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Atos do Executivo

DECRETO Nº 232, DE 14 DE JULHO DE 2021

Altera o Decreto nº 437, de 20 de março de 2018, que dispõe sobre estrutura organizacional da Controladoria Geral do Município, as competências e atribuições de 

suas unidades, as defi nições e normas sobre seu quadro de pessoal e cargos e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no exercício das atribuições legais que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica Municipal e, em especial, no dis-

posto no art. 43 da Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2017,

DECRETA:

Art. 1º O Anexo II do Decreto nº 437, de 20 de março de 2018, passa a vigorar na forma do Anexo deste decreto.

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

Palácio do Registro, em Contagem, 14 de julho de 2021.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

CARLOS FREDERICO PINTO E NETO

Secretário Municipal de Administração
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ANEXO 
(de que trata o art. 1º do Decreto nº 232, de 14 de julho de 2021) 

 
“ANEXO II 

(de que trata o § 3º do 2º do Decreto nº 437, de 20 de março de 2021) 
 

QUANTITATIVOS E PONTOS DE DAM E GEM 
 

Nível Quantitativo de 
Cargos 

Pontos de 
DAM Codificação dos Cargos 

DAM - 1 1 6 CGM.DAM1.01 
DAM - 2 0 0  
DAM - 3 1 10 CGM.DAM3.01 
DAM - 4 0 0  
DAM - 5 0 0  
DAM - 6 0 0  
DAM - 7 10 150 CGM.DAM7.01 A CGM DAM7.10 
DAM - 8 6 102 CGM.DAM8.01 A CGM DAM8.06 
DAM - 9 0 0  

DAM - 10 0 0  
DAM - 11 0 0  
DAM - 12 0 0  
DAM - 13 0 0  
DAM - 14 0 0  
DAM - 15 4 130 CGM.DAM15.01 A CGM DAM15.04 
DAM - 16 0 0  
DAM - 17 0 0  
DAM - 18 0 0  
DAM - 19 0 0  
DAM - 20 0 0  

Remanescente 0,50  
TOTAL 22 398,50  

 
Nível Quantitativos GEM Pontos de GEM Unitário 

GEM - 1 1 1 
GEM - 2 3 6 
GEM - 3 0 0 
GEM - 4 0 0 
TOTAL 4 7 
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COMITÊ DE 
ENFRENTAMENTO 
À PANDEMIA DO 
COVID-19

DECRETO Nº 233, DE 14 DE JULHO DE 2021

Altera o Decreto nº 102, de 16 de abril de 2021, que dispõe sobre novas regras para o funcionamento das atividades comerciais, industriais, serviços e estabelecimentos 

no Município de Contagem, em decorrência da pandemia causada pela Covid-19 e dá outras providências. 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º O Anexo do Decreto nº 102, de 16 de abril de 2021, passa a vigorar nos termos do Anexo deste decreto.

Art. 2º Ficam revogados os incisos VI e VIII do art. 2º do Decreto nº 102, de 2021.

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

Palácio do Registro, em Contagem, 14 de julho de 2021.

MARILIA APARECIDA CAMPOS 

Prefeita de Contagem
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ANEXO 
(a que se refere o art. 1º do Decreto nº 233, de 14 de julho de 2021) 

 
“ANEXO 

(a que se refere o art. 4º do Decreto nº 102, de 16 de abril de 2021) 
 

Fase de controle – permanecem abertos 
Atividades autorizadas a funcionar nos termos do Decreto nº 102, de 16 de abril de 2021. 

 
(informações sobre protocolos de Vigilância Sanitária disponíveis no portal eletrônico da 

Prefeitura de Contagem) 

Atividade Faixa de horário 

Comércio varejista em Geral 7h até 22h 

Padarias, lanchonetes e trailers  5h até 00h 

Comércio varejista de laticínios e frios  
 

7h até 22h 
Açougue e Peixaria 

Hortifrutigranjeiros 

Minimercados, armazéns e mercearias 

Supermercados e hipermercados 7h até 22h 

Indústrias: Frigoríficos, salsicharias e abatedouros Sem restrição de dia e de horário 

Mercado Central de Contagem 7h até 22h 

Centros de Formação de Condutores – CFC, 
credenciados junto ao DETRAN/MG 

7h até 22h 

Artigos farmacêuticos  
 

Sem restrição de dia e de horário Artigos farmacêuticos, com manipulação de fórmula 

Comércio varejista de artigos de 
óptica 

7h até 22h 

Artigos médicos e ortopédicos 

Clínicas e Hospitais Veterinários (consultas e 
procedimentos) 

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

7h até 22h 

Serviços de saúde (laboratórios, clínicas médicas  
e odontológicas, consultórios, clínicas 
de fisioterapias, clínicas de psicologia e congêneres), 
excetuando-se as clínicas de estética 

5h até 22h 
 

(somente com atendimento individual e 
previamente agendado) 

Estabelecimentos e equipamentos para práticas esportivas 
(quadras esportivas) 

Segunda à sexta, de 18h até 23h 

Sábado e domingo, de 8h até 22h 

(SEM PÚBLICO) 
Academias, centros de ginástica e estabelecimentos de 
condicionamento físico 

6h até 22h 

Clubes de serviço, lazer e esportivos Espaços recreativos: 08h até 22h 
 

Quadras e espaços esportivos:  
Segunda a sexta, de 18h até 23h 

Sábado e domingo, de 8h até 22h 
Estágios e residências na área de saúde Sem restrição de dia e horário 

Cursos livres (qualificação profissional ou pessoal em 
área específica – conforme Decreto Federal nº 5.154, de 
2004) 

7h até 22h 

Circos, parques de diversão e parques temáticos 10h até 00h 

Projetos, Programas e Instituições de Treinamento 
Esportivo Infantojuvenis 
 

7h até 22h 

Aulas práticas e laboratoriais presenciais, de cursos 
técnicos e de nível superior nas áreas de saúde e  
e n g e n h a r i a  

7h até 22h 

Hotéis, apart-hotéis, pousadas, pensões, motéis, albergues 
e outros alojamentos similares 

Sem restrição de dia e de horário 

Serviços de reforma, de demolição e de construção  
em geral 

7h até 22h 

Borracharias e serviços de reboques Sem restrição de dia e horário 

Material elétrico e hidráulico, vidros e ferragem 7h até 22h 

Madereiras 7h até 22h 
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Combustíveis para veículos automotores  
 

Sem restrição de dia e de horário Comércio varejista de gás liquefeito de Petróleo  

Oficinas de veículos automotores  
 
 

7h até 22h 

Peças e acessórios para Veículos automotores 

Locação de veículos 

Estacionamentos 

Comércio atacadista 7h até 22h 

Transportadoras de cargas  
 

Sem restrição de dia e de horário Centros de distribuição 

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

Atividades industriais  
 

Sem restrição de dia e de horário Serviços e atividades acessórios necessários para 
atividades industriais 

Serviços de limpeza, manutenção e zeladoria Sem restrição de dia e de horário 

Call Center Sem restrição de dia e de horário 

Serviços regulares com atendimento presencial  
ao público 

7h até 22h 

Serviços emergenciais ou sem atendimento presencial  ao 
público 

Sem restrição de dia e de horário 

Serviços de uso coletivo, exceto os especificados 
no     art. 2º deste Decreto 

Sem restrição de dia e de horário 

Agências bancárias: instituições de crédito,  
seguro capitalização, comércio e administração de 
valores imobiliários 

 
 

7h até 22h 

Casas lotéricas 
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Agência de correio e telégrafo 

Banca de jornais e revistas 7h até 22h 

Estabelecimentos e instituições de interesse coletivo    
     Com atendimento presencial ao público 

7h até 22h 

Igrejas e templos religiosos 6h até 22h 

Shopping Centers 10h até 22h 

Galerias de Lojas, Centros de Comércio, shoppings 
populares 

8h até 22h 

Clínicas de Estética, Salões de Beleza e 
Barbearias 

7h até 22h 

Cinemas, teatros, museus, centros culturais, casa de 
cultura, bibliotecas públicas e privadas 

7h às 00h 

Bares, restaurantes e estabelecimentos congêneres 7h até 00h 

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

 
 
 
 
 

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

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

Casas de festas (Buffets e Espaços Infantis) Eventos com duração máxima de 5 (cinco) 
horas, até até 00h 

Ceasaminas Observar horários e regras de funcionamento 
definidas em Protocolo específico 

