente em teletrabalho os servidores de que trata o §3º do art.6º do Decreto nº 58, de 10 de março de 2021.
Art.5º - São deveres do servidor quando no exercício de suas funções em teletrabalho:
Cumprir as metas e prazo estabelecidos pela chefi a imediata e em especial aquelas indicadas no seu plano individual de trabalho (Anexo IV);
Manter os dados cadastrais e de contato permanentemente atualizados;
Atender às convocações para comparecimento presencial às dependências da Controladoria Geral do Município sempre que necessário;
Manter a chefi a imediata informada, por meio de mensagem eletrônica a ela encaminhada de forma periódica e sempre que demandado, sobre a evolução do trabalho, 
apontando eventual difi culdade, dúvida ou informação que possa atrasar ou prejudicar o seu andamento;
Comunicar à chefi a imediata a ocorrência de afastamentos, licenças ou outros impedimentos para eventual adequação das metas de desempenho e prazos ou possível 
redistribuição de trabalho;
Zelar pelo sigilo de dados e informações acessíveis de forma remota, mediante observância às normas de segurança da informação e a adoção de cautelas adicionais 
necessárias;
Estar acessível durante o horário de trabalho e manter telefones de contato permanentemente atualizados e ativos nos dias úteis;
Manter a produtividade, efi ciência e qualidade técnica das atividades realizadas;
Manter registro das principais atividades e entregas realizadas e preencher o Relatório de Atividades (anexo IV), na periodicidade e conforme orientações da chefi a 
imediata;
§ 1º Compete ao servidor público em teletrabalho responsabilizar-se pelas estruturas físicas e tecnológicas necessárias ao cumprimento de suas atribuições, bem como 
por toda e qualquer despesa decorrente dessa modalidade de trabalho, incluindo telefonia fi xa e móvel, internet, mobiliário, hardware, software, energia elétrica e 
similares.
Art.6º - As chefi as imediatas organizarão as rotinas de trabalho remoto observando as seguintes diretrizes:
Priorizar reuniões por meio de videoconferências;
Organizar e formalizar fl uxos de trabalho para garantia da regular prestação dos serviços;
Propor adaptações necessárias para a execução das atividades em regime de teletrabalho;
Estabelecer as tarefas a serem realizadas pelos servidores e elaborar plano individual de trabalho (conforme modelo do anexo III) para realizar o monitoramento das 
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atividades realizadas;
Realizar reuniões virtuais periódicas com os subordinados, preferencialmente diárias, para alinhamento de informações, acompanhamento das difi culdades, correção de 
rumos e gestão dos trabalhos.
Controlar, monitorar, acompanhar e avaliar o trabalho desempenhado pelo servidor; 
Manter sob sua guarda informações e relatórios atualizados das atividades executadas, bem como remetê-las aos órgãos competentes, sempre que requisitados;
Encaminhar as informações necessárias para fi ns de registros e frequência.
§1º - A produtividade de cada servidor em teletrabalho será acompanhada, a fi m de manter a resolutividade das respectivas demandas, entendida resolutividade como 
a providência necessária ou indispensável ao regular andamento ou decisão de mérito dos requerimentos ou processos administrativos, tendo por parâmetro os indica-
dores das séries de produção da correlata unidade administrativa.
Art.7º - São deveres do servidor público quando no exercício de suas funções em regime de plantão, observar as medidas de proteção e os protocolos sanitários em 
vigor para prevenção ao contágio e à disseminação da Covid-19, dentre os quais, destaca-se:
Em caso de sintomas característicos da Covid-19, informar a chefi a imediata por meio eletrônico e afastar-se imediatamente do local de trabalho;
Manter distância de segurança de dois metros de outras pessoas;
Respeitar a limitação de uma pessoa a cada 5 m2 para as atividades realizadas em locais fechados;
Utilizar as máscaras de proteção respiratória cobrindo boca e nariz durante todo o tempo em que estiver no trabalhando, admitida exceção para alimentação e hidrata-
ção;
Não compartilhar material de escritório, estações de trabalho, computador, teclados, mouses, laptops, fones de ouvido, telefones celulares, copos, talheres e outros 
objetos sujeitos a toques frequentes por outra pessoa;
Limpar as mãos e antebraços frequentemente com água e sabão ou álcool 70º;
Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;
Manter portas e janelas abertas e ambientes ventilados sempre que possível;
Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência, com álcool a 70% ou água e sabão;
Limpar e desinfetar objetos de trabalho utilizados por duas pessoas diferentes, antes e depois do uso (copiadoras, controles de telas, telefones fi xos, garrafas de café) e 
cobrir as áreas mais tocadas dos aparelhos com fi lme plástico transparente para permitir higienização com álcool 70%;
Respeitar a limitação de uso de elevadores a 1/3 da capacidade ofi cial e sempre que possível preferir o acesso por escadas.
Art. 8º - Aos estagiários aplicam-se no que couber as disposições desta Portaria.
Art. 9º - Fica suspensa a realização de evento nas dependências da Controladoria Geral do Município, bem como a designação de servidor para participar de atividades 
em que haja aglomeração de pessoas.
Art. 10 - As ações ou omissões que violem o disposto nesta Portaria sujeitam o autor a sanções penais, civis, éticas e administrativas. 
Art. 11 - Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação do disposto nesta Portaria serão dirimidos pela chefi a imediata.
Art. 12 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 12 de março de 2021. 

JAIME NÁPOLES VILLELA
Controlador Geral do Município

ANEXO I

ESCALA DE PLANTÃO PRESENCIAL PARA ATIVIDADES INTERNAS

O regime de plantão na Controladoria Geral do Município de Contagem será realizado conforme quadro a seguir:

ESCALA DE PLANTÃO PRESENCIAL CGM

Dia da semana Unidade de Plantão Telefone de Contato

Segunda-feira Corregedoria Geral do Município 3352-5667

Terça-feira Auditoria Geral do Município 3352-5059

Quarta-feira Gabinete do Controlador Geral 3356-6301

Quinta-feira Ouvidoria Geral do Município 3391-1061

Sexta-feira Gabinete do Controlador Geral 3356-6301

O plantão presencial funcionará das 13hs-17hs
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ANEXO II

CANAIS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO EXTERNO

TIPO DE DEMANDA CANAL CONTATO

DEMANDAS PARA A OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Demandas relacionadas aos serviços públicos presta-
dos pela prefeitura em geral

E-mail ouvidoria.cidadao@contagem.mg.gov.br

Telefone Ouvidoria (31) 97306-5261

WhatsApp Ouvidoria (31) 3391-1061

Site da Prefeitura
(e- OUV) http://www.contagem.mg.gov.br/?te=ouvidoria_geral 

Demandas relacionadas a transparência e Lei de 
Acesso à Informação
(Lei nº 12.527/2011) 

Portal da Transparência
(e-Sic) http://www.contagem.mg.gov.br/transparencia/public/servico-de-informacao-ao-cidadao 

DEMAIS DEMANDAS PARA A UNIDADES DA CONTROLADORIA GERAL 
(Ex:Gabinete do Controlador, Auditoria Geral, Corregedoria Geral etc)

Demandas relacionadas a outras unidades ou ativi-
dades da Controladoria Geral E-mail controladoria.geral@contagem.mg.gov.br 

ANEXO III

PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL - FL.1

PERÍODO

INÍCIO FIM

               /                 /                /                  /

SETOR:

SERVIDOR:

CHFEIA IMEDIATA:

ATIVIDADES E PRAZOS

PRAZO DE ENTREGA ATIVIDADES
DETALHES DE ORIGEM 
(Nº DE PROCESSO, OFÍCIO, ETC)
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL - Fl.2

PERÍODO

INÍCIO FIM

               /                 /                /                  /

UNIDADE

SETOR:

CHEFIA IMEDIATA:

DADOS DO SERVIDOR

NOME COMPLETO:

MATRÍCULA:

DADOS DE CONTATO

E-MAIL INSTITUCIONAL:

E-MAIL ALTERNATIVO:

TELEFONE(S):

ENDEREÇO COMPLETO ONDE AS ATIVIDADES SERÃO REALIZADAS

(RUA, BAIRRO, CIDADE, CEP)

PRINCIPAL MEIO DE COMUNICAÇÃO COM A CHEFIA IMEDIATA

(Descrever)

HORÁRIO PARA COMUNICAÇÃO COMBINADO COM A CHEFIA IMEDIATA

(Descrever)

SISTEMAS INFORMATIZADOS DISPONIBILIZADOS PARA ACESSO REMOTO

(LISTAR)

ACESSO A SISTEMAS CORPORATIVOS 

(LISTAR)

RECURSOS LOGÍSTICOS DISPONIBILIZADOS PARA TELETRABALHO DO SERVIDOR

(DESCRIÇÃO, Nº DE PATRIMÔNIO, DATA EM QUE FOI DISPONIBILIZADO, DOCUMENTO OU PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO)
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ANEXO IV

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE TELETRABALHO

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR:

PERÍODO:  

 INÍCIO:                

 FIM:

SERVIDOR:

CHEFIA IMEDIATA:

ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO

ATIVIDADES DATA DA ENTREGA
FONTE DE COMPROVAÇÃO 
(SE HOUVER) OBSERVAÇÕES
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Secretaria Municipal 
de Administração

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

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NÚMERO 027/2020 – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 198/2020

OBJETO: PAGAMENTO A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINÁSTICA DAS TAXAS REFERENTES A INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE GINÁSTICA DE TRAMPOLIM DA PREFEITURA 
DE CONTAGEM, NOS EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DA MODALIDADE, NO ANO DE 2021.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1201.27.812.0077.2099 – 33903900 – FONTE 0100 

Onde se lê: Valor total de R$ 48.450,00 – DOC de 09/03/2021 – Edição 5023 – Pág. 4 de 14

Leia-se: Valor total de R$ 43.650,00

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª., para RERRATIFICAÇÃO, da dispensa com a CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINÁSTICA, CNPJ: 
37.160.348/0001-56. Valor total de R$ 43.650,00 (quarenta e três mil seiscentos e cinquenta reais).

