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Secretaria Municipal 
de Administração

Contagem, 09 de maio de 2021             Declaração de Estabilidade nº 05/2021

Mês de Referência: Maio de 2021

Ilmo. Secretário Municipal de Administração

Dando cumprimento ao artigo 6º da Emenda Constitucional nº 19, de 05 de Agosto de 1998, que altera o artigo 41 da Constituição Federal; ao artigo 21 da Lei nº 

2.160, de 20 de Dezembro de 1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Contagem; ao Decreto nº 880, de 21 de fevereiro de 2008 e 

Decreto nº 1.744, de 13 de dezembro de 2011, que regulamentam a Avaliação Especial de Desempenho dos servidores concursados em período de Estágio Probatório e 

dá outras providências;

Apresentamos o resultado fi nal do Processo de Avaliação Especial de Desempenho de servidores com direito à aquisição de Estabilidade.

Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público são obrigatoriamente submetidos à Avaliação Especial de Desempenho por 

comissão instituída para essa fi nalidade. Após três anos de efetivo exercício, quando aprovados no Processo de Avaliação de Desempenho, os mesmos adquirem o 

direito à estabilidade.

Respeitosamente,

MARIA STELA DE BARROS GUIMARÃES

Superintendente de Gestão de Pessoas

Como o processo cumpriu as formalidades legais e regulamentares, homologo o resultado fi nal.

CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO

Secretário Municipal de Administração

SERVIDORES COM DIREITO À AQUISIÇÃO DE ESTABILIDADE

Matrícula Nome do Servidor Cargo
Data de 
admissão

Mês e Ano
Aquisição da Estabilidade

146447-3 Floro Reis de Vasconcelos Auditor de Controle Interno 24/09/2014 02/2021  *1
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Observações:

1 - O servidor teve o seu estágio probatório suspenso nos seguintes períodos e pelos motivos respectivos:

Período Motivo:

24/04/2017  até 06/07/2020 O servidor esteve à disposição da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, no período de 24/04/2017 a 06/07/2020;

01/09/2020 até 13/11/2020 O servidor esteve de licença para concorrer a cargo eletivo;

Comissão Especial de Avaliação de Desempenho

Decreto n° 1.044, de 14 de maio de 2019.

Andrea Cristina S. França Moreira /14226- 3 Sarah Luisa de Noronha Veloso/142528-1

Daniel Abe / 33619-0 Vanes Santana Damião Diniz / 07833-6

Gabriella Soares Alves/18308-7

ASSINATURA DIGITAL
Diário Oficial do Município de Contagem
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Projeto editorial e produção: 
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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 – 07/06/2021

EXTRATO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 048/2018/SRP
PA. 021/2018 PP. 001/2018

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATADA: CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA
OBJETO: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 048/2018, POR MAIS 06 (SEIS) MESES, COM TERMO 
INICIAL EM 29 (VINTE E NOVE) DE MAIO DE 2021 E TERMO FINAL EM 29 (VINTE E NOVE) DE NOVEMBRO DE 2021 PODENDO TER SUA DURAÇÃO PRORROGADA COM 
VISTAS À OBTENÇÃO DE PREÇOS E CONDIÇÕES MAIS VANTAJOSAS PARA ADMINISTRAÇÃO, ATÉ 60 (SESSENTA) MESES, NAS SEGUINTES CONDIÇÕES
VALOR: O VALOR GLOBAL ESTIMADO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É DE R$ 5.209.495,86 (CINCO MILHÕES, DUZENTOS E NOVE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E 
CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) E O VALOR MENSAL ESTIMADO É DE R$ 868.249,31 (OITOCENTOS E SESSENTA E OITO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E NOVE 
REAIS E TRINTA E HUM CENTAVOS)
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 1071.04.122.0001.2132 – 33.90.37- 00 - 0100
ASSINADO: 28 DE MAIO DE 2021

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 153/2020
PA. 137/2020 PE. 045/2020

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR / FUNDO MUNI-
CIPAL DE AUXÍLIO DE TRANSPORTE ESTUDANTIL.
CONTRATADA: COOPERATIVA DE TRABALHO UNIVERSIDADE LIVRE LTDA
OBJETO: ADEQUAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ABAIXO DESCRITA, PREVISTA NO ORÇAMENTO FISCAL VIGENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AQUELA PREVISTA NO INSTRU-
MENTO INICIAL, PARA COBRIR AS DESPESAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021: 1103 08.243.0070.2131 33.90.39-05 2165
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 1103 08.243.0070.2131 33.90.39-05 2165
ASSINADO: 28 DE MAIO DE 2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº035/2021 PA. Nº031/2021 INEX.Nº003/2021

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
CONTRATADA: AL3 EMPREENDIMENTOS
OBJETO: O   OBJETO   DO   PRESENTE   TERMO   DE   CONTRATO É A PRESTAÇÃO   DE   SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA  A  ELABORAÇÃO  DE  UM  DIAGNOS-
TICO  DA  PPP –PARCERIA PUBLICO-PRIVADA    NA    MODALIDADE    DE    CONCESSÃO    ADMINISTRATIVA    REALIZADA    PELO CONTRATANTE,  PARA  APOIOS NÃO  
PEDAGÓGICOS PRECEDIDA  DA  REALIZAÇÃO  DE  OBRAS  E  SERVIÇOS  DE ENGENHARIA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.
VALOR: O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS);
VIGENCIA: O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL SERÁ DE 04(QUATRO)MESES, COM TERMO INICIAL EM28(VINTE E OITO) DE MAIO DE 2021E TERMO FINAL EM 28(VINTE 
E OITO) DE SETEMBRO DE 2021
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 112312.361.0030.104233,90.39-050101
ASSINADO: 28 DE MAIO DE 2021

ATO ADMINISTRATIVO Nº. 27.388 
A PREFEITA DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, considerando os despachos exarados no ofício OF/PMC/SEAD/SUGESP/DIARP/GEAC/Nº 357/2021, datado 
de 07 de junho de 2021; considerando o parágrafo 6º do Artigo 15, da Lei Municipal nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990; TORNA SEM EFEITO, no Ato Administrativo 
nº 27.259, datado de 05 de maio de 2021, a nomeação para o cargo de provimento efetivo, dos candidatos abaixo relacionados, uma vez que não tomaram posse em 
tempo hábil, conforme Lei 2.160 de 20 de dezembro de 1990, Art. 15, §6º. 
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ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