Serviços Funerários Sem restrição de dia e de horário 

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

PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DA COVID-19 PARA CLUBES DE SERVIÇO, SOCIAIS E ESPORTIVOS

Este protocolo destina-se a sócios, funcionários, colaboradores terceirizados e prestadores de serviço dos estabelecimentos denominados clubes de lazer, sociais e 
esportivos. 
Os clubes de lazer, sociais e esportivos estão autorizados a funcionar desde que cumpram as regras de prevenção ao contágio e contenção da propagação de infecção 
viral relativa ao Coronavírus – COVID-19, estabelecidas no Decreto nº 102, de 16 de Abril de 2021, acrescidas de regras específi cas que compõem o presente Protocolo.
Conforme estabelecido pelo referido Decreto, são regras que se aplicam a todos clubes de lazer, sociais e esportivos:
I - Afi xar na entrada do estabelecimento uma placa informando a capacidade máxima de lotação;
II - Garantir que os ambientes estejam ventilados e facilitem a circulação de ar;
III - Disponibilizar profi ssional para realizar a abordagem de convidados, funcionários e fornecedores para uso de preparações alcoólicas (gel ou líquida com concen-
tração de 70%) na entrada do estabelecimento e, se possível, de forma intercalada nos corredores, recomendando por meio de informativos a necessidade do seu uso 
constante;
IV - Na entrada do estabelecimento, manter um termômetro digital remoto, que detecte a temperatura sem contato com a pele, sendo vedada a entrada e permanên-
cia de atletas, praticantes e demais presentes aos locais de atividades com temperatura corporal superior a 37º C; 
V - Somente autorizar a entrada e permanência nos estabelecimentos com uso adequado de máscara facial, que deverá cobrir totalmente o nariz e a boca;
VI - Ampliar a frequência de limpeza de piso, corrimão, maçaneta, superfícies e banheiros com álcool 70% ou solução de água sanitária, lixeira com tampa e abertura 
sem contato manual;
VII - Higienizar com álcool a 70% todos os equipamentos utilizados na prestação de serviços, antes e após cada utilização;
IX- Descartar resíduos corretamente, conforme preconizado na Resolução RDC 222/2018 ANVISA/MS; 
§1º Os estabelecimentos deverão dispensar do comparecimento ao seu local de trabalho os funcionários que apresentarem sintomas tais como perda de olfato ou pa-
ladar, tosse seca, febre (temperatura corporal acima de 37º C), difi culdade respiratória aguda, congestionamento nasal e/ou infl amação na garganta. O funcionário de-
verá 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.
§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 5m² (cinco metros quadrados); e
II - para lugares abertos, 1 (uma) pessoa a cada 2m² (dois metros quadrados).
MEDIDAS COMPLEMENTARES E CONDICIONANTES PARA CLUBES DE SERVIÇO, SOCIAIS E ESPORTIVOS
Acesso e capacidade:
Manter controle de acesso, por meio visual ou através de leitores ópticos, sem contato manual por parte dos porteiros, sem utilização de sistema de biometria e/ou 
catracas.
Pessoas que integram grupo de risco devem ser alertadas a permanecer em casa.
Compõem o grupo de risco as pessoas com: Idade igual ou superior a 60 anos; Cardiopatias graves ou descompensados (insufi ciência cardíaca, cardiopatia isquêmica); 
Pneumopatias graves ou descompensados (asma moderada/grave, DPOC); Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); Diabetes mellitus, conforme 
juízo clínico; Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica; Gestação e Puerpério; Pessoas com defi ciências e cognitivas físicas; Estados de imuno-
comprometimento, devido ao uso de medicamentos ou doenças, incluindo os portadores de HIV/Aids e neoplasias; Doenças neurológicas.
Afi xar em locais visíveis placas informativas sobre capacidade de lotação de pessoas e medidas preventivas.
Sinalizar vias de acesso para entrada e saída,  demarcando com fi tas adesivas o distanciamento de segurança de 2 metros, bem como em todos os locais passíveis de 
formação de fi las/aglomerações.
Disponibilizar dispensadores de álcool em gel 70%  nas entradas e saídas dos clubes, nos centros de informação e próximo aos pontos de alimentação, bem como em 
locais estratégicos.
Vedado a utilização de saunas.
Piscinas poderão ser utilizadas, limitando o uso a 40% (quarenta por cento) de sua capacidade, levando em consideração o distanciamento de uma pessoa a cada 2m² 
(dois metros quadrados). O entorno das piscinas deve ser delimitado por barreira física (gradil e/ou outro mecanismo), com funcionário específi co para controle de 
número de usuários. Obrigatória afi xação de placa informativa com a capacidade permitida.
Áreas de churrasqueiras permitidas apenas para recreação familiar, mantendo distanciamento de segurança.
Os dispensadores de água que exigem aproximação da boca para ingestão devem ser lacrados em todos os bebedouros, permitindo-se o funcionamento apenas do 
dispensador de água para copos.
É vedado a realização de confraternizações, torneios, festivais, festas de aniversários ou afi ns no interior do estabelecimento.
É responsabilidade do administrador do estabelecimento, divulgar, organizar, supervisionar o cumprimento do presente Protocolo.

Horário para funcionamento:
Espaços recreativos autorizados:  08:00 às 22:00

Quadras e Espaços Esportivos – Protocolo específi co
 Segunda a sexta-feira, de 18:00 às 23:00
 Sábado e domingo: 08:00 às 22:00

Banheiros e Vestiários
Adotar mecanismos para assegurar o distanciamento mínimo de 2 m (dois metros) entre pessoas que se deslocam e aguardam para acessar os banheiros.
Limitar o acesso aos banheiros à sua capacidade de uso.
Manter as saboneteiras e toalheiros dos lavatórios dos usuários e colaboradores abastecidos de sabonete líquido, papel toalha descartável e álcool 70%.
Permitida a utilização de duchas e chuveiros, desde que seja mantido distanciamento de segurança.
Promover a limpeza geral do ambiente na abertura e fechamento do estabelecimento e com intervalos regulares de no mínimo 3 (três) horas e sempre que precisar, 
conforme Protocolo para Limpeza e Desinfecção de Superfícies

Cuidados com funcionários
Capacitar vigilantes, técnicos de segurança e colaboradores para fi scalização das medidas de prevenção e combate à COVID-19.
Instruir os funcionários sobre a obrigatoriedade do uso adequado de máscara facial, que deverá cobrir totalmente o nariz e a boca; realizando a troca no mínimo a cada 
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quatro horas de trabalho, se estiver úmida ou sempre que necessário.
Orientar os funcionários sobre a necessidade de lavar periodicamente as mãos e antebraços com água e sabão e sempre que considerar necessário.
Orientar os funcionários a não utilizar ou compartilhar itens de uso pessoal com os colegas de trabalho, como EPIs, fones, canetas, aparelhos de telefone, uniforme e 
outros.

Bares, Lanchonetes e Restaurantes
Bares, restaurantes, lanchonetes e outras atividades existentes no interior de clubes de lazer, sociais e esportivos devem demarcar o espaço de funcionamento com fi tas 
zebradas e/ou outros mecanismos, para controle de número de pessoas, conforme distanciamento de segurança, afi xando cartazes com a lotação permitida;
Bares, restaurantes, lanchonetes e outras atividades existentes no interior de clubes de lazer, sociais e esportivos devem seguir as diretrizes do Decreto 102/2021 e pro-
tocolos específi cos, especialmente em respeito ao horário de funcionamento.

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

PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DA COVID-19 PARA BARES E RESTAURANTES

ESTE PROTOCOLO destina-se a proprietários, funcionários, colaboradores terceirizados e prestadores de serviço de estabelecimentos defi nidos por BARES E RESTAURAN-
TES, assim como todos os clientes que utilizam os serviços prestados por este núcleo comercial.
Os BARES E RESTAURANTES estão autorizados a funcionar desde que cumpram as regras de prevenção ao contágio e contenção da propagação de infecção viral relativa 
ao Coronavírus – COVID-19, estabelecidas no Decreto nº 102, de 16 de abril de 2021, acrescidas de regras específi cas que compõem o presente Protocolo.

Conforme estabelecido pelo referido decreto, são regras que se aplicam a todos os bares e restaurantes:
- afi xar na entrada do estabelecimento uma placa informando a capacidade máxima de lotação.
- garantir que os ambientes estejam ventilados e facilitem a circulação de ar.
- disponibilizar profi ssional para realizar a abordagem de frequentadores, clientes, funcionários e fornecedores para uso de preparações alcoólicas (gel ou líquida com 
concentração de 70%) na entrada do estabelecimento e, se possível, de forma intercalada nos corredores, recomendando por meio de informativos a necessidade do 
seu uso constante.
- na entrada do estabelecimento, manter um termômetro digital remoto, que detecte a temperatura sem contato com a pele, sendo vedada a entrada e permanência 
no estabelecimento de frequentadores, clientes, funcionários ou fornecedores com temperatura corporal superior a 37º C.
- somente autorizar a entrada e permanência no estabelecimento de frequentadores, clientes, funcionários e fornecedores com uso adequado de máscara facial, que 
deverá cobrir totalmente o nariz e a boca.
- 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.

- higienizar com álcool a 70% todos os equipamentos utilizados na prestação de serviços, antes e após cada utilização.
- realizar higienização de superfícies de equipamentos de uso compartilhado (carrinhos de compras, cestas e similares, etc.) por cada cliente, com álcool 70%.
IX- descartar resíduos corretamente, conforme preconizado na Resolução RDC 222/2018 ANVISA/MS.
- higienizar com álcool a 70% máquinas de cartão de crédito após a utilização de cada usuário.
- para os estabelecimentos que realizem entrega em domicílio, deve-se proceder à devida higienização de todos os equipamentos utilizados para o transporte, bem 
como garantir a temperatura adequada para não perecimento dos alimentos e manutenção da qualidade dos medicamentos.
- uso obrigatório de face shield (máscara transparente de acrílico) para todos os atendentes do estabelecimento, juntamente com a máscara de proteção facial.
§1º Bares e restaurantes deverão dispensar do comparecimento ao seu local de trabalho os funcionários que apresentarem sintomas respiratórios, tais como perda de 
olfato ou paladar, tosse seca, febre (temperatura corporal acima de 37º C), difi culdade respiratória aguda, congestionamento nasal e/ou infl amação na garganta. O 
funcionário deverá ser afastado das atividades laborais e deverá receber orientação para procurar imediato atendimento médico e 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.
§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 5m² (cinco metros quadrados). e II - para lugares abertos, 1 (uma) pessoa a cada 2m² (dois metros quadrados).
§3º Bares e restaurantes poderão funcionar de segunda a domingo, de 7h às 00h.