THIAGO DE FREITAS OLIVEIRA
Superintendente de Licitação, Contratos e Parcerias
Matrícula 44859-1

DESPACHO:

RERRATIFICO o procedimento nos termos do artigo 25, caput, da Lei número 8.666/93 e autorizo a despesa com a CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINÁSTICA, CNPJ: 
37.160.348/0001-56. Valor total de R$ 43.650,00 (quarenta e três mil seiscentos e cinquenta reais).

Publique-se.

Contagem, 12 de março de 2021.

CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração
Matrícula 0134795-7 

PROGRESSÃO POR MÉRITO DE 2020 - LC 105/2011

RESULTADO FINAL APÓS RECURSOS 
Quadro Setorial da Administração
Administração Direta

ONDE SE LÊ:

RELAÇÃO DE SERVIDORES COM RESULTADO PENDENTE

Ord. Matrícula Nome Resultado

6 1424404 Pedro Henrique de Carvalho Langanke Pendente
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LEIA-SE:

RELAÇÃO DE SERVIDORES COM RESULTADO FAVORÁVEL

Ord. Matrícula Nome Resultado

6 1424404 Pedro Henrique de Carvalho Langanke Favorável

Conforme Diário Ofi cial Eletrônico de Contagem, Edição 4.993, datado de 26/01/2021, a Corregedoria da Guarda Civil decidiu pela absolvição do referido  servidor no 
Processo Administrativo Disciplinar nº 01/013/2020. Sendo assim, o servidor tem direito à aquisição de 1 padrão.

RESPOSTA À QUESTIONAMENTOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PE-
SADOS COM CONDUTOR HABILITADO, DE FORMA CONTÍNUA, INCLUINDO: COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, HIGIENIZA-
ÇÃO, IMPOSTOS, TAXAS, ENCARGOS SOCIAIS, SEGURO TOTAL (PROTEÇÃO CONTRA COLISÃO, INCÊNDIO, FURTO, ROUBO, SEGURO CONTRA TERCEIROS E ASSISTÊNCIA 
24H (VINTE E QUATRO HORAS)), RASTREADOR VEICULAR COM GERENCIAMENTO 24H (VINTE E QUATRO HORAS) E DEMAIS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, 
PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG.

Atendendo solicitação de esclarecimento por parte de licitante no processo licitatório supra, e após manifestação da área técnica, vem a equipe de Pregões da Prefeitu-
ra Municipal de Contagem informar:

1-QUESTIONAMENTO E RESPOSTA TÉCNICA:

Questionamento 1:
Os veículos do Lote 1 são SEM condutor e SEM combustível?
Resposta da área técnica: Não. Conforme especifi cado no objeto do Termo de Referência do Edital, a locação de veículos para todos os Lotes da licitação inclui o condu-
tor habilitado e o fornecimento de combustível.
Questionamento 2:

Chamamos atenção para a abrangência desta exigência que não restringe o cadastro ativo para proponentes participantes somente do lote 4, já que os veículos dos 
demais lotes não são passiveis de regulamentação /autorização pelo DER/MG, por não se tratarem d veículos automotores de transporte coletivo de passageiros. A falta 
de especifi cação da exigência em epígrafe restringe a participação e maior competitividade do processo licitatório prejudicando a livre concorrência por excesso de 
exigência.

Resposta da área técnica: Não. A exigência contida no item 8.1.4 do Termo de Referência somente se aplica aos veículos especifi cados no LOTE – IV – LOCAÇÃO DE 
VEÍCULO TIPO VAN E LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. Sendo assim, esse esclarecimento se aplica à todas as demais proponentes interessadas no certame.

Questionamento 3:

“8.2.3 - Declaração da proponente de possuir em seu quadro permanente, no prazo de 30 dias após a assinatura do contrato ,
profi ssional de nível superior devidamente reconhecido pela entidade profi ssional competente (CRA Conselho Regional de
Administração), detentor de atestado de responsabilidade técnica, acompanhado da respectiva Certidão de RCA PF, para
execução de serviços c om características semelhante s ao objeto desta licitação”
Está declaração é realmente necessária para a habilitação dos concorrentes? 

Resposta da área técnica: Não. A licitante vencedora do certame é que deverá comprovar possuir em seu quadro permanente de pessoal profi ssional de nível superior 
devidamente registrado no CRA (Conselho Regional de Administração), 30 dias após a assinatura do contrato, conforme exigência do item 8.1.3 do Termo de Referência 
do Edital.

Contagem, 12 de marco de 2021.

Eliana Alves Da Silva
Equipe pregões
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E PARCERIAS
DIRETORIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PARCERIAS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 12/03/2021

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 162/2017/SRP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PA. 174/2016 PP. 030/2016 
ATA DE R.P. 022/2017.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
CONTRATADA: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
OBJETO: REAJUSTAR O CONTRATO EM 3,23% (TRÊS VIRGULA VINTE E TRÊS POR CENTO) AS TARIFAS AJUSTADAS PELOS CONTRATANTES, DE ACORDO COM ÍNDICES 
OFICIAIS AUTORIZADOS PELA ANATEL  -  ÍNDICE IST OUTUBRO DE 2019, CONFORME MANIFESTAÇÃO DA CONTRATADA.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 19.214,98 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1123.12.361.0029.2252 – 33903943 - 0101
ASSINADO: 05/03/2021. 

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 005/2020 PA. 133/2020 EDITAL DE CREDENCIAMENTO 069/2020 CREDENCIAMENTO 002/2020. 
TERMO DE CREDENCIAMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E A ZAPAY SERVIÇOS DE 
PAGAMENTO S.A. 
CONSIDERANDO O DESPACHO REVOGATÓRIO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM, EDIÇÃO Nº 5.011, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, QUE REVOGA O PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO Nº 133/2020, EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 069/2020, CREDENCIAMENTO Nº 002/2020;
CONSIDERANDO A SUPREMACIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA CONDUÇÃO E NO ENCERRAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, COM FUNDAMENTO NO 
ARTIGO 49, CAPUT, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, BEM COMO, EM ATENÇÃO À PRERROGATIVA DE AUTOTUTELA QUE LHE FACULTA REVOGAR SEUS ATOS PRÓPRIOS POR 
MOTIVO DE CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE, COM FULCRO NO ARTIGO 53, DA LEI FEDERAL Nº 9.784/99, E NA SÚMULA Nº 473, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;
FICA RESCINDIDO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 78, INCISOS XII E XVII, E ARTIGO 79, INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, A PARTIR DO DIA 04 (QUATRO) DE 
MARÇO DE 2021, O TERMO CREDENCIAMENTO Nº 005/2020, CUJO OBJETO E O CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA, PARA IMPLANTAR SISTEMA DE GESTÃO DE 
PAGAMENTOS, COM A FINALIDADE DE VIABILIZAR A QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, COM O USO DE CARTÕES DE DÉBITO OU CRÉDITO, DISPONIBILIZANDO AOS 
CONTRIBUINTES AS ALTERNATIVAS PARA PAGAMENTO DE FORMA À VISTA OU PARCELADA, MEDIANTE A INSTALAÇÃO, DENTRE OUTRAS INICIATIVAS, DE UM CANAL 
DE COMUNICAÇÃO INFORMÁTICO (WEBSERVICE) ENTRE OS SISTEMAS DA OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO E DA CREDENCIADA, EM CARÁTER PRECÁRIO 
E GRATUITO, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2020, FICANDO ASSEGURADO O 
CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA NOS TERMOS DO ARTIGO 78, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
ASSINADO: 04/03/2021. 