Nome Classifi cação 

DENISE FERREIRA DE OLIVEIRA DE SOUZA 30º 

RAFAELA REIS SILVA SOL 33º 

RAFAEL BRITO COSTA 12º (Lei 4.714, de 09 de janeiro de 2015) 

PSICÓLOGO 

Nome Classifi cação 

GEISILANE NOGUEIRA DA SILVA 3º (Art 8º da Lei 2.160/1990) 

ASSISTENTE SOCIAL 

Nome Classifi cação 

MARINA RODRIGUES CORREA DOS REIS 41º 
 Palácio do Registro, em Contagem, aos 07 de junho de 2021. 
 MARÍLIA APARECIDA CAMPOS  
Prefeita de Contagem  
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO  
Secretário Municipal de Administração 

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.389 
A PREFEITA DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; RESOLVE: 
Art.1º EXONERAR, do cargo em comissão DAM-12, código SMDHC.DAM12.02, o(a) servidor(a) EDUARDO TADEU SENDON, lotado(a) na Secretaria Municipal de Direitos 
Humanos e Cidadania, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo; devendo o(a) servidor(a) apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declara-
ção de Bens com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja 
apresentada a referida declaração. 
Art.2º EXONERAR, do cargo em comissão DAM-12, código SMDHC.DAM12.03, o(a) servidor(a) MÁRCIO DE OLIVEIRA, lotado(a) na Secretaria Municipal de Direitos 
Humanos e Cidadania, designado(a) para responder pela Superintendência de Políticas Públicas para Pessoas Idosas, a partir da data de publicação deste Ato Adminis-
trativos; devendo o(a) servidor(a) apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da 
Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declaração. 
Art.3º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-12, código SMDHC.DAM12.03, EDUARDO TADEU SENDON, lotado(a) na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 
Cidadania, designado(a) para responder pela Superintendência de Políticas Públicas para Pessoas Idosas, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, de 
acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 436, de 20 de março de 2018 e suas alterações. 
Art.4º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-12, código SMDHC.DAM12.02, MÁRCIO DE OLIVEIRA, lotado(a) na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cida-
dania, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria do Secretário 
Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 436, de 20 de março de 2018 e suas alterações. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 07 de junho de 2021.  
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS 
Prefeita de Contagem  
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO 
Secretário Municipal de Administração 

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.390 
A PREFEITA DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; RESOLVE: 
Art.1º EXONERAR, do cargo em comissão DAM-6, código SECOM.DAM6.01, o(a) servidor(a) MARA KETLEN DE CASTRO, lotado(a) na Secretaria Municipal de Comuni-
cação, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo; devendo o(a) servidor(a) apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com 
data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a 
referida declaração. 
Art.2º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-11, código SETGER.DAM11.01, MARA KETLEN DE CASTRO, lotado(a) na Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de 
Renda, designado(a) para responder pela Diretoria de Economia Solidária, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, de acordo com a estrutura organiza-
cional estabelecida pelo Decreto nº 435, de 20 de março de 2018 e suas alterações. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 07 de junho de 2021. 
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS 
Prefeita de Contagem 
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO 
Secretário Municipal de Administração 
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.391 
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-12, código SMS.DAM12.03, APARECIDA ROBERTO SANTANA, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, designado(a) para responder pela Diretoria do Distrito Sanitário Sede, de acordo com a estrutura organizacional estabeleci-
da pelo Decreto nº 461, de 28 de março de 2018 e suas alterações. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 07 de junho de 2021. 
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS 
Prefeita de Contagem 
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO 
Secretário Municipal de Administração 

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.392 
A PREFEITA DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto nos Artigos 39 e 40, todos da Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 
2017, que dispõe sobre a Organização da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo; DESIGNA para o exercício da Gratifi cação Estratégica Municipal (GEM), 
a servidora abaixo relacionada, nomeada para cargo em comissão, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, 
conforme descrito: 

SERVIDOR CÓDIGO DE GEM 

APARECIDA ROBERTO SANTANA GEM-2 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 07 de junho de 2021. 
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS 
Prefeita de Contagem  
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO 
Secretário Municipal de Administração 

Atos do Executivo

LEI Nº 5150, DE 07 DE JUNHO DE 2021

Institui a Semana de Prevenção e Combate à Depressão Pós-Parto.

A Câmara Municipal de Contagem aprova e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica instituída, no calendário ofi cial de eventos do Município de Contagem, a Semana de Prevenção e Combate à Depressão Pós-Parto.
Art. 2º São objetivos da política de que trata esta lei:
I – identifi car mulheres que sejam portadoras da doença ou as evidências de que ela possa vir a ocorrer, visando prevenir a sua manifestação;
II – estimular a produção de estudos e pesquisas acerca do diagnóstico precoce e do tratamento da depressão pós-parto;
III – promover a disseminação de informações acerca da depressão pós-parto e buscar medidas para evitar ou diminuir o agravamento da doença em decorrência da 
falta de conhecimento;
IV – relacionar, cadastrar e acompanhar mulheres diagnosticadas com depressão pós-parto;
V – conscientizar pacientes e profi ssionais da saúde que atendam mulheres no período pré-natal e puerperal, quanto aos sintomas e à gravidade da doença.
Art. 3º Para a realização das ações de que trata a presente lei, o Poder Executivo poderá realizar convênios e ou parcerias público-privadas.
Art. 4º A Semana a que se refere esta lei será comemorada, anualmente, na segunda semana do mês de março.
Art. 5º O Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação.
Art. 6° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 07 de junho de 2021.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
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LEI Nº 5151, DE 07 DE JUNHO DE 2021

Institui o Selo “E2S – Estabelecimento Seguro e Saudável” para reconhecimento dos estabelecimentos que cumprirem as recomendações e protocolos da Secretaria 
Municipal de Saúde para evitar a contaminação dos espaços por coronavírus/Covid-19.