MEDIDAS COMPLEMENTARES E CONDICIONANTES PARA BARES E RESTAURANTES

PARA ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO

Afi xar em local de fácil acesso e visibilidade, para funcionários, fornecedores e clientes, cópia do Decreto nº 102, de 16 de abril de 2021, e deste Protocolo.
Afi xar na entrada do estabelecimento uma placa informando a capacidade máxima de lotação, considerando a regra de distanciamento de 1 (uma) pessoa a cada 5m² 
(cinco metros quadrados).
Utilizar gradil ou fi ta zebra para o controle da entrada dos clientes.
Manter distanciamento mínimo de 2m (dois metros) entre as mesas.
Permitir no máximo quatro pessoas para ocupação de cada mesa, sendo proibido juntar mesas e atender pessoas que não estiverem sentadas.
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Proibir o consumo fora de mesas na parte interna e externa do estabelecimento.
Disponibilizar álcool 70% para higienização das mãos de clientes, funcionários, colaboradores, prestadores de serviço, em pontos estratégicos como na entrada do 
estabelecimento, nos balcões (para uso de máquina de cartão), área de atendimento, nos banheiros e nas áreas de manipulação de alimentos.
Privilegiar a ventilação natural do ambiente, mantendo portas e janelas abertas. Caso os ambientes sejam climatizados, deve-se observar e praticar as medidas dispostas 
no Protocolo Sanitário para os cuidados (limpeza) dos equipamentos de ar condicionado.
Fica proibida a realização de shows com bandas no interior de bares e restaurantes, assim como aglomerações dos clientes e práticas de danças com música ao vivo ou 
mecânica.
Somente serão permitidas apresentações ao vivo que se caracterizem como música ambiente, sendo vedada a permanência de pessoas em pé, próximas ao local da 
apresentação, limitando-se a presença simultânea a, no máximo, quatros (4) músicos no local da apresentação.
Durante sua apresentação, os músicos deverão permanecer em local fi xo e isolado do público por fi ta zebra de modo a resguardar distância mínima dos clientes de, no 
mínimo, 2 metros.
Microfones para amplifi cação da voz deverão ser higienizados com álcool a 70% antes e após sua utilização, que deverá ser individual e não compartilhada durante as 
apresentações.
Priorizar pagamentos com cartões de débito e crédito, cujas máquinas deverão ser cobertas com plástico adesivo propiciando condições mais adequadas de higieniza-
ção após cada utilização.
Priorizar a cobrança na mesa, evitando a aglomeração dos clientes em fi las no caixa.

Teclados de computadores, telefone, calculadoras e outros semelhantes, deverão ser embaladas com plástico fi lme para facilitar a higienização.
  1.16. Promover a correta desinfecção nos utensílios (vasilhames, pratos, copos, talheres       e afi ns).
CUIDADOS COM ESPAÇO DE LAZER – BRINQUEDOS INFANTIS
É obrigatória a higienização de todos os brinquedos e áreas de recreação com álcool 70% ou solução de água sanitária, no inicío das atividades e a cada 2 horas..
É obrigatório a presença de funcionários (monitores) que realizem a higienização das mãos das crianças de tempos em tempos, com álcool em gel 70%. 
É obrigatório o controle de distanciamento das crianças nas fi las dos brinquedos.

CUIDADOS COM OS FUNCIONÁRIOS
Instruir os funcionários sobre a obrigatoriedade do uso e a correta utilização de máscara cobrindo integralmente boca e nariz e manuseio para guarda ou descarte, 
realizando a troca no mínimo a cada 4 horas de trabalho, se estiver úmida ou sempre que necessário.
Orientar os funcionários sobre a necessidade de lavar periodicamente as mãos e antebraços com água e sabão e sempre que considerar necessário.
Orientar aos funcionários não utilizar ou compartilhar itens de uso pessoal com os colegas de trabalho, como EPIs, fones, canetas, aparelhos de telefone, uniforme e 
outros
Orientar aos funcionários não realizar o trajeto entre a casa e o local de trabalho de uniforme ou roupas pessoais utilizadas no ambiente de trabalho, a fi m de evitar a 
contaminação dos colegas.
Orientar os funcionários para lavar e trocar os uniformes ou roupas pessoais utilizadas no trabalho diariamente e levá-los ao local de trabalho protegidos em saco 
plástico ou outra proteção adequada.
Orientar aos funcionários manter os cabelos presos e não utilizar bijuterias, joias, anéis, relógios e outros adereços, para assegurar a correta higienização das mãos.

CUIDADO COM OS SERVIÇOS
Intensifi car a atenção e o cuidado no cumprimento das boas práticas de manipulação de alimentos de acordo com a legislação em vigor (RDC ANVISA 216/04).
Reforçar os procedimentos de higiene e manter rigorosamente o cumprimento das demais normas de boas práticas de manipulação de alimentos.
Lavar com água e sabão os utensílios do serviço, como espátulas, pegadores, conchas e similares, higienizando-os completamente, inclusive os cabos.
Antes de iniciar o pré-preparo e preparo dos alimentos, os funcionários devem sempre higienizar as mãos de modo correto e manter a frequência adequada de higieni-
zação.
Reforçar cuidados nas áreas de manipulação de alimentos: evitando todo ato que possa contaminar os alimentos, tais como comer, fumar, tossir, espirrar, se coçar, tocar 
o nariz, orelhas ou boca, usar o celular ou realizar outros hábitos inseguros.
Proprietários e funcionários dedicados á manipulação de alimentos deverão utilizar touca e máscara de proteção cobrindo integralmente boca e nariz obrigatoriamente 
durante o preparo de alimentos.
Proibir a entrada de pessoas externas, como entregadores, no local de manipulação dos alimentos.
Seguir os critérios técnicos e estabelecidos em legislações vigentes para higienização de hortifrútis, superfícies, utensílios e equipamentos envolvidos no processo.
Seguir rigorosamente os critérios técnicos e especifi cados nas legislações vigentes para descongelamento, dessalgue, cocção, resfriamento e demais etapas da cadeia 
produtiva de alimentos.
Eliminar o cardápio físico (podem ser utilizadas soluções digitais, cartazes, painéis ou descartáveis). Não sendo possível, utilizar modelo plastifi cado que deve ser higie-
nizado após cada uso.
Eliminar galheteiros, saleiros, açucareiros, ou qualquer outro alimento/tempero que seja acondicionado dessa forma, provendo sachês unitários.

 Cuidados com o serviço de buffet na modalidade de autosserviço (self service)
O serviço de buffet na modalidade de autosserviço (self service) será admitida desde que sejam cumpridas as seguintes condições:
 Um funcionário, utilizando máscara e face shield (máscara transparente de acrílico), fi que encarregado exclusivamente de borrifar álcool 70% nas mãos dos clientes 
antes do acesso ao balcão expositor e sempre que necessário.
Providenciar para que bandejas, pratos, talheres, guardanapos e copos estejam protegidos e o estabelecimento forneça luvas descartáveis para que os clientes se 
sirvam.
Na fi la, fazer marcações no chão com a distância de 2m (dois metros) entre as pessoas.
Sejam higienizados com água e sabão os utensílios do serviço, como espátulas, pegadores, conchas e similares, higienizando-os completamente, inclusive os cabos, 
com a frequência devida.
Os clientes permaneçam de máscara durante todo o percurso e não poderão manusear outros objetos que não os utensílios utilizados para o serviço.
Os clientes sejam monitorados e orientados por funcionário do estabelecimento no percurso assegurando o cumprimento dos protocolos e promovendo a troca imedia-
ta de talheres caso necessário.
Os talheres sejam oferecidos embalados em kits individuais.

CUIDADOS COM A ENTREGA DE ALIMENTOS– DELIVERY

O transporte de refeições prontas para o consumo “imediato” deverá ser realizado logo após o seu acondicionamento em equipamento de conservação a quente ou a 
frio e sob temperatura que não comprometa a qualidade higiênico-sanitária do produto.



"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, 14 de julho de 2021 Página 11 de 30 Diário Oficial de Contagem - Edição 5109

As refeições deverão ser acondicionadas em embalagens de entrega lacradas, envoltas em plástico fi lme ou outro mecanismo que promova a vedação, sendo material 
adequado ao contato com alimentos e, conforme legislação específi ca.
Os veículos para transporte de alimentos devem apresentar-se em bom estado de conservação, limpos, organizados e livres de animais, produtos tóxicos, substâncias e 
objetos estranhos à atividade, além de garantir a integridade e a qualidade dos produtos. Devem ser higienizados frequentemente, incluindo os punhos de motocicletas 
e bicicletas.
Os pagamentos devem ser realizados preferencialmente online ou por meio de cartão, evitando contatos desnecessários entre funcionários e clientes. Em caso de troco 
em dinheiro, recomenda-se que a devolução seja feita em saco plástico, para não haver contato com as mãos.
Os entregadores devem utilizar máscara de proteção facial e levar consigo álcool gel 70% fornecido pela empresa.
Orientar os entregadores a intensifi car a higienização das mãos com água e sabão e/ou álcool 70%, principalmente antes e depois de manipularem as embalagens, 
usarem banheiro, se tocarem o rosto, nariz, olhos e boca, antes e após manipular máquina de cartão de crédito/débito e sempre que necessário.
Os entregadores devem manter o distanciamento adequado do cliente no momento da entrega e a mesma distância dos funcionários do estabelecimento ou de outros 
entregadores no local de espera de atendimento. Caso possível, é aconselhável destinar local próprio e demarcado para evitar aglomerações.
As embalagens de transporte (térmicas popularmente conhecidas como bags) nunca devem ser colocadas diretamente no chão em nenhum momento, devido aos 
riscos de contaminação.
Os compartimentos de entregas devem ser higienizados interna e externamente com frequência. Devem ser evitadas aberturas desnecessárias e não devem ser deixados 
sobre o piso ou locais não higienizados,

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

PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DA COVID-19 PARA CINEMAS, TEATROS E SIMILARES

ESTE PROTOCOLO destina-se a proprietários, funcionários, colaboradores terceirizados e prestadores de serviço de estabelecimentos defi nidos por CINEMAS, TEATROS E 
SIMILARES, assim como todos os clientes que utilizam os serviços prestados por este núcleo comercial.
Os CINEMAS, TEATROS E SIMILARES estão autorizados a funcionar desde que cumpram as regras de prevenção ao contágio e contenção da propagação de infecção 
viral relativa ao Coronavírus – COVID-19, estabelecidas no Decreto nº 102, de 16 de abril de 2021, acrescidas de regras específi cas que compõem o presente Protocolo.