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 006/2020 PA. 133/2020 EDITAL DE CREDENCIAMENTO 069/2020 CREDENCIAMENTO 002/2020. 
TERMO DE CREDENCIAMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E A ICONE TECNOLOGIA E 
PAGAMENTOS LTDA.
CONSIDERANDO O DESPACHO REVOGATÓRIO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM, EDIÇÃO Nº 5.011, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, QUE REVOGA O PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO Nº 133/2020, EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 069/2020, CREDENCIAMENTO Nº 002/2020;
CONSIDERANDO A SUPREMACIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA CONDUÇÃO E NO ENCERRAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, COM FUNDAMENTO NO 
ARTIGO 49, CAPUT, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, BEM COMO, EM ATENÇÃO À PRERROGATIVA DE AUTOTUTELA QUE LHE FACULTA REVOGAR SEUS ATOS PRÓPRIOS POR 
MOTIVO DE CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE, COM FULCRO NO ARTIGO 53, DA LEI FEDERAL Nº 9.784/99, E NA SÚMULA Nº 473, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;
FICA RESCINDIDO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 78, INCISOS XII E XVII, E ARTIGO 79, INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, A PARTIR DO DIA 04 (QUATRO) DE 
MARÇO DE 2021, O TERMO CREDENCIAMENTO Nº 006/2020, CUJO OBJETO E O CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA, PARA IMPLANTAR SISTEMA DE GESTÃO DE 
PAGAMENTOS, COM A FINALIDADE DE VIABILIZAR A QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, COM O USO DE CARTÕES DE DÉBITO OU CRÉDITO, DISPONIBILIZANDO AOS 
CONTRIBUINTES AS ALTERNATIVAS PARA PAGAMENTO DE FORMA À VISTA OU PARCELADA, MEDIANTE A INSTALAÇÃO, DENTRE OUTRAS INICIATIVAS, DE UM CANAL 
DE COMUNICAÇÃO INFORMÁTICO (WEBSERVICE) ENTRE OS SISTEMAS DA OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO E DA CREDENCIADA, EM CARÁTER PRECÁRIO 
E GRATUITO, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2020, FICANDO ASSEGURADO O 
CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA NOS TERMOS DO ARTIGO 78, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
ASSINADO: 04/03/2021. 

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.821
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; TORNA SEM EFEITO o Artigo 6º do Ato Administrativo nº 26.797, datado de 05 de março de 2021, que 
nomeia para o cargo em para o cargo em comissão DAM-1, código SECOM.DAM1.01, ISLAINE MIRIAN COSTA, lotada na Secretaria Municipal de Comunicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 12 de março de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.822
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; NOMEIA, para o cargo em comissão DAM-4, código SETGER.DAM4.08, ALMEZINA MORENO DE MOURA, lota-
da na Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de Renda, 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 Trabalho e Geração de Renda, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto 
nº 435, de 20 de março de 2018 e suas alterações.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 12 de março de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Defesa Social

PUBLICAÇÃO INTIMAÇÃO DE DESPACHO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: 01//014/2020
PROCESSADO: H.D.DA.S.B. – MAT. 44.685-8
Fica a ilustre procuradora Dra. RENATA ALESSANDRA DE ABREU E SILVA, OAB/MG 108.825, intimada nos termos do art. 175 § 1º da Lei Complementar Municipal 
215/2016, para tomar ciência do despacho de fl . 85 dos autos.  

Contagem, 12 de março de 2021.

Emerson da Silva 
Presidente de Comissão Disciplinar 

Secretaria Municipal 
de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Coimbra, nº 100, Bairro Santa Cruz – Industrial CONTAGEM/MG

PORTARIA SEDUC Nº 13, DE 10 DE MARÇO DE 2021.

Institui Comissão Especial que designa servidores da Secretaria Municipal de Educação para analisar as amostras dos Uniformes Escolares, objeto do Pregão Eletrônico 
Nº 034/2020 – Processo Administrativo Nº 090/2020.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Complementar Nº 247, de 29 de dezembro de 2017; pelo Decreto N° 29, 
de 18 de março de 2013; e pelo Decreto Nº 434, de 20 de março de 2018; 
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RESOLVE:

Art. 1º Fica instituída a Comissão Especial que designa servidores para avaliação das amostras dos Uniformes Escolares objeto do Pregão Eletrônico Nº 034/2020 – Pro-
cesso Administrativo Nº 090/2020 – modalidade menor preço registro de preços, para futura e eventual contratação de empresa, para fornecimento e distribuição de 
uniformes escolares nos anos de 2021 e 2022, visando a atender aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Contagem/MG e Creches Conveniadas, conforme quantita-
tivo, especifi cações e condições constantes no Termo de Referência e seus anexos.
Art. 2º A Comissão, designada no artigo 1º desta Portaria, será constituída pelos membros abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro, nos termos estabelecidos 
na Lei N.º 8.666, de 21 de junho de 1993:
Cassia Helena Clemente Moreira, inscrita na matrícula sob nº 012.748-52; 
Canuto Alves Ferreira Júnior inscrito na matrícula sob nº 014.316-48;
Rodrigues Eustáquio Cipriano Júnior, matrícula: 014.529-98.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial a Portaria SEDUC Nº 65, de 30 de dezembro de 
2020.

Registre-se e publique-se.

Contagem, 10 de março de 2021.

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

Secretaria Municipal 
de Fazenda

PORTARIA SEFAZ Nº13, DE 12 DE MARÇO DE 2021

Estabelece medidas preventivas no âmbito da Secretaria Municipal de Fazenda para prevenção do contágio da Covid-19.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso das atribuições legais; 
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 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 8 de março de 2021, que determina a suspensão temporária de todas atividades comerciais no Município, para enfren-
tamento da situação de emergência pública causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2);
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 58, 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 o aumento dos índices de transmissão da Covid-19 no Município,

RESOLVE:

Art. 1º Esta Portaria dispõe, em caráter de urgência, sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pela Covid-19 no âmbito da Secretaria Municipal de Fazenda, 
enquanto durarem as medidas restritivas impostas pelo Poder Público.

Art. 2º O atendimento presencial ao público no âmbito da Secretaria Municipal de Fazenda e as visitas técnicas ao contribuinte são atividades incompatíveis com o 
trabalho remoto, devendo ser realizadas na modalidade presencial.
§1º O atendimento presencial ao público será realizado exclusivamente por agendamento, nos termos da Portaria SEFAZ Nº 12, de 06 de novembro de 2020. 
§2º É obrigatório o uso de protetor facial (face shield) pelos funcionários durante atendimentos presenciais ao público, além das demais medidas de segurança e pre-
venção ao contágio pelo Novo Coronavírus - Covid-19.

Art. 3º Fica autorizado, excepcionalmente, respeitado o horário de expediente, o regime diferenciado de teletrabalho para os servidores da Secretaria Municipal de Fa-
zenda, desde que tal medida não acarrete prejuízo ao bom andamento dos serviços e ao cumprimento integral de suas tarefas, podendo ser implementado em regime 
de rodízio dos servidores.
§ 1º Compete à chefi a imediata manter a escala mínima de servidores em atividades presenciais, mantendo a frequência mínima do comparecimento pessoal em 02 
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(dois) dias semanais;
§ 2º Permanecerão prioritariamente em teletrabalho, na forma do Decreto nº 58, de 10 de março de 2021, os servidores:
I – comprovadamente imunossuprimidos ou com doenças preexistentes crônicas ou graves, relacionadas em ato da Secretaria de Saúde;
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 – responsáveis pelo cuidado de uma ou mais pessoas com suspeita ou confi rmação de diagnóstico de infecção por Covid-19. 
§ 3º A realização do teletrabalho é destinada a atividades em que seja possível mensurar objetivamente o desempenho do servidor, constando no mínimo:
I – as normas gerais que regem o teletrabalho no âmbito do órgão ou entidade participante;
II – os direitos e deveres do servidor público que execute suas atribuições na modalidade teletrabalho;
III – os sistemas de informação a serem utilizados, quando for o caso;
IV – de forma detalhada as tarefas pactuadas;
V – as metas e os respectivos prazos de entrega. 
§ 4º Compete ao servidor público em teletrabalho responsabilizar-se pelas estruturas físicas e tecnológicas necessárias ao cumprimento de suas atribuições, bem como 
por toda e qualquer despesa decorrente dessa modalidade de trabalho, incluindo telefonia fi xa e móvel, internet, mobiliário, hardware, software, energia elétrica e 
similares.
§ 5º Nas unidades administrativas nas quais não for possível o regime diferenciado de teletrabalho, caberá à chefi a imediata defi nir o funcionamento na modalidade de 
trabalho presencial, em regime de rodízio, adotando procedimentos de forma que seja viabilizada a realização das tarefas.
§ 6º Adotado o regime de trabalho presencial a que se refere o § 5º, os servidores, ao realizar suas atividades laborais, deverão observar o distanciamento social 
recomendado.
§ 7º A produtividade de cada servidor em teletrabalho será acompanhada, a fi m de manter a resolutividade das respectivas demandas, entendida resolutividade como 
a providência necessária ou indispensável ao regular andamento ou decisão de mérito dos requerimentos ou processos administrativos, tendo por parâmetro os indica-
dores das séries de produção da correlata unidade administrativa.
§ 8º A adesão, o acompanhamento de metas e o desligamento das atividades relativas ao teletrabalho devem ser executadas em conformidade com a Portaria SEFAZ nº 
22, de 26 de agosto de 2019.