A Câmara Municipal de Contagem aprova e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica instituído o selo “E2S – Estabelecimento Seguro e Saudável”, no âmbito do Município de Contagem/MG.
Art. 2° O selo “E2S – Estabelecimento Seguro e Saudável” será conferido aos estabelecimentos privados, públicos e corporativos que cumprirem as recomendações e os 
protocolos da Secretaria Municipal de Saúde para evitar a contaminação dos espaços por coronavírus/Covid-19. 
Art. 3º A certifi cação deve levar em consideração o atendimento, por parte dos estabelecimentos, dos seguintes requisitos:
I – apresentar carta compromisso, em que conste o planejamento de ações, projetos e programas que visem ao cumprimento das recomendações e protocolos da 
Secretaria Municipal de Saúde para evitar a contaminação dos espaços por coronavírus/Covid-19;
II – cumprir protocolos internos que asseguram a higienização necessária para evitar risco de contágio;
III – garantir procedimentos seguros para funcionamento de atividades, de acordo com as recomendações da Secretaria Municipal de Saúde;
IV – fazer uma “Declaração de Estabelecimento Saudável e Seguro” que cumpra os requisitos defi nidos pela Prefeitura Municipal de Contagem, de acordo com as 
orientações da Secretaria Municipal de Saúde; 
V – ofertar a seus funcionários e colaboradores informação e/ou formação específi ca sobre protocolo interno relativo ao surto de coronavírus/Covid-19 e como cumprir 
as precauções básicas de prevenção e controle de infeção relativamente ao surto, incluindo os procedimentos e protocolos;
VI – disponibilizar aos seus clientes informações de como cumprir as precauções básicas de prevenção e controle de infeção relativamente ao surto de coronavírus/Co-
vid-19 e qual o protocolo interno relativo ao surto de coronavírus/Covid-19;
VII – constituir comissão interna de avaliação do Plano de Contingência; 
VIII – apresentar os documentos comprobatórios dos procedimentos de higienização e limpeza; 
IX – apresentar Procedimentos Operacionais das atividades de serviço de alimentação (restaurante e atendimento) relacionados à Covid-19; 
X – apresentar procedimentos nos casos de suspeita/confi rmação de Covid-19 com as ações tomadas e a licença sanitária atualizada.
Art. 4º O poder Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, elaborará as orientações e os protocolos a serem observados pelos estabeleci-
mentos, de acordo com as atividades econômicas exercidas, levando-se em consideração o atendimento dos seguintes procedimentos:
I – higienização das mãos: lavar as mãos frequentemente com água e sabão, durante pelo menos 20 segundos, ou usar desinfetante, para as mãos, que tenha pelo 
menos 70% de álcool, cobrindo todas as superfícies das mãos e esfregando-as até estarem secas;
II – etiqueta respiratória: tossir ou espirrar para o antebraço dobrado ou usar lenço de papel, que depois deve ser imediatamente descartado ao lixo; higienizar as mãos 
sempre após tossir ou espirrar e depois de se assoar; evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos; 
III – conduta social: alterar a frequência e a forma de contato entre os trabalhadores e colaboradores, e estes entre os clientes, evitando, quando possível, o contato 
próximo, apertos de mão, beijos, postos de trabalho partilhados, reuniões presenciais e partilha de comida, utensílios, copos e toalhas;
IV – automonitorização diária com todos os funcionários e colaboradores para avaliação da febre, medir a temperatura corporal duas vezes por dia e registar o valor e a 
hora de medição, verifi cação de tosse ou difi culdade em respirar;
V – limpeza de superfícies e tratamento de roupas e uniformes nos estabelecimentos;
VI – disponibilizar aos seus clientes os itens de higiene, álcool gel 70% e toalhas de papel;
VII – fornecer equipamentos de proteção individual em número sufi ciente para todos os trabalhadores e colaboradores; estoque de materiais de limpeza de uso 
individual proporcional às suas dimensões; luvas descartáveis, máscaras descartáveis e álcool em gel a 70%; dispensadores de solução antisséptica de base alcoólica ou 
solução à base de álcool, distribuídos pela empresa; lixeiras de resíduos com abertura não manual e saco plástico; nas instalações sanitárias, equipamento para lavagem 
de mãos com sabão líquido e toalhas de papel.
VIII – layout do espaço físico, com delimitação de distanciamento (salas, áreas internas);
Parágrafo único Fica o Poder Executivo autorizado a modifi car os procedimentos estabelecidos neste artigo, por meio de decreto regulamentador, na hipótese de su-
perveniência de critérios científi cos diferenciados, atestados pela comunidade científi ca, agências reguladoras, Ministério da Saúde e ou Organização Mundial da Saúde 
(OMS), relativamente ao enfrentamento, tratamento e prevenção do coronavírus/Covid-19.
Art. 5º A comprovação dos requisitos necessários à habilitação dos estabelecimentos ao Selo “E2S - Estabelecimento Seguro e Saudável” será feita por meio de docu-
mentos institucionais, postagens em suas redes sociais e sites ofi ciais, materiais de divulgação, tais como revistas, folders e boletins.
Art. 6º O reconhecimento estará sempre associado ao CNPJ do estabelecimento, que poderá usar o selo “E2S - Estabelecimento Seguro e Saudável” nas embalagens de 
seus produtos, divulgação de seus serviços e, fi sicamente, em suas instalações e nas plataformas digitais.
Parágrafo único Os estabelecimentos que forem certifi cados com o Selo serão divulgados em uma lista no portal digital da Prefeitura Municipal.
Art. 7º A certifi cação e fi scalização do Selo caberá ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Desenvolvimen-
to Econômico, que, em coordenação com as entidades sanitárias competentes, irá realizar auditorias aleatórias aos estabelecimentos aderentes, fi cando autorizado a 
fi rmar parcerias com instituições da sociedade civil para o processo de fi scalização e certifi cação.
Art. 8º A certifi cação será requerida e concedida em período a ser defi nido pelo Poder Executivo.
Art. 9º VETADO.
Art. 10 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 07 de junho de 2021.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
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MENSAGEM DE VETO Nº 6, DE 07 DE JUNHO DE 2021.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Comunico a Vossa Excelência que, ao analisar a Proposição de Lei nº 27/2021, que “Institui o Selo “E2S – Estabelecimento Seguro e Saudável” para reconhecimento dos 
estabelecimentos que cumprirem as recomendações e protocolos da Secretaria Municipal de Saúde para evitar a contaminação dos espaços por coronavírus/Covid-19.”, 
originária do Projeto de Lei nº 43/2021, de autoria do Poder Legislativo, entende-se pela necessidade de vetá-la parcialmente, nos termos do inciso II do art. 80 c/c 
inciso do art. 92 da Lei Orgânica, pelas razões expostas a seguir.
O art. 9º da referida proposição de lei possui a seguinte redação:
Art. 9º Caberá ao Poder Executivo regulamentar esta lei, fi cando autorizado a conceder benefícios fi scais e premiações aos estabelecimentos certifi cados.
O veto se justifi ca porque o dispositivo transcrito, ao tratar de “benefícios fi scais e premiações”, sugere uma possível renúncia de receita do Poder Executivo, o que 
exigiria uma análise fi nanceira e orçamentária específi ca durante a tramitação do projeto de lei.
As regras orçamentárias trazidas pela Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, em especial pelo seu art. 14, são claras ao estabelecer como requisito a estimativa de 
impacto fi nanceiro para os projetos de leis que tragam renúncia fi scal.
Não obstante, inclusive por decorrer da norma expressa no art. 113 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, há precedente no Supremo Tribunal Federal 
que afasta qualquer dúvida sobre a constitucionalidade do processo legislativo que não obedece aos requisitos mencionados. Essa afi rmação é possível de se verifi car 
na Ação Direita de Inconstitucionalidade n º 5816/RO, em que o STF julgou inconstitucional lei que acarretava renúncia fi scal, porém sem ter tido a estimativa de impac-
to fi nanceiro durante sua tramitação.
No caso em questão não foi realizada análise do impacto fi nanceiro da renúncia de receita prevista no art. 9º, sendo tal situação considerada inconstitucional pelo STF. 
Dessa forma, ao tratar de matéria que implique em redução de arrecadação ou concessão de benefício, o referido artigo viola as regras orçamentárias impostas pelos 
ADCT e pela Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