Conforme estabelecido pelo referido decreto, são regras que se aplicam a todos os cinemas, teatros e similares:
I - afi xar na entrada do estabelecimento uma placa informando a capacidade máxima de lotação; II - garantir que os ambientes estejam ventilados e facilitem a circu-
lação de ar;
III - disponibilizar profi ssional para realizar a abordagem de frequentadores, clientes, funcionários e fornecedores para uso de preparações alcoólicas (gel ou líquida 
com concentração de 70%) na entrada do estabelecimento e, se possível, de forma intercalada nos corredores, recomendando por meio de informativos a necessidade 
do seu uso constante;
IV - na entrada do estabelecimento, manter um termômetro digital remoto, que detecte a temperatura sem contato com a pele, sendo vedada a entrada e per-
manência no estabelecimento de frequentadores, clientes, funcionários ou fornecedores com temperatura corporal superior a 37º C;
V - somente autorizar a entrada e permanência no estabelecimento de frequentadores, clientes, funcionários e fornecedores com uso adequado de máscara facial, 
que deverá cobrir totalmente o nariz e a boca;
VI - ampliar a frequência de limpeza de piso, corrimão, maçaneta, superfícies e banheiros com álcool 70% ou solução de água sanitária, lixeira com tampa e abertura 
sem contato manual;
VII - higienizar com álcool a 70% todos os equipamentos utilizados na prestação de serviços, antes e após cada utilização;
IX- descartar resíduos corretamente, conforme preconizado na Resolução RDC 222/2018 ANVISA/MS;
X - higienizar com álcool a 70% máquinas de cartão de crédito após a utilização de cada usuário;

§1º Os cinemas, teatros e similares deverão dispensar do comparecimento ao seu local de trabalho os funcionários que apresentarem sintomas respiratórios tais como 
perda de olfato ou paladar, tosse seca, febre (temperatura corporal acima de 37º C), difi culdade respiratória aguda, congestionamento nasal e/ou infl amação na 
garganta. O funcionário 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.
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MEDIDAS COMPLEMENTARES E CONDICIONANTES PARA CINEMAS, TEATROS E SIMILARES

REGRAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL

Facilitar a entrada e saída dos participantes ampliando, se possível, o número de acessos. Se o estabelecimento tiver mais de uma porta, considerar instituir portas 
exclusivas para entrada e portas exclusivas para saída dos participantes;

Implementar corredores com fl uxo unidirecional,  a fi m de coordenar a circulação das pessoas.

Orientar a utilização preferencial de escadas para acesso ou no caso do uso de elevador ser necessário, respeitar a limitação de distanciamento defi nida para o equipa-
mento. No caso de plataforma de acessibilidade, apenas 01 (uma) pessoa e o responsável;

Manter o distanciamento de 2 metros entre as pessoas dentro do espaço do estabelecimento: na entrada, em seus corredores, fi las de acesso e nos demais espaços 
durante todo o evento;

No espaço de autoatendimento, demarcar o piso para distanciamento de segurança de 2 metros, com disponibilização de álcool em gel para os clientes;

Na venda, limitar a capacidade das salas de exibição, auditórios e arquibancadas, de forma que os lugares vendidos garantam o distanciamento mínimo de dois lugares 
ou cadeiras vagas entre os clientes;

Membros de uma mesma unidade familiar podem fi car sentados juntos, desde que seja mantido dois lugares vagos entre outras pessoas ou outras unidades familiares;

Suspensão de ações promocionais que promovam a aglomeração de pessoas;

É recomendado aos guichês de atendimento ao público e nos pontos de coleta, ter anteparos de vidro ou acrílico para proteção das pessoas;

INGRESSOS, BILHETERIA , CAFÉS, LANCHONETES E SIMILARES

Os ingressos deverão ser adquiridos preferencialmente por meios virtuais ou eletrônicos;

Recomenda-se que a conferência dos ingressos  seja visual ou feita por meio de leitores óticos QR Code, sem contato manual por parte do atendente;

Nas bilheterias e cafés, lanchonetes e similares:

Instalar barreira de proteção entre atendentes e  clientes.

Demarcar posições no local de formação de fi la, respeitando o distanciamento mínimo de 2 metros  entre as pessoas.

Trabalhar com pontos de venda alternados, caso a distância entre eles seja inferior a 2m (dois metros).

Recomenda-se incentivar o pagamento dos  ingressos e produtos por meios eletrônicos.

Manter a disponibilidade de álcool 70% em todos esdtes locais.

CUIDADOS COM FUNCIONÁRIOS

Capacitar vigilantes, técnicos de segurança e colaboradores para fi scalização das medidas de prevenção e combate à Covid-19.
Instruir os funcionários sobre:
A obrigatoriedade do uso correto da máscara.
O manuseio para guarda ou descarte da máscara.
A troca da máscara que deverá ocorrer, no mínimo, a cada quatro horas de trabalho, se estiver úmida ou sempre que necessário.
Uso obrigatório de máscara durante todo o período de trabalho e de máscara e face shield para profi ssionais em contato direto com o público.
Os funcionários devem vestir o uniforme somente no local de trabalho.
Uniformes, equipamentos de proteção e máscaras não devem ser compartilhados.
Os funcionários devem manter distanciamento e a conversa com os clientes restrita às atividades do cinema.

CUIDADOS COM O AMBIENTE, HIGIENIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO

É obrigatório o uso correto de máscaras de proteção para o público e para os trabalhadores, durante toda a sessão, exceto para os artistas que estiverem se apresentan-
do;

Instalar barreiras físicas, cones ou outros elementos para direcionamento do fl uxo de pessoas.

Reforçar a limpeza e a desinfecção das superfícies mais tocadas (mesas, balcões, teclados, maçanetas, botões, etc.) e banheiros a cada duas horas, seguindo o Protocolo 
de Limpza e Desinfecção de Superfícies;

Separar lixo com potencial de contaminação para                   descarte, como luvas, máscaras e equipamentos de proteção individual, e descartar de forma apropriada.

Utilizar apenas lixeiras com tampa acionada por  pedal.

Disponibilizar álcool 70% (setenta por cento) de             fácil acesso junto às telas sensíveis ao toque, além de higienizá-las, pelo menos, uma vez a cada hora.
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Manter o saguão bem ventilado onde houver corrente de ar, evitando ambientes completamente fechados com ar-condicionado.

No caso de uso de ar-condicionado, é necessário seguir as orientações previstas no Protocolos para Cuidados (Limpeza) dos Equipamentos de Ar Condicionado;

Isolar e proibir o uso de assentos e bancos espaços externos e saguão;

Vedadas estratégias que retardam a saída do público, como café, poltronas para espera e áreas infantis.

Sinalizar áreas comuns e pontos estratégicos com informações sobre etiqueta respiratória, distanciamento social e outras medidas de prevenção à Covid-19. 

Óculos 3D deverão ser descartáveis.

Utilizar intensivamente os meios de comunicação disponíveis para informar aos clientes sobre as medidas adotadas de higiene e precaução;

Utilizar todos os meios de mídia interna, assim como as redes sociais, para divulgar as campanhas e informações sobre a prevenção do contágio e sobre as atitudes 
individuais necessárias enquanto perdurar a pandemia;

 Aumentar o intervalo entre sessões para garantir a higienização adequada das salas, auditórios e arquibancadas;

 Após o término de cada sessão fazer a higienização e sanitização das poltronas, bancos, corrimãos, puxadores de portas ou qualquer outra superfície de contato;

 Todos os presentes nas dependências do cinema  deverão:

17.1. Higienizar as mãos com álcool 70% (setenta por cento) antes de entrarem na sala e quando forem ao banheiro.

17.2. Ao tossir ou espirrar, cobrir nariz e boca com lenço ou braço, não com as mãos.

17.3. Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.

17.4. Evitar abraços, beijos e apertos de mãos.

17.5. Não partilhar objetos de uso pessoal.

17.6. Utilizar máscara de forma adequada durante todo o período de permanência no local, exceto no momento necessário ao consumo de bebidas e alimentos

BANHEIROS

Defi nir orientações claras de uso e limpeza dos banheiros para garantir que eles sejam mantidos limpos e o distanciamento social seja alcançado o máximo possível;
Adotar mecanismos para assegurar o distanciamento mínimo de 2m (dois metros) entre pessoas que se deslocam e aguardam para      acessar os banheiros;

Limitar o acesso aos banheiros  à  sua  capacidade de uso.

Manter as saboneteiras e toalheiros dos lavatórios dos clientes e colaboradores abastecidos de sabonete líquido, papel toalha descartável e álcool 70% (setenta por 
cento).

Manter os banheiros limpos e sanitizados, ajustando a frequência de acordo com a necessidade.

ESTACIONAMENTO

Ajustar a mensagem eletrônica nas cancelas sobre a importância do cuidado e da atenção às  medidas de saúde para combate à Covid-19.

Suspender os serviços de manobrista.

Disponibilizar alternativas de acessos e saídas sem comandos com o contato das mãos de clientes.
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Plano Municipal de enfrentamento à COVID-19 - “Plano Contagem Pacto pela Vida”

PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DA COVID-19 PARA SHOPPINGS CENTERS, CENTROS DE COMÉRCIO E GALERIAS DE LOJAS

ESTE PROTOCOLO destina-se a proprietários, funcionários, colaboradores terceirizados e prestadores de serviço de estabelecimentos defi nidos por SHOPPINGS CENTERS, 
CENTROS DE COMÉRCIO E GALERIAS DE LOJAS, assim como todos os clientes que utilizam os serviços prestados por este núcleo comercial.
Os SHOPPINGS CENTERS, CENTROS DE COMÉRCIO E GALERIAS DE LOJAS estão autorizados a
funcionar desde que cumpram as regras de prevenção ao contágio e contenção da propagação de infecção viral relativa ao Coronavírus – COVID-19, estabelecidas no 
Decreto nº 102, de 16 de abril de 2021, acrescidas de regras específi cas que compõem o presente Protocolo.