Art. 4º Constitui dever do servidor posto na condição de teletrabalho ou em regime de rodízio:
I – cumprir as metas e prazos estabelecidos pela chefi a imediata;
II – manter os dados cadastrais e de contato permanentemente atualizados;
III – atender às convocações para comparecimento às dependências da Secretaria Municipal de Fazenda sempre que necessário;
IV – manter a chefi a imediata informada, por meio de mensagem eletrônica a ela encaminhada de forma periódica e sempre que demandado, sobre a evolução do 
trabalho, apontando eventual difi culdade, dúvida ou informação que possa atrasar ou prejudicar o seu andamento;
V – comunicar à chefi a imediata a ocorrência de afastamentos, licenças ou outros impedimentos para eventual adequação das metas de desempenho e prazos ou 
possível redistribuição de trabalho;
VI – zelar pelo sigilo de dados e informações acessíveis de forma remota, mediante observância às normas de segurança da informação e a adoção de cautelas adiciona-
is necessárias;
VII – estar acessível durante o horário de trabalho e manter telefones de contato permanentemente atualizados e ativos nos dias úteis;
VIII – manter a produtividade, efi ciência e qualidade técnica das atividades realizadas;

Art. 5º São atribuições dos responsáveis das unidades participantes do teletrabalho e em regime de rodízio:
I – estipular o limite máximo de servidores participantes;
II – controlar, monitorar, acompanhar e avaliar o trabalho desempenhado pelo servidor;
III – estabelecer as tarefas a serem realizadas pelos servidores;
IV – manter sob sua guarda informações e relatórios atualizados das atividades executadas, bem como remetê-las aos órgãos competentes, sempre que requisitados;
V – encaminhar as informações necessárias para fi ns de registros e frequência.

Art. 6º Aos estagiários aplicam-se no que couber as disposições desta Portaria.

Art. 7º O servidor ou estagiário em regime de trabalho presencial que apresentar sintomas característicos da Covid deverá comunicar por meio eletrônico a chefi a ime-
diata e se afastar imediatamente do local de trabalho.
Parágrafo Único - O servidor diagnosticado com suspeita ou confi rmação de infecção pela COVID-19 usufruirá de licença para saúde por período indicado no atestado 
médico.

Art. 8º Fica suspensa a realização de evento nas dependências da Secretaria Municipal de Fazenda, bem como a designação de servidor para participar de atividades em 
que haja aglomeração de pessoas.

Art. 9º As ações ou omissões que violem o disposto nesta Portaria sujeitam o autor a sanções penais, civis e administrativas. 

Art. 10 Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação do disposto nesta Portaria serão dirimidos pela chefi a imediata.

Art. 11 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 12 de março de 2021.

Dalmy Freitas de Carvalho
Secretário Municipal de Fazenda
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Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e
Desenvolvimento 
Sustentável

A T O    D E    D E S I G N A Ç Ã O

Por este ato, a Secretária Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, no uso de suas atribuições, e considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, 
de 21 de junho de 1993, designa João Márcio Carvalho Rios Junior,  matrícula 1543489, para o exercício da função de fi scal do contrato abaixo detalhado, com efeitos 
retroativos a 14 de janeiro de 2021:

CONTRATO: 0006/2018
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO
PROCESSO: PAC 278/2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PODAS, SUPRESSÕES DE ÁRVORES, DESTOCA E REBAIXAMENTO DE TOCOS, BEM COMO O 
RECOLHIMENTO E A DISPOSIÇÃO CORRETA DO MATERIAL LENHOSO E ATENDIMENTO EMERGENCIAIS EM PRAÇAS, PARQUES, CANTEIROS CENTRAIS, EQUIPAMENTOS 
PÚBLICOS NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS E QUE DEMANDAM MANUTENÇÕES E ATÉ MESMO SUPRESSÕES PERIÓDICAS NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM.

EMPRESA CONTRATADA: CHRONOS ENGENHARIA E SERVIÇO SOCIAMBIENTAL LTDA EPP
Contagem,  11  de março  de 2021.

Maria Thereza Camisão Mesquita Sampaio
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

PORTARIA Nº 009, DE 12 DE MARÇO DE 2021

Estabelece medidas preventivas no âmbito da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos para prevenção do contágio pelo novo Coronavírus - Covid-19.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; 

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 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 8 de março de 2021, que determina a suspensão temporária de todas atividades comerciais no Município, para enfren-

tamento da situação de emergência pública causada pelo novo Coronavírus – Covid-19;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 58, de 10 de março de 2021, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus – Co-

vid-19 no âmbito do Poder Executivo Municipal;

CONSIDERANDO o aumento dos índices de transmissão do novo Coronavírus – Covid-19 no Município,

RESOLVE:

Art. 1º Esta Portaria dispõe, em caráter de urgência, sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pela Covid-19 no âmbito da Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços Urbanos – Semobs, enquanto durarem as medidas restritivas impostas pelo Poder Público, sobretudo aquelas estabelecidas por meio do Decreto nº 58, de 10 
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de março de 2021.

Art. 2º No âmbito da Semobs o atendimento ao público será realizado preferencialmente por meio eletrônico ou por telefone e, em casos excepcionais, o atendimento 

presencial será realizado com prévio agendamento.

§1º O acesso às dependências da Semobs durante a vigência da presente Portaria se restringirá aos servidores do órgão, salvo para protocolo de documentos e proces-

sos administrativos.

§2º Para os fi ns desta Portaria entende-se por servidores do órgão todos os colaboradores da Semobs, incluídos servidores efetivos, comissionados, terceirizados e 

estagiários.

Art. 3º Fica autorizado o trabalho presencial em regime de rodízio para os servidores da Semobs.

§1º Para efeitos do rodízio de que trata o caput fi ca estabelecido revezamento diário, com atividades presenciais, em escala de dois turnos.

§2º O turno matutino terá início às 8:00h e término às 12:00h e o turno vespertino se iniciará às 13:00h com término às 17:00h, garantindo a continuidade da presta-

ção de serviço presencial no âmbito da Semobs durante todo o expediente.

Art. 4º Ficará a cargo do Gabinete e de cada Subsecretaria defi nir junto aos servidores sob sua supervisão o contingente que deverá cumprir o expediente presencial em 

cada um dos turnos previstos no artigo anterior.

§1º Para fi ns de estabelecimento da escala de que trata o caput o Gabinete e as Subsecretarias deverão garantir que em todos os setores da Semobs haja, em cada 

turno de trabalho presencial, no máximo 1 (um) funcionário a cada 5m² (cinco metros quadrados) em cada ambiente fechado de trabalho.

§2º Deverá ser garantida, ainda, a presença de, pelo menos, 1 (um) servidor em cada setor da Semobs para cada um dos turnos citados no artigo 3º, de forma a se 

garantir a continuidade da prestação do serviço público. 

Art. 5º Fica autorizado, excepcionalmente, desde que tal medida não acarrete prejuízo ao bom andamento dos serviços e ao cumprimento integral de suas tarefas, o 

regime diferenciado de teletrabalho nas seguintes condições.

§1º Os servidores em cumprimento de trabalho presencial no regime de rodízio deverão realizar as 4 (quatro) horas remanescentes em regime de teletrabalho garantin-

do-se, assim, o desempenho integral de sua jornada de trabalho.

§2º Permanecerão prioritariamente em teletrabalho, na forma do Decreto nº 58, de 10 de março de 2021, os servidores:

I – comprovadamente imunossuprimidos ou com doenças preexistentes crônicas ou graves, relacionadas em ato da Secretaria de Saúde;

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 – responsáveis pelo cuidado de uma ou mais pessoas com suspeita ou confi rmação de diagnóstico de infecção por Covid-19.

§3º A comprovação das situações previstas no §2º, nos incisos I, II e III ocorrerá mediante apresentação de atestado médico e as previstas nos incisos IV, V, VI e VII por 

documentos que demonstrem as situações específi cas.

§4º Os documentos de que trata o §2º serão encaminhados à Semobs para o endereço eletrônico secretaria.obras@contagem.mg.gov.br, sob pena de responsabilização 

criminal e administrativa na hipótese de informações inverídicas. 

§5º A realização do teletrabalho é destinada a atividades em que seja possível mensurar objetivamente o desempenho do servidor cabendo a cada uma das unidades 

administrativas da Semobs (Gabinete e Subsecretarias) estabelecer, no mínimo:

I – as normas gerais que regem o teletrabalho no âmbito de seus respectivos setores;

II – os direitos e deveres do servidor público que execute suas atribuições na modalidade teletrabalho;

III – os sistemas de informação a serem utilizados, quando for o caso;

IV – de forma detalhada as tarefas pactuadas;

V – as metas e os respectivos prazos de entrega. 

§6º O registro do cumprimento dos requisitos estabelecidos no §5º se dará por meio do preenchimento de relatório conforme Anexo I desta Portaria. 

§7º A produtividade de cada servidor em teletrabalho será acompanhada, a fi m de manter a resolutividade das respectivas demandas, entendida resolutividade como a 

providência necessária ou indispensável ao regular andamento ou decisão de mérito dos requerimentos ou processos administrativos, tendo por parâmetro os indicado-

res das séries de produção da correlata unidade administrativa.