Ante o exposto, fi ca excluído da sanção o art. 9º, da Proposição de Lei nº 27/2021, nos termos do inciso II do art. 80 c/c o inciso VIII do art. 92, ambos da Lei Orgânica 
do Município de Contagem.
Essas, Senhor Presidente, são as razões do Veto Parcial ora apresentado, que submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros da Câmara Municipal.
Aproveito a oportunidade para manifestar a Vossa Excelência e aos demais membros dessa Egrégia Casa Legislativa protesto de elevada estima e distinta consideração.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

DECRETO Nº 171, DE 07 DE JUNHO DE 2021

Altera o Decreto nº 1.924, de 7 de dezembro de 2020, que dispõe sobre os feriados e pontos facultativos do ano de 2021, para cumprimento pelos órgãos e entidades 
da Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do Município de Contagem.

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

DECRETA:

Art. 1º O Anexo Único do Decreto nº 1.924, de 7 de dezembro de 2020, passa a vigorar nos termos do Anexo deste decreto, para revogar os pontos facultativos dos 
dias:
I – 6 de setembro de 2021;
II – 11 de outubro de 2021;
III – 29 de outubro de 2021;
IV – 1º de novembro de 2021;
V – 24 de dezembro de 2021;
VI – 31 de dezembro de 2021.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 07 de junho de 2021.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
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ANEXO
(a que se refere o art. 1º do Decreto nº 171, de 07 de junho de 2021)

“ANEXO ÚNICO
(a que se refere o art. 1º do Decreto nº 1.924, de 7 de dezembro de 2020)

CALENDÁRIO DE FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS DO ANO DE 2021

DIA/MÊS

DIA DA

SEMANA EVENTO TIPO NATUREZA LEGISLAÇÃO

1º de Janeiro Sexta- Feira Confraternização Universal Feriado Federal Lei Federal nº 10.607/2002

15 de Fevereiro Segunda-Feira Carnaval Facultativo Municipal Decreto nº 1.924/2020

16 de Fevereiro Terça-Feira Carnaval Facultativo Municipal Decreto nº 1.924/2020

17 de Fevereiro Quarta Feira Quarta Feira de Cinzas Facultativo Municipal Decreto nº 1.924/2020

26 de março Sexta-Feira Jubileu de Nossa Senhora das Dores Feriado Municipal Lei nº 3.484/2001

1º de Abril Quinta-Feira Quinta-Feira Santa Facultativo Municipal Decreto nº 1.924/2020

2 de Abril Sexta-Feira Sexta-Feira da Paixão Feriado Municipal Lei nº 3.484/2001

21 de Abril Quarta-Feira Tiradentes Feriado Federal Lei Federal nº 10.607/2002

1º de Maio Sábado Dia do Trabalho Feriado Federal Lei Federal nº 10.607/2002

3 de Junho Quinta-Feira Corpus Christi Feriado Municipal Lei nº 3.484/2001

30 de Agosto Segunda-Feira Dia do Município de Contagem Facultativo Municipal Lei nº 1.981/1989

7 de Setembro Terça-Feira Independência do Brasil Feriado Federal Lei Federal nº 10.607/2002

12 de Outubro Terça-Feira Nossa Senhora Aparecida Feriado Federal Lei Federal nº 6.802/80

2 de Novembro Terça-Feira Finados Feriado Federal Lei Federal nº 10.607/2002

15 de Novembro Segunda-Feira Proclamação da República Feriado Federal Lei Federal nº 10.607/2002

20 de Novembro Sábado Dia Nacional da Consciência Negra Feriado Municipal Lei nº 4.701/2014

25 de Dezembro Sábado Natal Feriado Federal Lei Federal nº 10.607/2002
“(NR).
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Secretaria Municipal 
de Governo