Conforme estabelecido pelo referido decreto, são regras que se aplicam a todos os shoppings centers, centros de comércio e galerias de lojas:
I - afi xar na entrada do estabelecimento uma placa informando a capacidade máxima de lotação; II - garantir que os ambientes estejam ventilados e facilitem a circula-
ção de ar;
- disponibilizar profi ssional para realizar a abordagem de frequentadores, clientes, funcionários e fornecedores para uso de preparações alcoólicas (gel ou líquida com 
concentração de 70%) na entrada do estabelecimento e, se possível, de forma intercalada nos corredores, recomendando por meio de informativos a necessidade do 
seu uso constante;
- na entrada do estabelecimento, manter um termômetro digital remoto, que detecte a temperatura sem contato com a pele, sendo vedada a entrada e permanência 
no estabelecimento de frequentadores, clientes, funcionários ou fornecedores com temperatura corporal superior a 37º C;
- somente autorizar a entrada e permanência no estabelecimento de frequentadores, clientes, funcionários e fornecedores com uso adequado de máscara facial, que 
deverá cobrir totalmente o nariz e a boca;
- 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;
- higienizar com álcool a 70% todos os equipamentos utilizados na prestação de serviços, antes e após cada utilização;
- realizar higienização de superfícies de equipamentos de uso compartilhado (carrinhos de compras, cestas e similares, etc.) por cada cliente, com álcool 70%;

IX- descartar resíduos corretamente, conforme preconizado na Resolução RDC 222/2018 ANVISA/MS;
- higienizar com álcool a 70% máquinas de cartão de crédito após a utilização de cada usuário;
- para os estabelecimentos que realizem entrega em domicílio, deve-se proceder à devida higienização de todos os equipamentos utilizados para o transporte, bem 
como garantir a temperatura adequada para não perecimento dos alimentos e manutenção da qualidade dos medicamentos;
- uso obrigatório de face shield (máscara transparente de acrílico) para todos os atendentes do estabelecimento, juntamente com a máscara de proteção facial.
§1º Os shoppings centers, centros de comércio e galerias de lojas deverão dispensar do comparecimento ao seu local de trabalho os funcionários que apresentarem 
sintomas respiratórios tais como perda de olfato ou paladar, tosse seca, febre (temperatura corporal acima de 37º C), difi culdade respiratória aguda, congestionamento 
nasal e/ou infl amação na garganta. O funcionário 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.
§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 5m² (cinco metros quadrados); e II - para lugares abertos, 1 (uma) pessoa a cada 2m² (dois metros quadrados).

MEDIDAS COMPLEMENTARES E CONDICIONANTES PARA SHOPPING CENTERS, CENTROS DE COMÉRCIO E GALERIAS DE LOJAS

Acesso e capacidade
Na entrada do estabelecimento, manter funcionário para aferição de temperatura com termômetro digital remoto, que detecte a temperatura sem contato com a pele, 
sendo vedada a entrada e permanência no estabelecimento de frequentadores, clientes, funcionários ou fornecedores com temperatura corporal superior a 37º C.
Somente autorizar a entrada e permanência no estabelecimento de frequentadores, clientes, funcionários e fornecedores com uso adequado de máscara facial, que 
deverá cobrir totalmente o nariz e a boca.
Disponibilizar profi ssional para realizar a abordagem de frequentadores, clientes, funcionários e fornecedores para uso de preparações alcoólicas (gel ou líquida com 
concentração de 70%) na entrada do estabelecimento e, se possível, de forma intercalada nos corredores, recomendando por meio de informativos a necessidade do 
seu uso constante.

Dentro de cada loja, limitar a capacidade de pessoas, incluindo funcionários, clientes, respeitando-se o distanciamento mínimo de 5 m² (cinco metros quadrados).
Limitar a capacidade total do shopping, incluindo funcionários e clientes, a uma pessoa a cada 5 m² (cinco metros quadrados) de área comum de circulação interna 
acrescido da área das lojas, não sendo contabilizadas áreas de lazer e de estacionamento.
Realizar controle de entrada e saída para assegurar a limitação de capacidade de pessoas ao mesmo tempo no local.
Organizar fi las internas e externas, observando o distanciamento mínimo de 2 m (dois metros) entre as pessoas.
Limitar a utilização de escadas e esteiras rolante com marcação de espaço respeitando o distanciamento mínimo de 2 m (dois metros) entre as pessoas.

Cuidados com funcionários
Capacitar vigilantes, técnicos de segurança e colaboradores para fi scalização das medidas de prevenção e combate à COVID-19.
Instruir os funcionários sobre a obrigatoriedade do uso adequado de máscara facial, que deverá cobrir totalmente o nariz e a boca; realizando a troca no máximo a 
cada quatro horas de trabalho, se estiver úmida ou sempre que necessário.
Uso obrigatório de máscara durante todo o período de funcionamento e de máscara e face shield (máscara transparente de acrílico) para funcionário em contato direto 
com o cliente.
É vedada a utilização de adornos pessoais, como anéis, pulseiras, gargantilhas, relógios, colares e brincos grandes. Permitido o uso de brincos pequenos.
Orientar os funcionários sobre a necessidade de lavar periodicamente as mãos e antebraços com água e sabão e sempre que considerar necessário.
Orientar aos funcionários não utilizar ou compartilhar itens de uso pessoal com os colegas de trabalho, como EPIs, fones, canetas, aparelhos de telefone, uniforme e 
outros.
Orientar aos funcionários não realizar o trajeto entre a casa e o local de trabalho de uniforme ou roupas pessoais utilizadas no ambiente de trabalho, a fi m de evitar a 
contaminação dos colegas.
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Orientar os funcionários para lavar e trocar os uniformes ou roupas pessoais utilizadas no trabalho diariamente e levá-los ao local de trabalho protegidos em saco 
plástico ou outra proteção adequada.
Os estabelecimentos deverão dispensar do comparecimento ao seu local de trabalho os funcionários que apresentarem sintomas respiratórios, tais como tosse seca, fe-
bre (temperatura corporal acima de 37º C), difi culdade respiratória aguda, congestionamento nasal e/ou infl amação na garganta. O funcionário deverá ser afastado das 
atividades laborais e deverá receber orientação para procurar imediato atendimento médico e permanecer em isolamento domiciliar por, no mínimo, 14 dias, ou mais, 
no caso de recomendação médica e ou 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;
os profi ssionais que atuam nos estabelecimentos de alimentação deverão:
Reforçar as boas práticas na cozinha (RDC/ANVISA 216/2004) e reservar espaço para a higienização adequada e prévia dos alimentos crus, como frutas, legumes e 
verduras.
Reforçar cuidados nas áreas de manipulação de alimentos, sendo proibido todo ato que possa contaminar os alimentos.
Informar aos clientes sobre a importância de evitar o compartilhamento de talheres, copos e outros objetos à mesa, como o telefone celular.
Orientar aos funcionários manter os cabelos presos e não utilizar bijuterias, joias, anéis, relógios e outros adereços, para assegurar a correta higienização das mãos.

Lojas internas
Aplicam-se às lojas e estabelecimentos que funcionam em shoppings, centros de comércio e galerias, as mesmas exigências de controle aplicáveis a atividades equiva-
lentes não realizadas nestes locais.
Informar, em cartazes disponibilizados na entrada, o número máximo de clientes permitidos simultaneamente no interior do estabelecimento.
Somente autorizar a entrada e permanência no estabelecimento de frequentadores, clientes, funcionários e fornecedores com uso adequado de máscara facial, que 
deverá cobrir totalmente o nariz e a boca,

Ambiente e higienização
Disponibilizar dispensers ou borrifadores com álcool 70% (setenta por cento) ou produto similar/superior com comprovada efi cácia de higienização em locais visíveis e 
de fácil acesso, como corredores, estacionamentos, acessos e saídas de escadas e outras áreas de uso comum, bem como ao lado dos caixas eletrônicos de autoatendi-
mento e nas entradas das lojas (parte interna).
Isolar e proibir o uso de assentos e bancos nas áreas comuns.
Proibir o uso de bebedouros com jato inclinado.
Restringir o uso de elevadores para 50% da capacidade, com demarcação no piso.
A administração dos shoppings centers, centros de comércio e galerias de lojas, além dos próprios lojistas, são responsáveis pelas fi scalizações em suas respectivas 
áreas, devendo a administração apoiar a fi scalização das lojas.

Demarcar o distanciamento mínimo de 2 m (dois metros) em locais com potencial de aproximação e aglomeração de pessoas.
Intensifi car a manutenção da ventilação natural, quando possível, tanto para as áreas comuns dos shoppings centers, centros de comércio e galerias de lojas, quanto 
dos estabelecimentos instalados nestes.
Os sistemas de ar condicionado nos shopping centers, centros de comércio e galerias de lojas, bem como dos estabelecimentos instalados nestes, deverão observar e 
praticar as medidas dispostas em protocolo próprio.
Manter, sempre que possível, as portas abertas, para minimizar a necessidade de manuseio de maçanetas e fechaduras.
Desinfetar todas as áreas comuns e superfícies de maior contato (corrimãos, balcões de informação, sanitários, áreas de descarte de lixo) pelo menos quatro vezes ao 
dia ou sempre que se fi zer necessário.
Vedada a utilização de adornos e decorações que possam difi cultar a higienização.
Higienizar cestas, carrinhos de compra e semelhantes a cada uso ou sempre que se fi zer necessário com álcool 70% (setenta por cento).
Vedado o fornecimento/locação de carrinhos de bebês e/ou crianças e semelhantes.
Instalar barreiras metálicas e cones para direcionamento do fl uxo de pessoas.
Implementar entradas com fl uxo unidirecional, a fi m de coordenar a circulação dos clientes.
Desinfetar corrimãos das escadas e esteiras rolantes a cada hora, ou sempre que se fi zer necessário.
Separar lixo com potencial de contaminação para descarte (como luvas, máscaras e EPIs).
Utilizar apenas lixeiras com tampa acionada por pedal.
Sinalizar áreas comuns com informações sobre distanciamento de pessoas, orientações de segurança e medidas de prevenção da COVID-19.