§8º Compete ao servidor público em teletrabalho responsabilizar-se pelas estruturas físicas e tecnológicas necessárias ao cumprimento de suas atribuições, bem como 

por toda e qualquer despesa decorrente dessa modalidade de trabalho, incluindo telefonia fi xa e móvel, internet, mobiliário, energia elétrica e similares.

Art. 6º Constitui dever do servidor posto na condição de teletrabalho e/ou em regime de rodízio:

I – cumprir as metas e prazos estabelecidos pela chefi a imediata;

II – manter os dados cadastrais e de contato permanentemente atualizados;

III – atender às convocações para comparecimento às dependências da Semobs sempre que necessário;

IV – manter a chefi a imediata informada, por meio de mensagem eletrônica a ela encaminhada de forma periódica e sempre que demandado, sobre a evolução do 

trabalho, apontando eventual difi culdade, dúvida ou informação que possa atrasar ou prejudicar o seu andamento;

V – comunicar à chefi a imediata a ocorrência de afastamentos, licenças ou outros impedimentos para eventual adequação das metas de desempenho e prazos ou 

possível redistribuição de trabalho;

VI – zelar pelo sigilo de dados e informações acessíveis de forma remota, mediante observância às normas de segurança da informação e a adoção de cautelas adicio-

nais necessárias;

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

VIII – manter a produtividade, efi ciência e qualidade técnica das atividades realizadas;
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Art. 7º Aos estagiários aplicam-se no que couber as disposições desta Portaria.

Art. 8º O servidor ou estagiário em regime de trabalho presencial que apresentar sintomas característicos da Covid-19 deverá comunicar por meio eletrônico a chefi a 

imediata e se afastar imediatamente do local de trabalho.

Art. 9º Fica suspensa a realização de eventos nas dependências da Semobs, bem como a designação de servidor para participar de atividades em que haja aglomeração 

de pessoas.

Art. 10 As ações ou omissões que violem o disposto nesta Portaria sujeitam o autor a sanções penais e civis, nos termos dos artigos 117 a 122 da Lei Municipal nº 

2.160, de 20 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Contagem.

Art. 11 A violação às disposições desta Portaria sujeita ainda o infrator, na condição de ocupante de cargo efetivo ou comissionado, às seguintes penalidades, nos 

termos do artigo 123 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município:

I - advertência;

II - suspensão ou multa;

III - demissão;

IV - cassação de aposentadoria ou disponibilidade; e

V - destituição de cargo em comissão.

Art. 12 A aplicação das penalidades referidas no artigo 11 observará as disposições dos artigos 124 a 137 do Estatuto dos Servidores Públicos.

Art. 13 Em caso de violação a qualquer dispositivo desta Portaria por parte de servidores terceirizados, caberá à Contratada a adoção das medidas necessárias à cessa-

ção da violação, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após ser notifi cada.

Parágrafo único. A notifi cação poderá se dar por mensagem eletrônica encaminhada pelo Fiscal do contrato ao representante da Contratada.

Art. 14 Após notifi cada, caso a Contratada não tenha providenciado a cessação da violação no prazo assinalado, fi cará sujeita às seguintes sanções, conforme artigos 

77 e 78, VII, da Lei 8.666/93:

I – Multa de 0,34% (zero vírgula trinta e quatro por cento) ao dia, sobre o valor atualizado do contrato, caso o descumprimento perdure por até 30 (trinta) dias.

II – Multa de 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento) ao dia, sobre o valor atualizado do contrato, a partir do 31º (trigésimo primeiro dia).

III – As multas referidas nos incisos anteriores não impedem a aplicação concomitante de outras sanções previstas na Lei 8.666/93, tais como:

a) Advertência por escrito;

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Contagem por prazo não superior a 2 (dois) anos;

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja pro-

movida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

d) Rescisão contratual.

IV – Rescindido o contrato, fi cará a Contratada, além da multa imposta, sujeita à perda da garantia contratual e, ainda, às sanções estabelecidas no artigo 80 da Lei 

8.666/93.

V – O valor da multa aplicada deverá ser recolhido junto à Secretaria Municipal da Fazenda no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados da respectiva notifi cação.   

Art. 15 Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação do disposto nesta Portaria serão dirimidos em conjunto pelo Gabinete e Subsecretários.

Art. 16 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 12 de março de 2021.

MARCOS TÚLIO DE MELO 

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
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ANEXO I - PORTARIA 009, DE 12 DE MARÇO DE 2021

NOME:

CARGO:

SETOR:

SUPERIOR IMEDIATO: 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES SEMANAIS

PERÍODO: ______/______/_______ A ____/_____/________

ENTREGAS PACTUADAS PRAZO SITUAÇÃO (EM ANDAMENTO/CONCLUÍDA/NÃO CONCLUÍDA)

  

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

OBSERVAÇÕES RELATIVAS AOS RESULTADOS (ALCANÇADOS OU NÃO) - DESCRIÇÃO SUCINTA DAS SITUAÇÕES FACILITADORAS/DIFICULTADORAS PARA O CUMPRIMENTO 
DAS ENTREGAS PACTUADAS

CONTAGEM/MG, _______, DE _____________________ DE _________.

ASSINATURA DO SERVIDOR: ______________________________________________

DE ACORDO - CHEFIA IMEDIATA: __________________________________________

DE ACORDO - SUBSECRETÁRIO/GABINETE: __________________________________

PORTARIA Nº 010, DE 12 DE MARÇO DE 2021.

Estabelece protocolo de segurança para a prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus – COVID-19 a ser observado pelas empresas com contrato para execução de 
obras e/ou prestação de serviços vigente junto à SEMOBS e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; 
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 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 8 de março de 2021, que determina a suspensão temporária de todas atividades comerciais no Município, para enfren-
tamento da situação de emergência pública causada pelo novo Coronavírus – Covid-19;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 58, de 10 de março de 2021, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus – Co-
vid-19 no âmbito do Poder Executivo Municipal;
CONSIDERNDO o aumento dos índices de transmissão do novo Coronavírus – Covid-19 no Município;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 58, 67, 71, 77, 78 e 80 da Lei 8.666/93.

RESOLVE:

Art. 1º - As empresas contratadas pelo município de Contagem, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – Semobs, para a execução de 
obras e/ou prestação de serviços que não envolvam a alocação de mão-de-obra nas dependências internas da Secretaria, deverão observar e implantar, obrigatoria-
mente, as medidas descritas no anexo desta Portaria (Anexo I – Protocolo aplicável às empresas contratadas) para a prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus – 
COVID-19.
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Art. 2º - Aos Fiscais dos contratos vigentes no âmbito desta Semobs incumbirá entregar ao representante da Contratada, mediante recibo, uma cópia desta Portaria e 
seu Anexo I no prazo máximo de até 48h (quarenta e oito horas) após sua publicação.

Art. 3º - As Contratadas deverão implantar imediatamente, quando possível, as medidas previstas no Anexo I que, eventualmente, ainda não estejam sendo adotadas.

Parágrafo único – Independente do previsto no caput, as Contratadas deverão implantar todas as medidas previstas no Anexo I no prazo máximo de 72h (setenta e 
duas horas) a contar do recebimento desta Portaria, conforme previsão do Artigo 2º.

Art. 4º - Caberá aos Fiscais dos contratos vigentes no âmbito desta Semobs o acompanhamento e a fi scalização do cumprimento desta Portaria, registrando todas as 
ocorrências no Diário de Obras e tomando as providências cabíveis e de sua competência, inclusive a comunicação a seu superior hierárquico quando for o caso.

Art. 5º - As ações ou omissões que violem o disposto nesta Portaria sujeitam o autor a sanções penais, civis, éticas e administrativas. 

Art. 6º - Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação do disposto nesta Portaria serão dirimidos em conjunto pelo Gabinete e Subsecretários.   

Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem/MG, 12 de março de 2021.

MARCOS TÚLIO DE MELO 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

ANEXO I 

Protocolo aplicável às empresas com contrato para execução de obras e/ou prestação de serviços vigente junto à SEMOBS, para a prevenção ao contágio pelo novo 
Coronavírus – COVID -19

As medidas destinadas à prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus – COVID – 19, implementadas no âmbito das obras e serviços contratados pelo município de 
Contagem/MG, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, devem englobar, no mínimo, o seguinte: 

1 – Das responsabilidades da Contratada e da coordenação das medidas no canteiro de obras, escritórios e demais equipamentos vinculados à prestação dos serviços 
contratados. 

1.1 – A Contratada deverá centralizar em sua equipe técnica de Segurança e Saúde do Trabalho a responsabilidade pela implementação e fi scalização das ações de 
prevenção, dando-lhe autonomia de ação.

1.2 – A Contratada deverá promover a conscientização de todos os gestores da obra/serviços contratados, dos respectivos escritórios e demais equipamentos quanto 
à obrigatória observância dos procedimentos.