PORTARIA CONJUNTA Nº 28 DE 07 DE JUNHO DE 2021

Dispõe sobre a composição do Conselho Municipal da Mulher de Contagem.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO e o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, no exercício de suas atribuições legais, em especial as 
regras estabelecidas pelo art. 3º do Decreto nº 80, de 17 de junho de 2013, e ainda considerando o disposto na Lei nº 4.481, de 26 de setembro de 2011,

RESOLVEM:

Art. 1º  Designar para o Conselho Municipal da Mulher de Contagem, os seguintes membros, para mandato de 02 anos:
I - representantes do Poder Executivo Municipal:
a) Lorena Luiza Chagas Lemos, titular, e;
1. Célia Maria Chantal de Castro, suplente.
b) Maíra Célia da Silva Miranda, titular, e;
1. Ludmila de Rezende Ribeiro, suplente.
c) Carolina Hespanha Almeida, titular, e;
1. Angela Regina Rinco Fontoura, suplente.
d) Amanda Cardoso Marques, titular, e;
1. Rosane Aparecida Souza Guglielmoni, suplente.
II - representantes da Sociedade Civil:
a) Mariete Teixeira dos Santos, da ONG Abraçar fi lhas de Maria, titular, e;
1. Lidiane Camila dos Santos, da ONG Abraçar fi lhas de Maria, suplente.
b) Luciana Lacerda Braga, do Centro de Luta para Livre Orientação Sexual (CELLOS), titular;
1. Vanilda Trindade, do Centro de Luta para Livre Orientação Sexual (CELLOS), suplente.
c) Eulália Pereira Corrêa, do Coletivo com Elas, titular, e;
1. Flora Vitória Serena Oliveira Baldi, do Coletivo com Elas, suplente.
d) Patrícia de Cássia Silva, da Associação Comunitária Novo Eldorado Acnel, titular, e;
1. Ivonilda das Graças Cruz, da Associação Comunitária Novo Eldorado Acnel, suplente.
e) Leila Alves Xavier Catarina, do Projeto Social Donna Rosa, titular, e;
1. Andrea Pereira Campos Manaces, do Projeto Social Donna Rosa, suplente.
III - representantes do Poder Legislativo Municipal:
a) Vereadora Moara Correia Sabóia (Moara Sabóia), titular, e;
1. Vereadora Sílvia da Cruz Messias (Silvinha Dudu), suplente.
IV - representantes da Polícia Militar de Minas Gerais:
a) Glícia Araújo Ferreira, titular, e;
1. Luiza Marilaque de Azevedo Rocha, suplente.
V - representantes da Polícia Civil de Minas Gerais:
a) Filipe da Silva, titular, e;
1. Roberta Maria Rodrigues do Nascimento, suplente.
Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 07 de junho de 2021.

PEDRO AMARAL DE AGUIAR GAMA
Secretário Municipal de Governo

MARCELO LINO DA SILVA
Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania
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Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e
Desenvolvimento 
Sustentável

Prefeitura Municipal de Contagem
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

251ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAC – 2021 

DATA: 14-06-2021
HORA: 9:00 Horas

A Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Contagem – COMAC, Maria Thereza Camisão Mesquita, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o 
disposto no Artigo 12, parágrafo 1º da Lei 2.570 de 17 de dezembro de 1993, convoca os membros efetivos e suplentes para a 251ª Reunião Ordinária do COMAC, ON 
LINE pela plataforma “Microsoft Teams” no dia 14 de junho de 2021, às 9:00 horas, Contagem.

O link da reunião será disponibilizado no dia 14 de maio de 2021, às 8:30 horas, sendo que todos os conselheiros e interessados em participar da reunião deverão 
encaminhar (para o email semad.gabinete@contagem.mg.gov.br) até o dia 10 de maio de 2021, os emails preferencialmente institucionais para convite e acesso a 
reunião virtual.

Pauta:

Aprovação da Ata da 249ª Reunião Ordinária do COMAC.

Aprovação da Ata da 250ª Reunião Ordinária do COMAC.

Aprovação da Deliberação Normativa Nº 25 do COMAC que altera a Deliberação Normativa Nº 22 do COMAC.

Informe sobre VIA 630.

Assuntos Gerais pertinentes ao COMAC.

Atenciosamente,

Maria Thereza Camisão Mesquita
Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO TERMO DE FOMENTO Nº 007/2020 – PROCESSO ADM. Nº 007/2020/SMDS – EMENDA Nº 007/2020

Extrato do Terceiro Termo de Apostilamento do Termo de Fomento nº 007/2020, fi rmado entre o Município de Contagem, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, e Organização da Sociedade Associação Mineira Pró Vida – AMIPRO, CNPJ/MF n.º 06.965.821/0001-49.
Fundamento legal: Artigo 45 da Lei Municipal nº 4.910/2017 e no Decreto Municipal nº 30/2017. 
Do objeto: Adequar o plano de trabalho parte integrante e indissociável do Termo de Fomento 007/2020, Processo Administrativo nº 007/2020, no tocante ao item 8.3 
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PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADA DOS RECURSOS POR RUBRICA e anexos I, II, III e IV.
Ratifi cam-se todas as demais cláusulas e condições acordadas no Termo de Fomento nº 007/2020, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modifi ca-
das. 
Data assinatura: 07/06/2021
Viviane Souza França 
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

Previcon.

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO – Nº 05/2021

O Departamento de Gestão Previdenciária dos Servidores do Município de Contagem – PREVICON faz publicar a situação dos expedientes abaixo indicados:

PROCESSO ASSUNTO NOME MATRÍCULA SITUAÇÃO DATA

00063/2021-09A Revisão de Proventos Maria Beatriz de Carvalho dos Santos 01.12673-0 Indeferimento 23/03/2021

00180/2021-09A Revisão de Proventos Eci Soares de Souza 01.90162-8 Indeferimento 12/05/2021

03597/2021-01A Revisão de Proventos Rosa de Maio Alves de Souza 01.91578-5 Indeferimento 12/05/2021

02871/2021-01A Revisão de Proventos Ana Maria de Souza 01.91903-9 Indeferimento 04/05/2021

00026/2021-09A Revisão de Proventos Silvio Marcio Ferreira Romão 01.91572-6 Indeferimento 04/05/2021

00072/2021-09A Revisão de Proventos Clemi de Fátima Bonifacio 01.93586-7 Indeferimento 04/05/2021

Ficam os requerentes cientifi cados do prazo de 30 (trinta) dias para interposição de Recurso nos termos dos artigos 102 e 104 da Lei nº 2160/1990 – Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Contagem

Elisa Teixeira de Faria
Subsecretária de Gestão Previdenciária

Transcon

Portaria TransCon nº. 008, de 04 de junho de 2021.
Dispõe sobre a exclusão da Gratifi cação de Auxíliar de Trânsito e Transportes – FC – 15 aos servidores que mencionam.