Praças de alimentação
Os estabelecimentos localizados nas praças de alimentação deverão observar o disposto no Decreto nº 102, de 16 de abril de 2021, e no presente Protocolo.

Banheiros
Adotar mecanismos para assegurar o distanciamento mínimo de 2 m (dois metros) entre pessoas que se deslocam e aguardam para acessar os banheiros.
Limitar o acesso aos banheiros a sua capacidade de uso.

Manter as saboneteiras e toalheiros dos lavatórios dos clientes e colaboradores abastecidos de sabonete líquido, papel toalha descartável e álcool 70% (setenta por 
cento).

Estacionamento
Ajustar a mensagem eletrônica nas cancelas sobre a importância do cuidado e atenção às medidas de saúde para combate à COVID-19.
Suspender os serviços de manobrista.
Disponibilizar alternativas de acessos e saídas sem comandos com o contato das mãos de clientes.
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Plano Municipal de enfrentamento à COVID-19 - “Plano Contagem Pacto pelaVida”

PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DA COVID-19 PARA IGREJAS, TEMPLOS E INSTALAÇÕES DE CELEBRAÇÃO DE MISSAS, CULTOS E ENCONTROS RELIGIOSOS.

ESTE PROTOCOLO destina-se a todos os líderes religiosos, funcionários, colaboradores terceirizados e prestadores de serviço de estabelecimentos defi nidos por IGREJAS, 
TEMPLOS E INSTALAÇÕES DE CELEBRAÇÃO DE MISSAS, CULTOS E ENCONTROS RELIGIOSOS, assim como todos os fi éis que utilizam estes locais para suas orações, cultos 
e meditações.
As IGREJAS, TEMPLOS   E   INSTALAÇÕES   DE   CELEBRAÇÃO   DE   MISSAS,   CULTOS   E   ENCONTROS
RELIGIOSOS estão autorizados a funcionar desde que cumpram as regras de prevenção ao contágio e contenção da propagação de infecção viral relativa ao Coronavírus 
– COVID-19, estabelecidas no Decreto nº 102 de 16 de abril de 2021, acrescidas de regras específi cas que compõem o presente Protocolo.

Conforme estabelecido pelo referido Decreto, são regras que se aplicam a todas as IGREJAS, TEMPLOS E INSTALAÇÕES DE CELEBRAÇÃO DE MISSAS, CULTOS E ENCON-
TROS RELIGIOSOS:
– Afi xar na entrada do estabelecimento uma placa informando sobre o limite de pessoas para atos litúrgicos presenciais considerando:
Para lugares fechados: 1 (uma) pessoa a cada 5m² (cinco metros quadrados); 
Para lugares abertos: 1 (uma) pessoa a cada 2m² (dois metros quadrados).
– Garantir que os ambientes estejam ventilados e facilitem a circulação de ar;
– Disponibilizar profi ssional para realizar a abordagem de frequentadores, fi éis, funcionários e fornecedores para uso de preparações alcoólicas (gel ou líquida com con-
centração de 70%) na entrada do estabelecimento religioso e, se possível, de forma intercalada nos corredores, recomendando por meio de informativos a necessidade 
do seu uso constante;
– Na entrada do estabelecimento, manter um termômetro digital remoto que detecte a temperatura sem contato com a pele, sendo vedada a entrada e permanência 
no estabelecimento de frequentadores, fi éis, funcionários ou fornecedores com temperatura corporal superior a 37º C;
– Somente autorizar a entrada e permanência no estabelecimento religioso de frequentadores, fi éis, funcionários e fornecedores com uso adequado de máscara facial, 
que deverá cobrir totalmente o nariz e a boca;
– Ampliar a frequência de limpeza de piso, corrimão, maçaneta, superfícies e banheiros com álcool 70% ou solução de água sanitária;
– Higienizar com álcool 70% todos os equipamentos utilizados na prestação de serviços, bem como de uso compartilhado por cada fi el, antes e após cada utilização;
– Descartar resíduos corretamente, conforme preconizado na Resolução RDC nº 222/2018
ANVISA/MS;
– Uso obrigatório de face shield (máscara transparente de acrílico) para todos os atendentes do estabelecimento, juntamente com a máscara de proteção facial;
– Não será permitida a distribuição pelas Instituições Religiosas de jornais, panfl etos ou similares, em via física, tendo em vista o potencial risco de disseminação do 
COVID-19 em materiais impressos.

MEDIDAS COMPLEMENTARES E CONDICIONANTES PARA IGREJAS, TEMPLOS E INSTALAÇÕES DE CELEBRAÇÃO DE MISSAS, CULTOS E ENCONTROS RELIGIOSOS

Acesso e capacidade
Fica permitida a celebração de cultos e missasdesde que respeitadas as normas sanitárias especifi cadas neste Protocolo, e que não provoque aglomerações.
Recomenda-se que não ocorra, durante as celebrações, contato físico direto entre as pessoas, ainda que seja de cunho simbólico/litúrgico, tais como toque de mãos, 
troca de objetos, confraternizações, troca de alimentos e outros.
A equipe de celebração deverá manter o distanciamento entre os membros, lavar as mãos sempre que necessário, fazer o uso adequado de máscaras respiratórias e 
disponibilizar o álcool gel 70%.
O ambiente onde ocorrerá a celebração deve ser arejado, as portas e janelas devem ser mantidas abertas, e não é indicado o uso de ventiladores e/ou ar condicionado.
Ficam cientes os líderes religiosos, funcionários e voluntários a não compartilhar itens pessoais como equipamento de proteção individual – EPI –, telefones, fones, 
uniformes, vestes, dentre outros.
Fica vedado o compartilhamento de microfones durante as celebrações, sem antes fazer a higienização dos mesmos.
A Instituição Religiosa deverá disponibilizar em quantidade sufi ciente os Equipamentos de Proteção Individual (EPI, máscara, avental, luvas, dentre outros).
Os dispensadores de água que exigem aproximação da boca para ingestão devem ser lacrados em todos os bebedouros, permitindo-se o funcionamento apenas do 
dispensador de água para copos.
O atendimento ao público de forma presencial fi ca permitido, com o devido uso de máscara e distanciamento de 2 metros entre as pessoas,  desde que não provoque 
aglomerações.

Cuidados com funcionários
Capacitar vigilantes, técnicos de segurança e colaboradores para fi scalização das medidas de prevenção e combate à COVID-19.
Instruir os funcionários sobre a obrigatoriedade do uso adequado de máscara facial, que deverá cobrir totalmente o nariz e a boca; realizando a troca no mínimo a cada 
quatro horas de trabalho, se estiver úmida ou sempre que necessário.

Uso obrigatório de máscara durante todo o período de funcionamento e de máscara e face shield
(máscara transparente de acrílico) para funcionário em contato direto com os fi éis.
Orientar os funcionários sobre a necessidade de lavar periodicamente as mãos e antebraços com água e sabão e sempre que considerar necessário.
Orientar os funcionários a não utilizar ou compartilhar itens de uso pessoal com os colegas de trabalho, como EPIs, fones, canetas, aparelhos de telefone, uniforme e 
outros.
As igrejas, templos e instalações de celebração de missas, cultos e encontros religiosos 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 C), difi culdade respiratória aguda, congestionamento nasal e/
ou infl amação na garganta. O funcionário deverá ser afastado das atividades laborais e deverá receber orientação para procurar imediato atendimento médico e per-
manecer em isolamento domiciliar por, no mínimo, 14 dias, oumais, no caso de recomendação médica e ou 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.
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Ambiente e higienização
Disponibilizar dispensers ou borrifadores com álcool 70% ou produto similar/superior com comprovada efi cácia de higienização em locais visíveis e de fácil acesso, 
como corredores, estacionamentos, acessos e saídas de escadas e outras áreas de uso comum.
Restringir o uso de elevadores para 1/3 (um terço) da capacidade, com demarcação no piso.
Intensifi car a manutenção da ventilação natural, quando possível, tanto para as áreas comuns das igrejas, templos e instalações de celebração de missas, cultos e 
encontros religiosos.
Manter, sempre que possível, as portas abertas, para minimizar a necessidade de manuseiode maçanetas e fechaduras.
Desinfetar todas as áreas comuns e superfícies de maior contato (corrimãos, balcões de informação, sanitários, áreas de descarte de lixo) pelo menos quatro vezes ao 
dia ou sempre que se fi zer necessário.
Separar lixo com potencial de contaminação para descarte (como luvas, máscaras e EPIs).
Utilizar apenas lixeiras com tampa acionada por pedal.
Sinalizar áreas comuns com informações sobre distanciamento de pessoas, orientações de segurança e medidas de prevenção da COVID-19.
Recomenda-se o uso de tapete sanitizante nos acessos às Instituições Religiosas com a fi nalidade de fazer a higienização dos pés.

Banheiros
Adotar mecanismos para assegurar o distanciamento mínimo de 2 m (dois metros) entre pessoas que se deslocam e aguardam para acessar os banheiros.

Limitar o acesso aos banheiros a sua capacidade de uso.
Manter as saboneteiras e toalheiros dos lavatórios dos usuários e colaboradores abastecidosde sabonete líquido, papel toalha descartável e álcool 70%.

Estacionamento
Ajustar a mensagem eletrônica nas cancelas sobre a importância do cuidado e atenção às medidas de saúde para combate à COVID-19.
Suspender os serviços de manobrista.
Disponibilizar alternativas de acessos e saídas sem comandos com o contato das mãos de usuários.

Secretaria Municipal 
de Administração

PORTARIA SEAD Nº. 19, de 09 de julho de 2021.

“Retifi ca a Portaria SEAD Nº. 18, de 21 de junho de 2021, que designa Pregoeiros e membros da Equipe de Apoio para atuarem nas licitações na modalidade Pregão e 
dá outras providências”. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Complementar Municipal nº. 247, de 29 de dezem-
bro de 2017; e considerando o disposto nos artigos 138 e 144 da lei 2160/90,   

RESOLVE:

Art. 1º Retifi car a o inciso V da Portaria SEAD Nº. 18, de 21 de junho de 2021, para que, onde se lê: “(...) matrícula 13447-3”, leia-se: “(...) matrícula 019954-0”. 