1.3 – Nos termos dos artigos 77 e 78, VII, da Lei 8.666/93, o desatendimento às determinações desta Portaria e seu Anexo sujeitará a Contratada, garantido contraditó-
rio e a ampla defesa, às seguintes sanções:

1.3.1 – Multa de 0,34% (zero vírgula trinta e quatro por cento) ao dia, sobre o valor atualizado do contrato, pelo descumprimento injustifi cado dos deveres previstos 
nos itens 2 a 7 deste Anexo, caso o descumprimento perdure por até 30 (trinta) dias.

1.3.2 – Multa de 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento) ao dia, sobre o valor atualizado do contrato, pelo descumprimento injustifi cado dos deveres previstos nos 
itens 2 a 7 deste Anexo, a partir do 31º (trigésimo primeiro dia).

1.3.3 – As multas referidas nos subitens anteriores não impedem a aplicação concomitante de outras sanções previstas na Lei 8.666/93, tais como:

1.3.3.1 – Advertência por escrito;

1.3.3.2 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Contagem por prazo não superior a 2 (dois) anos;

1.3.3.3 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

1.3.3.4 – Rescisão contratual.

1.3.4 – Rescindido o contrato, fi cará a Contratada, além da multa imposta, sujeita à perda da garantia contratual e, ainda, às sanções estabelecidas no artigo 80 da Lei 
8.666/93.
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1.3.5 – O valor da multa aplicada deverá ser recolhido junto à Secretaria Municipal da Fazenda no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados da respectiva notifi ca-
ção.   

2 – Do uso da máscara e demais EPI’s

2.1 – É obrigatório o uso de máscaras com adequada cobertura sobre o nariz e a boca em todas as dependências do canteiro de obras, dos escritórios e demais equipa-
mentos  vinculados à prestação dos serviços contratados, bem como nos veículos a serviço.

2.2 – A Contratada deverá fornecer máscaras de proteção aos seus trabalhadores nas especifi cações e quantidades estabelecidas pelas autoridades sanitárias.

2.3 – A compulsoriedade do uso de máscaras não exime a obrigatoriedade de fornecimento e utilização dos demais EPI’s previstos na legislação.  

3 – Da limpeza

3.1 – A Contratada deverá promover a limpeza, a cada uma (1) hora, com cloro ativo, nas áreas de vivência dos locais de trabalho, dos seguintes equipamentos:

a) maçanetas;
b) torneiras;
c) locais de manuseio frequente.

3.2 – A Contratada deverá promover a limpeza, a cada duas (2) horas, com cloro ativo, nas áreas de vivência dos locais de trabalho, dos seguintes equipamentos:

a) banheiros físicos ou químicos;
b) pias;
c) sanitários;
d) bebedouros;
e) refeitório;
f)  vestiário;
g) relógio de ponto;
h) catraca;
i)  equipamentos de trabalho.

4 – Da higiene pessoal dos trabalhadores e demais frequentadores da obra, escritórios e demais equipamentos vinculados à prestação dos serviços contratados.

4.1 – A Contratada deverá incentivar e zelar pela higiene pessoal de seus trabalhadores e demais frequentadores por meio das seguintes medidas:

a) disponibilizar álcool gel 70% em vários pontos dos locais de trabalho;
b) a cada duas horas, verifi car se há sabonete nos banheiros e tanques;
c) por meio dos DDS (Diálogos Diários de Saúde), orientar os trabalhadores para que:
 c.1)  lavem as mãos com frequência;
c.2) higienizem periodicamente os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual);

5 – Do reforço no controle da saúde

5.1 – A Contratada deverá promover medidas de reforço no controle da saúde de seus trabalhadores e dos demais frequentadores dos locais de trabalho por meio das 
seguintes ações:

a) aquisição e disponibilização, em todos os eventuais acessos à obra, escritórios e demais equipamentos vinculados à prestação dos serviços contratados, de equipa-
mento para medição remota da temperatura dos colaboradores e demais frequentadores, registrando diariamente a temperatura aferida em cada pessoa;

b) disponibilização, em todos os eventuais acessos aos locais de trabalho, de formulário padrão onde serão registrados diariamente, no mínimo, os seguintes dados:

 b.1) identifi cação do local;
 b.2) data; 
 b.3) nome completo;
 b.4) se trabalhador da empresa ou visitante;
 b.5) temperatura aferida;
 b.6) se assintomático ou apresentando algum sintoma;
 b.7) assinatura.

– Os sintomas a serem diariamente observados compreendem:

a) tosse;
b) febre;
c) coriza;
d) dor de garganta;
e) difi culdade respiratória.
5.3 – No caso de algum trabalhador ou frequentador do local de trabalho declarar a existência de qualquer sintoma ou apresentar temperatura corporal superior a 37ºC 
(trinta e sete graus centígrados), sua entrada não será permitida.

5.4 – A Contratada, além de não permitir o ingresso de seu trabalhador, deverá:
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a) orientar o funcionário a permanecer em sua residência sem que isto acarrete qualquer prejuízo econômico ao trabalhador;
b) providenciar a realização do teste para detecção da COVID-19 de acordo com as normas sanitárias vigentes;
c) no caso de resultado positivo, determinar o retorno do funcionário ao trabalho somente após nova testagem confi rmar a ausência de transmissão do vírus pelo 
infectado.

5.5 – A Contratada deverá dispensar especial atenção aos trabalhadores pertencentes ao grupo de risco, inclusive liberando-os para isolamento em suas residências.

5.6 – São consideradas grupo de risco as pessoas que tenham:

a) mais de 60 anos de idade;
b) pressão alta;
c) problemas cardíacos ou respiratórios;
d) diabetes;
e) imunodepressão, como transplantados ou portadores de doenças autoimunes;

6 – Da restrição à aglomeração de pessoas

6.1 – Refeitório

6.1.1 – O horário de almoço deverá funcionar em turnos alternados para que a quantidade de pessoas nos refeitórios seja substancialmente reduzida e seja respeitada a 
lotação equivalente a, no máximo, uma pessoa a cada 5m² (cinco metros quadrados).

6.1.2 – O alimento deve ser servido pelos responsáveis pela cozinha e não pelos próprios trabalhadores. 

6.1.3 – É essencial que a pessoa, ao servir o almoço, esteja usando luvas e máscaras, para evitar contaminação cruzada.

6.2 – Demais ambientes

6.2.1 – Nos demais ambientes fechados tais como elevadores, cremalheiras, ambientes de escritório e treinamento, deverá igualmente ser respeitada a lotação equiva-
lente a, no máximo, uma pessoa a cada 5m² (cinco metros quadrados).

7 – Medidas adicionais

7.1 – A Contratada deverá divulgar permanentemente as ações de responsabilidade de todos, tais como:

a) atenção para os cartazes e comunicados da empresa;
b) cumprimentos somente à distância (sem aperto de mãos, abraços, beijos);
c) não compartilhamento de objetos de uso pessoal;
d) reforço à adoção de todas as medidas de higiene básica:
 d.1) lavar as mãos regularmente;
 d.2) usar álcool gel com concentração 70% para higienizar as mãos;
 d.3) usar soro fi siológico para limpeza nasal e colírio para os olhos;
 d.4) evitar levar a mão aos olhos, nariz e boca.

7.2 – A Contratada deverá manter-se atualizada, buscando informações sempre em fontes seguras, como os sítios ofi ciais do Ministério da Saúde, Governo Estadual e 
Prefeitura Municipal e suas Secretarias de Saúde, bem como junto a sua prestadora de serviços de Medicina do Trabalho. 

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social

PORTARIA SMDS Nº 014, de 12 de março de 2021.

Suspende o Processo Seletivo n° 01/2021 referente à Seleção Interna para provimento das funções de Coordenação do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 
e do Centro de Referência Especializada da Assistência Social (CREAS) da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Considerando o Processo de Seleção Interna para provimento das funções de Coordenação do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referên-
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cia Especializada da Assistência Social (CREAS). 

Considerando que não houve quantidade de inscrições sufi cientes para dar prosseguimento ao certame.

Considerando o posicionamento da Comissão Organizadora do Processo Seletivo nº 01/2021.

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

Art. 1° - Suspender o Processo Seletivo n° 01/2021 referente à seleção interna dos cargos de Coordenador dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e dos 
Centros Especializados da Assistência Social (CREAS), com fulcro no art. 4º, do Decreto Municipal nº 24, de 29 de Janeiro de 2021.

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

Registre-se e publique-se.
Contagem/MG, 12 de março de 2021.