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG – TRANSCON, no uso de suas atribuições legais, conside-
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rando o disposto no art. 7º, XII da Lei 4.043, de 1º de novembro de 2006:

RESOLVE

Art. 1° Excluir, a partir de 01 de junho de 2021, a Gratifi cação de Auxiliar de Trânsito e Transporte – FC – 15, instituída pelo art. 27 da Lei nº 4.043, de 01 de novembro 
de 2006, concedida aos servidores:

MAT.: NOME CARGO LOTAÇÃO

42236-3 Kênia Janaína De Sousa Madureira Silveira Assistente Administrativo/Gerente de Aquisições e Patrimônio Gerência de Aquisição e Patrimônio

10099-6 Norma Suely da Silva

Assistente
Administrativo/DAM-
6 Gerência Orçamentária Financeira e Contábil

34953-4 Rosilene Ferreira da Silva

Assistente
Administrativo/Gerente
Orçamentária Financeira e
Contábil Gerência Orçamentária Financeira e Contábil

10195-0 Geazi Azevedo de Souza Agente de Operação e Fiscalização Transporte e Trânsito Diretoria de Operações de Trânsito

10172-7 Luiz Cláudio Simões dos Santos Agente de Operação e Fiscalização Transporte e Trânsito Diretoria de Operações de Trânsito

10170-5 Luiz Cláudio de Macedo Agente de Operação e Fiscalização Transporte e Trânsito Diretoria de Operações de Trânsito

Art. 2º Ficam revogadas:
I – Portaria TransCon n.º 038, de 27 de julho de 2017;
II – art. 3º da Portaria TransCon n.º 023, de 14 de agosto de 2018;
III – Portaria TransCon n.º 052, de 06 de dezembro de 2018;

IV - Portaria TransCon n.º 008, de 31 de janeiro de 2019; e
V – Portaria TransCon n.º 015, de 17 de abril de 2019. 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 01 de junho de 2021.

Contagem, 04 de junho de 2021.

Renato Guimarães Ribeiro
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem - TransCon

Portaria TransCon nº. 009, de 04 de junho de 2021.
Dispõe sobre revogação parcial da Portaria TransCon n.º 002, de 19 de janeiro de 2017.

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG – TRANSCON, no uso de suas atribuições legais, consid-
erando o disposto no art. 7º, XII da Lei 4.043, de 1º de novembro de 2006:

Considerando que a Portaria TransCon n.º 002, de 19 de janeiro de 2017 dispõe sobre a concessão de Gratifi cação de Auxiliar de Trânsito e Transporte instituída - FC – 
15 e Gratifi cação de Assessoramento à Gestão de Trânsito e Transporte – FC -1;

RESOLVE

Art. 1° Revogar o art. 2º da Portaria TransCon n.º 002, de 19 de janeiro de 2017. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 01 de junho de 2021.

Contagem, 04 de junho de 2021.

Renato Guimarães Ribeiro
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem - TransCon
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Câmara Municipal