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 08 de julho de 2021.
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 009/2021
PROCESSO N.º 022/2021
ÓRGÃO GESTOR E GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VIGÊNCIA DA ATA:  29 DE JUNHO DE 2021 À 29 DE JUNHO DE 2022

AOS 29 (VINTE E NOVE) DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2021, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, REGISTRAM-SE OS PREÇOS POR ITEM, PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME DESCRIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, E DEMAIS CONDIÇÕES 
CONSTANTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE ORIGINOU O REGISTRO, PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DESTE INSTRUMENTO, BEM COMO A PROPOSTA APRESENTADA 
PELA EMPRESA, COMO DESCRITO NA PLANILHA DE ITENS COM PREÇOS REGISTRADOS ABAIXO:

EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO: AVOHAI EVENTOS LTDA- ME 

LOTE 06 - INFORMATIVOS - Entrega em 24 horas

Item Peça Formato (cm) Cores Papel Acabamento
Tiragem 
Mínima PMC SEDUC SAÚDE TOTAL

VALOR UNI-
TARIO VALOR TOTAL 

181 Informativos 4 pág. 21x29.7 (fechado) 4x4 AP 90g  1 Dobra 1.000 3 1 2 6 R$ 460,00 R$ 2.760,00

182 Informativos 4 pág. 21x29.7 (fechado) 4x4 AP 90g  1 Dobra 3.000 3  2 5 R$ 750,00 R$ 3.750,00

183 Informativos 4 pág. 21x29.7 (fechado) 4x4 AP 90g  1 Dobra 5.000 5  1 6 R$ 1.100,00 R$ 6.600,00

184 Informativos 4 pág. 21x29.7 (fechado) 4x4 AP 90g  1 Dobra 10.000 5 7 1 13 R$ 1.900,00 R$ 24.700,00

185 Informativos 4 pág. 21x29.7 (fechado) 4x4 AP 90g  1 Dobra 15.000 3  1 4 R$ 2.550,00 R$ 10.200,00

186 Informativos 4 pág. 21x29.7 (fechado) 4x4 AP 90g  1 Dobra 20.000 2  1 3 R$ 3.600,00 R$ 10.800,00

187 Informativos 4 pág. 21x29.7 (fechado) 4x4 AP 90g  1 Dobra 30.000 2  1 3 R$ 4.200,00 R$ 12.600,00

188 Informativos 4 pág. 21x29.7 (fechado) 4x4 AP 90g  1 Dobra 50.000 1 2 1 4 R$ 6.000,00 R$ 24.000,00

189 Informativos 4 pág. 21x29.7 (fechado) 4x4 AP 90g  1 Dobra 100.000 1  1 2 R$ 13.000,00 R$ 26.000,00

190 Informativos 8 pág. 21x29.7 (fechado) 4x4 AP 90g  1 Dobra 1.000 2  2 4 R$ 900,00 R$ 3.600,00

191 Informativos 8 pág. 21x29.7 (fechado) 4x4 AP 90g  1 Dobra 3.000 2  2 4 R$ 1.500,00 R$ 6.000,00

192 Informativos 8 pág. 21x29.7 (fechado) 4x4 AP 90g  1 Dobra 5.000 2  1 3 R$ 2.150,00 R$ 6.450,00

193 Informativos 8 pág. 21x29.7 (fechado) 4x4 AP 90g  1 Dobra 10.000 2  1 3 R$ 3.800,00 R$ 11.400,00

194 Informativos 8 pág. 21x29.7 (fechado) 4x4 AP 90g  1 Dobra 15.000 2  1 3 R$ 4.500,00 R$ 13.500,00

195 Informativos 8 pág. 21x29.7 (fechado) 4x4 AP 90g  1 Dobra 20.000 2 4 1 7 R$ 5.800,00 R$ 40.600,00

196 Informativos 8 pág. 21x29.7 (fechado) 4x4 AP 90g  1 Dobra 30.000 1 3 1 5 R$ 8.400,00 R$ 42.000,00

197 Informativos 8 pág. 21x29.7 (fechado) 4x4 AP 90g  1 Dobra 50.000 1  1 2 R$ 13.500,00 R$ 27.000,00

198 Informativos 8 pág. 21x29.7 (fechado) 4x4 AP 90g  1 Dobra 100.000 1 1 1 3 R$ 26.000,00 R$ 78.000,00

VALOR TOTAL (TREZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E SESSENTA REAIS) R$ 349.960,00

Retifi cação 

Conforme publicação da Ata de Registro de Preços nº 013/2021, Diário Ofi cial de Contagem - Edição 5105 do dia 08 de julho de 2021.

Do item nº 190 ao 198.

Onde se lê - Informativos 4 páginas

Leia-se -  Informativos 8 páginas 



"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, 14 de julho de 2021 Página 19 de 30 Diário Oficial de Contagem - Edição 5109

PORTARIA CONJUNTA SEAD/SEMOBS/ Nº. 003, de 09 de julho de 2021.

Constitui Comissão Permanente de Cadastro de Fornecedores do Poder Executivo Municipal e dá outras providências. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, e o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM, O MUNICIPAL DE FA-
ZENDA DE CONTAGEM e o PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Complementar Municipal nº. 247, 
de 29 de dezembro de 2017, e considerando o disposto no artigo 16, parágrafo 3º, do Decreto Municipal nº. 1870, de 21 de junho de 2012, que cria e regulamenta o 
funcionamento do Sistema Único de Registro Cadastral de Fornecedores do Poder Executivo do Município de Contagem;

RESOLVEM:

Artigo 1º - DESIGNAR os Servidores abaixo nominados para compor a Comissão Permanente de Cadastro de Fornecedores do Poder Executivo Municipal, como titulares 
e respectivos suplentes:

I – Secretaria Municipal de Administração:

ELIETE RIBEIRO DE OLIVEIRA – Titular;
VITÓRIA RAFAELA MATOS PAES DO AMARAL – Suplente;
DAGOBERTO MOREIRA GUARACY – Titular;  
ROSANE NUNES PAIVA DE OLIVEIRA – Suplente.

II – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos:

NÚBIA REZENDE CÂMARA MATOS – Titular;
MARLI OLIVEIRA DAMAS – Suplente.

Artigo 2º - A presidência da Comissão Permanente de Cadastro de Fornecedores será exercida pela Servidora ELIETE RIBEIRO DE OLIVEIRA, pelo período de 12 (doze) 
meses, a partir do dia 12 de julho de 2021, em atendimento ao disposto no artigo 16, parágrafo 3º, do Decreto Municipal número 1870, de 21 de junho de 2012.

Parágrafo único - Na ausência ou impedimento da Presidente, devidamente registrada, assumirá as atribuições o membro suplente, identifi cado na alínea “b”, do inciso 
I, do artigo 1º, desta Portaria.

Artigo 3º - A alteração da Comissão Permanente de Cadastro de Fornecedores, ora apresentada, não altera a validade e o andamento dos procedimentos em curso, que 
passam a ser dirigidos pela Comissão designada por esta Portaria.

Artigo 4º - Fica revogada a PORTARIA CONJUNTA SEAD/SEMOBS/SEFAZ/PGM Nº. 006/2019, de 25 de setembro de 2020. 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 12 de julho de 2021.  

   CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO                       MARCOS TULIO DE MELO
Subsecretário Municipal de Administração          Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL N° 02/2020

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

REABERTURA DO PERÍODO PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO

O Município de Contagem, considerando:
I -  o CANCELAMENTO do Processo Seletivo Simplifi cado – PSS, regido pelo Edital n° 02/2020, publicado no dia 23 de abril de 2021;
II - o disposto no item 8, subitem 8.1, alínea “b” do Edital nº 02/2020;
III - que após o vencimento do prazo para o preenchimento do formulário de solicitação da restituição do valor da taxa de inscrição, parte signifi cativa dos inscritos não 
fi zeram a solicitação;
IV - ainda, o princípio da transparência na administração pública;
Vem a público COMUNICAR a REABERTURA DE NOVO PRAZO para requerer a DEVOLUÇÃO do valor pago de acordo com os seguintes procedimentos, que se darão 
exclusivamente por meio eletrônico:
1 – O Formulário de Requerimento para Devolução da Taxa de Inscrição será disponibilizado aos candidatos no endereço eletrônico: http://www.contagem.mg.gov.br
/?se=concursos&concurso=651764, correspondente ao Processo Seletivo Simplifi cado regido pelo Edital nº 02/2020, pelo prazo de 30 (trinta) dias úteis, a partir da 
publicação desta nota de esclarecimento. 
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2 – O candidato deve preencher o Formulário disponibilizado com os seguintes dados:
a) nome completo, número do CPF, número da identidade e da inscrição do candidato; 
b) cargo para o qual se inscreveu;
c) confi rmação do valor a ser restituído; 
d) nome e número do banco, número da agência e dígito, número da conta, dígitos e tipo da conta do titular, que deverá obrigatoriamente ter o candidato como 
titular; 
e) número de telefones e e-mail, para eventual contato.
3 – Após o preenchimento do Formulário e dentro do prazo de 30 (trinta) dias úteis, o candidato deve confi rmar via sistema, a declaração de responsabilidade, para 
efetivar a solicitação e então imprimir o seu comprovante.
4 – O candidato acompanhará o andamento de sua solicitação informando o seu CPF no sistema.
5 - A restituição do valor da taxa de inscrição será processada nos 20 (vinte) dias úteis seguintes ao término do prazo de 30 (trinta) dias úteis, por meio de depósito 
bancário na conta corrente indicada no respectivo formulário de restituição.

Contagem, 14 de julho de 2021.

Comissão Municipal Coordenadora de Concursos Públicos e Processos Seletivos da Prefeitura Municipal de Contagem (Decreto nº 917/2019).