Viviane Souza França
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos 
e Cidadania

HABILITAÇÃO DE INSTITUIÇÕES AO CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL
A Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, reunida virtualmente, no dia 11 de março de 2021, após análise da documentação das 
instituições que realizaram inscrição para o processo eleitoral, deliberou pela habilitação das seguintes das instituições da sociedade civil inscritas:

-Feira Afro Contagem - Segmento Empresários ou empreendedores negros;
-Projeto Conexão Cigana Cigana Estrela do Oriente Minas Brasil -Instituto Droma Romani Segmento Grupos étnico-raciais minoritários;
-Cultura Hip Hop – Segmento Organização do movimento social das vilas e favelas;
-DREMINAS - Associação de Pessoas com Doença Falciforme - Segmento Movimento negro;
-Coletivo de Mulheres Negras Vila Francisco Mariano - Segmento Organização de Mulheres Negras;
-Irmandade Nossa Senhora do Rosário da Comunidade Quilombola dos Arturos de Contagem Segmento Entidades de Congadeiros do município;
-Agentes de Pastoral Negros do Brasil - Segmento Movimento negro;
-Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais – Subseção Contagem - Segmento Pesquisadores, intelectuais e universitários;
-Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana - Segmento Povos ou comunidades de matriz africana;
-Segunda Rap - Segmento Juventude negra;
-SindUTE Subsede Contagem - Segmento Movimento sindical;
-Coletivo Transformar - Segmento Movimento LGBT.

Considerando que para o segmento Entidades culturais, nas diversas modalidades, não houve inscritos a Comissão Eleitoral, no uso das suas atribuições decidiu que, 
posteriormente, após a posse do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial – COMPIR, será formalizado convite a entidade representativa do segmento 
cultural do município de Contagem.

As Instituições inabilitadas terão o prazo até a segunda-feira (20/02/16), às 17h, para recorrer, conforme art. 17, §1º do Edital de eleição.

Contagem, 12 de fevereiro de 2021.

COMISSÃO ELEITORAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL
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AVISO DA PRORROGAÇÃO DA ANÁLISE DAS DOCUMENTAÇÕES DAS INSTITUIÇÕES CANDIDATAS PELA COMISSÃO ELEITORAL E ALTERAÇÃO DA DATA DA ASSEMBLEIA 
GERAL, REFERENTE AO EDITAL DE ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL Đ BIÊNIO-2021-2023 DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER DE CONTAGEM
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 o Decreto Nº 058, de 10 de março de 2021, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus Đ 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;

A SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, responsável pelo Conselho Municipal da Mulher de Contagem Đ CMMC, no uso de suas atribuições le-
gais, vem tornar público a prorrogação do prazo da análise das documentações das instituições pela Comissão eleitoral e da data da Assembleia Geral, referente ao Edi-
tal de eleição dos representantes da Sociedade Civil Đ Biênio 2021-2023 do Conselho Municipal da Mulher de Contagem, publicado no Diário Ofi cial no dia 17/02/2021, 
edição: 5009, pag.10 a 18 e retifi cação publicada no Diário Ofi cial no dia 25/02/2021, edição 5015, pags. 33 e 34.

ONDE SE LÊ:

Art. 10 - A análise da documentação das instituições e/ou grupos candidatas(os) e eleitoras(or) será realizada pela comissão eleitoral no prazo de 02 (dois) dias úteis, 
após o término do cadastro.
(...)
Leia-se:
Art. 10 - A análise da documentação das instituições e/ou grupos candidatas(os) e eleitoras(or) será realizada pela comissão eleitoral no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
após o término do cadastro.

ONDE SE LÊ:
Art. 19 - A Assembleia Geral de Eleição das(os) representantes das instituições e/ou grupos no CMMC, realizar-se-á no dia 17 de março de 2021, das 09:00 horas às 
17:00 horas, no auditório da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, situado à na José Faria da Rocha, 1016 Đ 5º andar Đ Bairro: Eldorado.

LEIA-SE:
Art. 19 - A Assembleia Geral de Eleição das(os) representantes das instituições e/ou grupos no CMMC, realizar-se-á no dia 24 de março de 2021, das 09:00 horas às 
17:00 horas. Devido ao Decreto Municipal nº 58, 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, o formato da Assembleia será divulgado posteriormente. 

Os demais prazos permanecem inalterados.

Contagem, 12 de fevereiro de 2021.

MARCELO LINO DA SILVA
Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

Secretaria Municipal 
de Cultura, Esporte e 
Juventude

PORTARIA Nº 004/2021 de 12 DE MARÇO 2021

Nomeia a Comissão de Análise de Prestação de contas relativa aos recursos oriundos do  repasse federal disciplinado pelo inciso II, do art 2º da Lei Federal nº 
14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) e no Decreto Federal 10.464/2020 para os espaços culturais benefi ciários do subsídio sediados no município de Contagem e disciplina os 
procedimentos de entrega e protocolo dos documentos mediante agendamento prévio.

A Secretária Municipal de Cultura, no exercício de suas atribuições e, considerando o disposto no art. 10, caput e parágrafo único da Lei Federal nº 14.017, de 29 de 
junho de 2020, bem como nos artigos 6 º § 4º e 5 º e 7 º, caput e § 1 º e 2 º do Decreto Federal 14.017 de 17 de agosto de 2020.

RESOLVE:

Art. 1º - Disciplinar, no âmbito da Secretaria Municipal de Cultura, os procedimentos para a entrega de prestação de contas fi nanceira e do cumprimento da contrapar-
tida, para os espaços culturais benefi ciários do subsídio mensal disciplinado na Lei Federal nº 14.017/2020. Para a entrega das prestações de contas, deverá ser realiza-
do agendamento prévio pelo email cadastro.cultural@contagem.mg.gov.br. Somente serão recebidas as prestações de contas agendadas antecipadamente e conforme 
horário acordado.
Parágrafo Único – As prestações de contas agendadas para a entrega no período de 05 a 23 de abril em horário comercial de funcionamento da Prefeitura deverão 
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ser protocoladas apenas pelo representante legal ou por seu procurador. Devido ao contexto da pandemia e visando atender aos protocolos sanitários; somente será 
recebida uma pessoa para efetivar a entrega da documentação.

Art. 2º - Ficam nomeados para integrarem a Comissão de Análise de Prestação de Contas da Lei Aldir Blanc, os membros a seguir designados:

Protocolo de recebimento das prestações de contas:

Aline Carvalho dos Santos

Comissão de análise das Prestações de Contas:

Titulares:  
Giselle Alves Lopes
Lúcio Eduardo Honorato de Oliveira
Olíster Barbosa

Suplentes:  

Ernane Dias Martins
Riviane Patrícia Vieira Soares
Milton Gabriel Duque Pereira Leão

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 12 de março de 2021.

Monique Najara Aparecida Pacheco
Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Juventude

PORTARIA SECEJ 05/2021, DE   12 DE MARÇO DE 2021

Estabelece medidas preventivas no âmbito da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude para prevenção do contágio da Covid-19.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso das atribuições legais; 

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 o Decreto Municipal nº 1.510, de 16 de março de 2020, que declara a 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 8 de março de 2021, que determina a suspensão temporária de todas as atividades comerciais no Município, para 
enfrentamento da situação de emergência pública causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2);
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 58, 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 o aumento dos índices de transmissão da Covid-19 no Município,

RESOLVE:

Art. 1º Esta Portaria dispõe, em caráter de urgência, sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pela Covid-19 no âmbito da Secretaria Municipal de Cultura, 
Esporte e Juventude (SECEJ), enquanto durarem as medidas restritivas impostas pelo Poder Público.

Art. 2º No âmbito da SECEJ, o atendimento ao público será realizado preferencialmente por meio eletrônico pelo e-mail cultura@contagem.mg.gov.br.
Parágrafo único O acesso às dependências da SECEJ, durante a validade da presente Portaria se restringirá aos servidores do órgão, salvo para protocolo de documentos 
e processos administrativos.

Art. 3º Para os benefi ciários da Lei Aldir Blanc, segue como contato para dirimir dúvidas e outras questões o email cadastro.cultural@contagem.mg.gov.br e, conforme 
Portaria 004/2021 publicada em 12 de março, as prestações de contas físicas dos projetos do Inciso II somente serão recebidas mediante prévio agendamento no perío-
do de 05 a 23 de abril de 2021.
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Art. 4º Fica autorizado, excepcionalmente, respeitado o horário de expediente, o regime diferenciado de teletrabalho para os servidores da SECEJ, desde que tal medida 
não acarrete prejuízo ao bom andamento dos serviços e ao cumprimento integral de suas tarefas, podendo ser implementado em regime de rodízio dos servidores.
§ 1º Ficam mantidas as atividades presenciais essenciais à realização e manutenção regular dos trabalhos, especialmente aquelas relacionadas ao controle e distribuição 
de tarefas e ao acompanhamento dos processos administrativos com caráter urgente.
§ 2º Compete à chefi a imediata manter a escala mínima de servidores em atividades presenciais para cumprir o disposto no § 1º.
§ 3º Permanecerão prioritariamente em teletrabalho, na forma do Decreto nº 58, de 10 de março de 2021, os servidores:
I – comprovadamente imunossuprimidos ou com doenças preexistentes crônicas ou graves, relacionadas em ato da Secretaria de Saúde;
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 – responsáveis pelo cuidado de uma ou mais pessoas com suspeita ou confi rmação de diagnóstico de infecção por Covid-19. 
§ 4º A realização do teletrabalho é destinada a atividades em que seja possível mensurar objetivamente o desempenho do servidor, constando no mínimo:
I – as normas gerais que regem o teletrabalho no âmbito do órgão ou entidade participante;
II – os direitos e deveres do servidor público que execute suas atribuições na modalidade teletrabalho;
III – os sistemas de informação a serem utilizados, quando for o caso;
IV – de forma detalhada as tarefas pactuadas;
V – as metas e os respectivos prazos de entrega. 
§ 5º Compete ao servidor público em teletrabalho responsabilizar-se pelas estruturas físicas e tecnológicas necessárias ao cumprimento de suas atribuições, bem como 
por toda e qualquer despesa decorrente dessa modalidade de trabalho, incluindo telefonia fi xa e móvel, internet, mobiliário, hardware, software, energia elétrica e 
similares.
§ 6º Nas unidades administrativas nas quais não for possível o regime diferenciado de teletrabalho, caberá à chefi a imediata defi nir o funcionamento na modalidade de 
trabalho presencial, em regime de rodízio, adotando procedimentos de forma que seja viabilizada a realização das tarefas.
§ 7º Adotado o regime de trabalho presencial a que se refere o § 6º, os servidores, ao realizar suas atividades laborais, deverão observar o distanciamento social 
recomendado.
§ 8º A produtividade de cada servidor em teletrabalho será acompanhada, a fi m de manter a resolutividade das respectivas demandas, entendida resolutividade como 
a providência necessária ou indispensável ao regular andamento ou decisão de mérito dos requerimentos ou processos administrativos, tendo por parâmetro os indica-
dores das séries de produção da correlata unidade administrativa.