Ata da 17ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem do ano dois mil e vinte e um. Aos vinte e cinco dias do mês de maio, realizou-se no Plenário “Vereador 
José Custódio” a décima sétima reunião ordinária com a presença de vinte vereadores. Após cumprimentar a todos, o presidente vereador Alex Chiodi realizou a 
chamada dos vereadores, quando se constatou a ausência do vereador Gil Antônio Diniz (Teteco) que se encontra afastado para o seu tratamento de saúde. Na 
sequência, o vereador Hugo Vilaça fez a leitura do Capítulo 10, Versículos 28 a 31, narrado por São Marcos da Bíblia Sagrada. Logo após, foi votada e aprovada, sem 
ressalva, a ata da reunião anterior. Em seguida, o 1º Secretário fez a leitura do Ofício nº 031/2021, de autoria da vereadora Moara Saboia, que solicita a retirada do 
Substitutivo ao Projeto de Lei nº 038/2021, de sua autoria. Em seguida, foram lidos e encaminhados ao órgão competente para exame e parecer no prazo legal, os 
projetos, a saber: Projeto de Lei Complementar nº 003 /2021 – “Modifi ca o artigo 50-C da Lei nº 1611 de 30 de dezembro de 1983 que institui o Código Tributário do 
Município de Contagem – CTMC”, de autoria da vereadora Glória (da aposentadoria); Projeto de Lei nº 095/ 2021 – “Cria a Guarda Civil Escolar no âmbito do município 
de Contagem, e dá outras providências”, de autoria da vereadora Silvinha (Dudu); Projeto de Lei nº 096/ 2021 – “Dispõe sobre a modernização dos semáforos de 
instalação dos dispositivos sonoros, bem como botoeiras com características em braile e piso tátil para a travessia de pedestres com defi ciência visual e idosos e dá 
outras providências”, de autoria do vereador Daniel Carvalho; Projeto de Lei nº 097 /2021 – “Proíbe a utilização de verba pública no âmbito do município de Contagem 
em eventos e serviços que promovam a sexualização de crianças e adolescentes e dá outras providências”, de autoria do vereador José Carlos Gomes; Projeto de Lei nº 
098 /2021 – “Declara de utilidade pública a “Associação de apoio à Criança e Adolescente – one- hill, com sede neste Município”, de autoria do vereador Daniel 
Carvalho; Substitutivo ao Projeto de Lei nº 024/2021 – “Reconhece as atividades educacionais de qualquer natureza como essenciais no município de Contagem”, de 
autoria do vereador presidente Alex Chiodi; Projeto de Lei nº 099 /2021 – “Institui a política de sustentabilidade e de enfrentamento das mudanças climáticas do 
município de Contagem”, de autoria da vereadora Moara Saboia; Projeto de Lei nº 100 /2021 – “Institui o programa de incentivo à prática de compostagem de resíduos 
orgânicos domésticos em domicílios, instituições públicas ou privadas e condomínios residenciais do município de Contagem”, de autoria da vereadora Moara Saboia. 
Logo após, a pedido do vereador Vice-presidente José Antônio e com aquiescência de todos os vereadores, a pauta foi invertida a fi m de que a sra. Patrícia Pereira 
presidente do SIND-UTE fi zesse uso da Tribuna Livre, para discorrer sobre “Protocolo de volta às aulas em nosso município”. Passando à discussão e votação de projetos, 
foram votados e aprovados, em Segundo Turno e em Redação Final, com o voto contrário do vereador Abne Motta, os seguintes projetos: Projeto de Lei nº 011/2021 
que “Cria a Unidade Municipal de Educação Infantil – UMEI – Francisco Leite Murta”, de autoria do Poder Executivo e Projeto de Lei nº 012/2021 - “Cria a Unidade 
Municipal de Educação Infantil – UMEI – Maria do Perpétuo Socorro Madureira Nascimento”, de autoria do Poder Executivo. Foram, ainda, votados e aprovados, por 
unanimidade, em Segundo Turno e em Redação Final, os seguintes projetos: Projeto de Lei Complementar nº 002/2021 – que “Extingue Cargos da Estrutura Organiza-
cional da Câmara Municipal de Contagem, estabelecida pela Lei Complementar n.º 200, de 18 de janeiro de 2016, e dá outras providências”, de autoria da Mesa 
Diretora, acrescida de uma Emenda de Liderança, assinada por todos os vereadores; Projeto de Lei nº 035/2021 -  que “Altera a redação de dispositivos da Lei 3.630, de 
26 de dezembro de 2002 que Dispõe sobre a criação do Programa Social denominado Desenvolvendo Contagem”, de autoria do Vereador Ronaldo Babão. Na 
sequência, foram votados e aprovados, por unanimidade, os Requerimentos nº 941 a 979/2021; Indicações nºs 1341 a 1402/2021; Moções nºs 118 a 123/2021, 
apresentados pelos vereadores, inclusive as matérias destacadas, a saber: Requerimento nº 954/2021 – “Requer inclusão das lactantes na lista de prioridades para a 
vacinação contra a COVID-19 no município de Contagem”, de autoria da vereadora Glória (da aposentadoria); Requerimento nº 965/2021 - “Requer estudo e avaliação 
técnica para a realização de uma intervenção urbanística para as obras de tratamento de fundo de vale para as ruas Domingos do Sítio, esquina com rua Divino das 
Laranjeiras, próximo ao nº 810”, de autoria do vereador Ronaldo (Babão); Requerimento nº 974/2021 – “Requer providências junto à COPASA para implantação de rede 
de água e esgotos nas ruas da quadra Juventina Paula de Jesus na Comunidade dos Arturos, continuação da rua Capelinha do bairro Jardim Vera Cruz”, de autoria do 
vereador José Antônio (hospital Santa Helena);  Requerimento nº 976/2021 – “Requer estudo de viabilidade de reforma e instalação do prédio do antigo Pronto Socorro 
do JK , do novo Centro de Consultas Iria Diniz , desativado em janeiro de 2021 para atendimento de consultas especializadas que estão represadas em nosso município, 
cujo objetivo é aproveitar o espaço público e evitar gastos desnecessários com aluguel de um novo prédio”, de autoria do vereador José Antônio (do hospital Santa 
Helena); Requerimento nº 977/2021 – “Requer providências para a contratação de médico radiologista para atendimento à demanda de análise e emissão de laudo no 
Município. A quantidade de médicos que atuam no Município são insufi cientes para o atendimento com rigidez e para um diagnóstico efi ciente”, de autoria do 
vereador José Antônio (do hospital Santa Helena); Requerimento nº 979/2021 – “Requer estudo de viabilidade de reforma e abertura do antigo cemitério do Retiro, 
localizado à Rua do Retiro dos Padres, nº 501B, Retiro, em atendimento à reivindicação da comunidade local”, de autoria do vereador José Antônio (do hospital Santa 
Helena); Indicação nº 1366/2021 – “Indica a contratação de médicos estrangeiros que possuam cadastros no Programa Mais Médicos, amparado na ação civil pública 
de nº 1009462-10.2021.4.01.3800 no qual autoriza o poder do Estado de Minas Gerais a fi rmar convênio com o Município em caráter liminar”, de autoria do vereador 
Denilson (da JUC); Indicação nº 1367/2021 – “ Indica a reinstalação do equipamento quebra-molas na Avenida Bueno do Prado em frente ao nº 16, bairro Jardim 
Laguna”, de autoria do vereador Gegê (Marreco); Indicação nº 1368/2021 – “ Indica a realização do recapeamento do asfalto a Rua Quatro no bairro Kennedy”, de 
autoria do vereador Gegê (Marreco); Indicação nº 1369/2021 – “Indica a realização do recapeamento asfáltico à Rua Helena Rodrigues Barbosa no bairro Kennedy”, de 
autoria do vereador Gegê (Marreco); Indicação nº 1370/2021 – “ Indica a realização do asfalto à Rua Presidente Getúlio Vargas no bairro Kennedy”, de autoria do 
vereador Gegê (Marreco); Indicação nº 1371/2021 – “Indica a realização de recapeamento do asfalto na Avenida Fernão Dias no bairro Jardim Laguna”, de autoria do 
vereador Gegê (Marreco); Indicação nº 1392/2021 – “Indica serviço de ampliação da Rua Padre Maria De Man com a redução no passeio na altura do SESC Contagem, 
até a rotatória da Rua Rio Mantiqueira no bairro Riacho”, de autoria do vereador Leandro (Léo da academia); Indicação nº 1393/2021 – “ Indica serviço de reforma e 
revitalização de alguns trechos da pista de caminhada localizada à Avenida Riacho das Pedras, bem como o serviço de capina e limpeza em toda a sua extensão”, de 
autoria do vereador Leandro (Léo da academia); Moção nº 119/2021 – “ Moção de pesar pelo falecimento do ex-vereador Vicente Raimundo do Nascimento, conhecido 
como “Vicentinho”, de autoria do vereador”, de autoria do vereador Carlin Moura, também assinado por vários vereadores. Nesse instante, os vereadores Carlin Moura 
e Arnaldo de Oliveira solicitaram o cumprimento de um minuto de silêncio em memória póstuma do senhor Vicentinho; Moção nº 123/2021 –“Moção de congratula-
ções e aplausos pela ação realizada pela Faculdade UNA na Secretaria de |Meio Ambiente e Curral de Apreensão de Animais que em parceria realizaram no dia 22 de 
maio ação de tratamento odontológico nos animais atendidos e ao público em geral , coordenada pelo dr. Gabriel Dias Costa, médico veterinário e coordenador do 
curso de veterinário a equipe de médicos veterinários, professores e alunos, e ao senhor Cristiano Diniz Morais, diretor do curral de apreensão de animais”, de autoria 
do vereador José Antônio (do hospital Santa Helena). Em seguida, o vereador presidente Alex Chiodi, de acordo com o artigo 60 do Regimento Interno desta Casa 
prorrogou os trabalhos por mais 30(trinta) minutos. Logo após, foi executado o hino da cidade de Contagem. No horário destinado ao Grande Expediente, o vereador 
Ronaldo (Babão) discorreu sobre o Dia da Indústria.  Esse vereador fez a leitura de um texto a fi m de homenagear a indústria no Brasil e, em especial, na cidade de 
Contagem, conhecida como a cidade das indústrias. No seu breve relato, Ronaldo (Babão) falou do surgimento e da importância da indústria no Brasil.  Aproveitando o 
tema, esse vereador falou sobre a mineração, atividade que também considera de grande importância para a indústria.  Referindo-se, ainda, às comemorações do Dia 
da Indústria, Ronaldo (Babão) falou de seu Projeto de Lei, aprovado nesta Casa, que se tornou a lei 5.143  de 7 de maio, que prevê no seu artigo 1º a Instituição da 
Semana Municipal de Incentivo à Ciência e Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento do Município de Contagem, a ser comemorada anualmente no mês de maio. Por 
fi m, Ronaldo (Babão), em nome da empresa Magneti Marelli, empresa que ele trabalhou por alguns anos, cumprimentou todas as indústrias da cidade de Contagem e, 
na oportunidade, falou de sua moção que parabeniza e congratula pela comemoração do dia da indústria na data de 25 de maio do corrente, neste ato representada 
pela Diretoria da empresa Magnetti Marelli Sistema Automotivos Indústria e Comércio Brasil Ltda.  Por questão de ordem, o vereador Vinícius Faria fez um breve relato 
sobre a Audiência Pública com o tema Vigilância Sanitária, quando também foram discutidos os avanços na saúde sobre a desburocratização dos sistemas em 
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Contagem. Vinícius anunciou que encaminhará o relatório dessa audiência aos gabinetes dos colegas vereadores.  Finalizando os trabalhos, foi convocada a 18ª 
Reunião Ordinária, prevista para o dia 1º de junho, às 9:00 horas. Registrada a chamada fi nal, constatou-se a ausência do vereador Itamar (Pastor Itamar), que solicitou 
verifi cação de quórum para se retirar. Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a reunião e, para constar, eu, José Carlos Gomes, 1º Secretário, 
solicitei fosse lavrada a presente ata que, sendo lida, discutida e, se aprovada, será por mim e pelo presidente, assinada