Art. 4º Constitui dever do servidor posto na condição de teletrabalho ou em regime de rodízio:
I – cumprir as metas e prazos estabelecidos pela chefi a imediata;
II – manter os dados cadastrais e de contato permanentemente atualizados;
III – atender às convocações para comparecimento às dependências da SECEJ sempre que necessário;
IV – manter a chefi a imediata informada, por meio de mensagem eletrônica a ela encaminhada de forma periódica e sempre que demandado, sobre a evolução do 
trabalho, apontando eventual difi culdade, dúvida ou informação que possa atrasar ou prejudicar o seu andamento;
V – comunicar à chefi a imediata a ocorrência de afastamentos, licenças ou outros impedimentos para eventual adequação das metas de desempenho e prazos ou 
possível redistribuição de trabalho;
VI – zelar pelo sigilo de dados e informações acessíveis de forma remota, mediante observância às normas de segurança da informação e a adoção de cautelas adiciona-
is necessárias;
VII – estar acessível durante o horário de trabalho e manter telefones de contato permanentemente atualizados e ativos nos dias úteis;
VIII – manter a produtividade, efi ciência e qualidade técnica das atividades realizadas;

Art. 5º São atribuições dos responsáveis das unidades participantes do teletrabalho e em regime de rodízio:
I – estabelecer as atividades essenciais a serem realizadas pelos servidores de forma presencial; 
II – estipular o limite máximo de servidores participantes;
III – controlar, monitorar, acompanhar e avaliar o trabalho desempenhado pelo servidor;
IV – estabelecer as tarefas a serem realizadas pelos servidores;
V – manter sob sua guarda informações e relatórios atualizados das atividades executadas, bem como remetê-las aos órgãos competentes, sempre que requisitados;
VI – encaminhar as informações necessárias para fi ns de registros e frequência.

Art. 6º Aos estagiários aplicam-se no que couber as disposições desta Portaria.

Art. 7º O servidor ou estagiário em regime de trabalho presencial que apresentar sintomas característicos da Covid deverá comunicar por meio eletrônico a chefi a ime-
diata e se afastar imediatamente do local de trabalho.

Art. 8º Fica suspensa a realização de evento, reuniões ou qualquer outra atividade presencial que envolvem grupo de pessoas nas dependências da SECEJ, bem como a 
designação de servidor para participar de atividades em que haja aglomeração de pessoas.

Art. 9º As ações ou omissões que violem o disposto nesta Portaria sujeitam o autor a sanções penais, civis, éticas e administrativas. 

Art. 10 Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação do disposto nesta Portaria serão dirimidos pela chefi a imediata.

Art. 11 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 12 de março de 2021.

Monique Najara Aparecida Pacheco
Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Juventude
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PORTARIA Nº 006/2021 de 12 de março de 2021

Dispõe sobre as candidaturas e a eleição dos membros do Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC, biênio 2021/2023.

A Secretária Municipal de Cultura, Monique Pacheco, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação em vigor e, considerando o que dispõe a legis-
lação municipal números 4.647/2013 e 4.935/2018.

RESOLVE:
Art.1º – Fica constituída a Assembleia Geral para eleição dos membros do Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC, biênio 2021/2023, órgão colegiado consul-
tivo, deliberativo e normativo, que se constitui em instância de deliberação do Sistema Municipal de Cultura e tem o objetivo de assessorar a SECEJ, no âmbito de sua 
competência, bem como de contribuir para a execução das políticas públicas culturais do Município de Contagem.
Art.2º – Para ser eleitor e candidato a conselheiro, os interessados deverão residir no município de Contagem e ter experiência comprovada de no mínimo, um ano, na 
área cultural.
Art. 3º-O CMPC possui composição paritária entre Poder Público e Sociedade Civil e será composto por 16 (dezesseis) membros com os seus respectivos suplentes, assim 
representados:
I - 8 (oito) membros titulares e respectivos suplentes, representando o Poder Público através dos seguintes órgãos e quantitativos:
a) três membros da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Juventude;
b) um membro da Secretaria Municipal de Educação e/ou Fundação de Ensino de Contagem;
c) um membro da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão;
d) um membro da Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de Renda;
e) um membro da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico;
f) um membro da Câmara Municipal de Contagem
II - 8 (oito) membros titulares e respectivos suplentes representando a Sociedade Civil, através dos seguintes setores.
a) patrimônio cultural;
b) artes cênicas;
c) música;
d) artes visuais;
e) economia criativa;
f) literatura;
g) danças;
h) cultura popular.
§ 1º Nenhum membro representante da sociedade civil, titular ou suplente, poderá ser detentor de cargo em comissão ou função de confi ança vinculada ao Poder 
Executivo do Município.
§ 2º A representação da sociedade civil no CMPC contemplará os diversos segmentos artísticos e culturais, considerando as dimensões simbólica, cidadã e econômica da 
cultura, bem como o critério territorial, na sua composição.
§ 3º Cabe à SECEJ convocar o processo eleitoral, após cadastrar todos os setores e entidades da sociedade civil interessada em participar da eleição para a escolha dos 
membros do CMPC.
§ 4º Os membros titulares e suplentes representantes do poder público serão designados pelos respectivos órgãos, levando em consideração a sua formação teórica, na 
área de cultura ou formação acadêmica com curso superior.
§ 5º Os membros da sociedade civil devem comprovar atuação de no mínimo um ano na área que pretende participar ou formação acadêmica em uma das áreas que 
pretende concorrer como Conselheiro.
§ 6º O mandato dos conselheiros é de 02 (dois) anos, renovável, uma vez, por igual período.
Art.4º- A inscrição das candidaturas aos respectivos setores deverá ser encaminhada até as 17h do 19 de março, sexta-feira, por meio do email cultura@contagem.
mg.gov.br constando no título do email o nome e o setor ao qual concorre. Os candidatos e candidatas deverão encaminhar currículo resumido, com destaque para a 
formação e experiência artística no setor que pleiteiam a candidatura e comprovações digitalizadas do portfólio.
Art. 5º- A apresentação das respectivas candidaturas setoriais e a eleição pela sociedade civil se dará por meio de Assembleia Remota no dia 23 de março, 3a feira, às 
18h por meio da plataforma Google Meet e o link será encaminhado aos que manifestarem interesse de participação prévia por meio do e-mail cultura@contagem.
mg.gov.br até às 14h do dia 23 de março juntamente com a relação dos candidatos e candidatas.  Inscrições fora deste prazo serão desconsideradas.
Art.6º- Somente será permitido o acesso na sala da Assembleia até às 19h, ou seja, até uma hora após iniciado os trabalhos.
Art.7º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 12 de março de 2021.

Monique Najara Aparecida Pacheco
Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Juventude
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Funec

RATIFICAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 002/2021
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 002/2021
OBJETO: Aquisição de álcool em gel, e de kits de tapetes sanitizantes, (contendo 2 tapetes, 1 que limpa e higieniza e 1 que seca os calçados) para atender necessidades 
das unidades administrativa da FUNEC.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1122 12.122.0001.2089 33.90.30.00 0100

DESPACHO: RATIFICO o resultado do presente Processo de Dispensa de Licitação às empresas MILENIUM EMBALAGENS LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.680.418/0001-
85, no valor de R$410,24 e SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 27.066.616/0001-11, no valor de R$1.700,50, dando um valor total de 
R$2.110,74 (Dois mil cento e dez reais e setenta e quatro centavos).
Contagem, 03 de março de 2021
Telma Fernanda Ribeiro
Presidente FUNEC
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