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – Extrato de contrato – Processo nº 22/2021 - Dispensa nº 19/2021 - Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de 
gasolina comum, etanol hidratado combustível e óleo diesel S10 para o abastecimento da frota da câmara municipal de contagem, de acordo com as especifi cações 
e detalhamentos no termo de referencia, pelo período de 12 (doze) meses. Contratada: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES CUNHA LTDA, CNPJ nº 
26.069.144/0001-98. Valor global estimado: R$ 41.385,50 (quarenta e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos). Dotação orçamentária: nº 1.01.1.
01.031.0058.2062.33.90.30.01.0100. Vigência: 01/06/2021 a 01/06/2022. Contagem, 01 de junho de 2021 - Vereador Alexsander Chiodi Maia - Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – Ratifi cação - Dispensa de Licitação nº 24/2021, Processo nº 28/2021. Espécie: Dispensa de licitação com fundamento no art. 24, 
inc. II, da Lei nº 8.666/1993; Empresa: GAROTO GÁS LTDA, CNPJ Nº 05.984.378/0001-71. Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de Botijão 
de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, em atendimento das demandas da Câmara Municipal de Contagem/MG, conforme itens, quantitativos e especifi cações presentes 
no Termo de Referência, pelo período de 12 meses, a contar da data da assinatura do contrato. Cobertura Orçamentária: nº 1.01.1.01.031.0058.2062.33.90.30.04.0100
. Valor: R$ 4.250,00 (quatro mil, duzentos e cinquenta reais).  Ratifi cado em: 07 de junho de 2021. Vereador Alexsander Chiodi Maia – Presidente.

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – Ratifi cação - Dispensa de Licitação nº 25/2021, Processo nº 29/2021. Espécie: Dispensa de licitação com fundamento no art. 24, 
inc. II, da Lei nº 8.666/1993; Empresa: FC atacadista Ltda. Objeto: contratação de empresa para fornecimento de material de acondicionamento, material de proteção e 
segurança e material de expediente a prevenção do Covid - 19 para esta casa legislativa. Cobertura Orçamentária: 01. 031.0058.2062.33.90.30 –Material de Consumo 
- item da despesa 35 – Material Hospitalar. Valor: R$ 11.136,00 (onze mil, cento e trinta e seis reais). Ratifi cado: em 07/06/2021. Vereador AlexsanderChiodi Maia – 
Presidente
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