TERMO DE RATIFICAÇÃO

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2021.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) TRENAS DIGITAIS A LASER, FAIXA DE MEDIÇÃO DE 50 METROS, 06 (SEIS) TRENAS DIGITAIS A LASER MEDIÇÃO DE 80 METROS COM 
BOLSA DE PROTEÇÃO INCLUSA E 08 (OITO) ÓCULOS DE ROTEÇÃO PARA APARELHO A LASER.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1081.04.123.0001.2161 - 33.90.30.28 – 44.90.52.02 – FONTE 0100 - 0192

DESPACHO:

Senhor Secretário,
Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª., para RATIFICAÇÃO, da despesa com PREMIUM DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ: 24.407.238./0001-02. Valor 
total de R$ 10.954,40 (Dez mil, novecentos e cinquenta e quatro reais, quarenta centavos). 

SANTUSA LOPES DOS SANTOS FERREIRA
Superintendente de Licitação, Contratos e Parcerias
Matrícula 0154921-2

DESPACHO:

RATIFICO o procedimento nos termos do artigo 24, inciso II Lei nº 8.666/93 e autorizo a despesa com PREMIUM DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ: 24.407.238./0001-02. 
Valor total de R$ 10.954,40 (Dez mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos).

Publique-se.

Contagem, 14 de julho de 2021.

CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
 Subsecretário Municipal de Administração
Matrícula 0134795-7
_____________________________________________________________________________
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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 –14/07/2021

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2018 - PA: 118/2018 DL. 033/2018
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMEDIO da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR
CONTRATADA: PAULO SÉRGIO COELHO
OBJETO: ALTERAÇÃO DO GESTOR/FISCAL DO CONTRATANTE 
Conforme denominado no item 11., do Termo de Referência, a Gestão, o Acompanhamento e Fiscalização do Contrato em epígrafe, será exercida pela Servidora Maíra 
Célia da Silva Miranda – matrícula: 1378950, ocupante do cargo de Diretora de Proteção Social Básica lotada da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Segu-
rança Alimentar. 2.1.2. ALTERAR O INDEXADOR CONTRATUAL PARA O IPCA.
Em conformidade com o artigo 1º do Decreto Municipal nº. 1.936, de 10 de dezembro de 2020, o valor inicialmente contratado poderá ser reajustado tendo como 
parâmetros básicos os preços vigentes no mercado, aplicando-se, em tal caso, a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, calculado e divulgado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE), desde que decorrido pelo menos um ano da cessão original dos direitos. 
REDUÇÃO VALOR LOCATÍCIO MENSAL 2.1.3.1. Ficou acordado entre as partes, a redução do valor locatício mensal, na razão de aproximadamente, 12,65 % (doze vir-
gula sessenta e cinco por cento), passando o valor mensal de R$ 2.840,00 (dois mil, oitocentos e quarenta reais) para de R$ 2.480,54 (dois mil, quatrocentos e oitenta 
reais e cinquenta e quatro centavos).
VALOR: o valor MENSAL do aluguel é de R$ 2.480,54 (dois mil, quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos), o valor ANUAL é de R$ 29.766,48 (vinte 
e nove mil, setecentas e sessenta e seis reis e quarenta e oito centavos) e o valor TOTAL de R$ 69.455,12 (sessenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reis e 
doze centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1101 08.122.0001 – 2050 33.90.36.14 0100
VIGÊNCIA: Termo INICIAL em 19 (dezenove) de JUNHO de 2021 e termo FINAL em 19 (dezenove) de OUTUBRO de 2023.
ASSINADO: 18/06/2021.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 098/2019- PA. 108/2019 DL. 021/2019.
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMEDIO da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR.
CONTRATADA: MARIA CELIA DE ANDRADE
OBJETO: ALTERAÇÃO DO GESTOR/FISCAL DO CONTRATANTE2.1.1.1.Conforme  denominado  no  item 10.,  do  Termo  de Referência, a  Gestão, o Acompanhamento  e 
Fiscalização  do Contrato  em epígrafe, será  exercida  pela  Servidora Célia  Carvalho  Nahas –matrícula: 154385-6, ocupante  do  cargo  de Diretor(a)  da Criança  e  
Adolescente  lotados da  Secretaria  Municipal  de Desenvolvimento Social E segurança Alimentar.
Em conformidade com o artigo 1º do Decreto Municipal nº. 1.936, de 10 de dezembro de 2020, o valor  inicialmente  contratado  poderá  ser  reajustado  tendo  como  
parâmetros  básicos  os  preços  vigentes  no mercado, aplicando-se, em tal caso, a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo -IPCA, calculado e divulgado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE), desde que decorrido pelo menos um ano da cessão original dos direitos.
Ficou  acordado  entre as  partes,  a redução do  valor locatício  mensal,  na  razão  de aproximadamente, 10,59% (dez vírgula cinquenta  e  nove por cento), passando 
o valor mensal  deR$2.200,00 (dois mil e  duzentos reais) para R$ 1.966,92 (hum mil, novecentos e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos).
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº098/20192.1.4.1. Fica prorrogado  por  mais 12 (doze) MESES o  prazo  de vigência do  Contrato  em  epí-
grafe, com termo INICIAL em 26(vinte e seis)de JUNHO de 2021etermoFINALem 26(vinte e seis) de JUNHO de 2022, podendo ser prorrogado dentro dos permissivos 
legais.
VALOR: o valor MENSAL do aluguel é de R$1.966,92(hum mil, novecentos e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos), e o valor ANUAL é de R$ 23.603,04(vinte e 
três mil, seiscentos e três reais e quatro centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 110108.122.0001 –2050 33.90.36.14 0100
VIGÊNCIA: termo INICIAL em 26 (vinte e seis) de JUNHO de 2021 e termo FINAL em 26 (vinte e seis) de JUNHO de 2022.
ASSINADO: 25/06/2021

EXTRATO DO 6° termo aditivo ao Contrato Administrativo 097/2017 PE 035/2017 PA 096/2017
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMEDIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO    
CONTRATADA: PRESTAR SERVICE SERVIÇOS LTDA 
OBJETO: RETIFICAR o valor mensal consignado no item 01 do quadro da Cláusula Terceira do Quinto Termo Aditivo celebrado em 21/12/2020, passando a vigorar com a 
seguinte redação: R$1.344.178,68 (um milhão, trezentos e quarenta e quatro mil, cento e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos). 
ALTERAR o QUANTITATIVO de prestadores de serviços do Contrato Administrativo nº. 097/2017, com fundamento no inciso I, alínea b do art. 65, c/c art.  58, inciso I, da 
Lei nº 8.666/93, para melhor adequação às fi nalidades de interesse público. 
Alteração ora fi rmada resultará em ACRÉSCIMO percentual de aproximadamente.  2,93% (dois vírgula noventa e três por cento) do TOTAL DO QUANTITATIVO INICIAL 
ATUALIZADO de prestadores de serviços do Contrato original
VALOR: R$ 182.544,19
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1123.12.361.0029 2252 33.90.37-00 0101
ASSINADO: 06 DE ABRIL DE 2021
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EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2020 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PA: 204/2019 DL. 042/2019
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMEDIO da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR
CONTRATADA: ALFENAS IMOVEIS EIRELI – EPP
OBJETO: Constitui objeto do presente TERMO ADITIVO: 2.1.1. ALTERAÇÃO DOS LOCADORES/PROPRIETARIOS 2.1.1.1. Passa a ser representado neste ato pela ALFENAS 
IMOVEIS EIRELI – EPP
ALTERAÇÃO DO GESTOR/FISCAL DO CONTRATANTE 2.1.2.1. Conforme denominado no item 10., do Termo de Referência, a Gestão, o Acompanhamento e Fiscalização 
do Contrato em epígrafe, será exercida pela Servidora Célia Carvalho Nahas – matrícula: 154385-6, ocupante do cargo de Diretora da Criança e Adolescente lotados da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Segurança Alimentar. 
ALTERAR O INDEXADOR CONTRATUAL PARA O IPCA Em conformidade com o artigo 1º do Decreto Municipal nº. 1.936, de 10 de dezembro de 2020, o valor inicial-
mente contratado poderá ser reajustado tendo como parâmetros básicos os preços vigentes no mercado, aplicando-se, em tal caso, a variação do Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo - IPCA, calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE), desde que decorrido pelo menos um ano da cessão original 
dos direitos. 
 PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 106/2018 
 Fica prorrogado por mais 12 (doze) MESES o prazo de vigência do Contrato em epígrafe, com termo INICIAL em 20 (vinte) de JUNHO de 2021 e termo FINAL em 20 
(vinte) de JUNHO de 2022.
VALOR: O valor MENSAL do aluguel é de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos) e o valor ANUAL de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1101 08.122.0001 – 2050 33.90.36.14 0100
VIGÊNCIA: Fica prorrogado por mais 12 (doze) MESES o prazo de vigência do Contrato em epígrafe, com termo INICIAL em 20 (vinte) de JUNHO de 2021 e termo FINAL 
em 20 (vinte) de JUNHO de 2022.
ASSINADO: 18/06/2021

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.576 
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, dos respectivos cargos em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Controladoria Geral do Município, a partir da data de publicação 
deste Ato Administrativo; devendo os servidores 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. 

ALEXANDRE LIMA SAD, cargo em comissão DAM-7, código CGM.DAM7.05; 
LUIZA BARBOSA GAZEL GUIMARAES, cargo em comissão DAM-3, código CGM.DAM3.02; 
RUAN CARLOS SILVA FERREIRA, cargo em comissão DAM-5, código CGM.DAM5.01; 
ZANIO DE SOUZA GONTIJO, cargo em comissão DAM-14, código CGM.DAM14.01, designado para responder pela Auditoria Geral do Município; 
MICHELINE DE MORAES, cargo em comissão DAM-7, código CGM.DAM7.04, designada para responder pela Diretoria de Auditoria de Desempenho; 
RENATA TERRA MESQUITA MAZZONI, cargo em comissão DAM-7, código CGM.DAM7.03, designada para responder pela Diretoria de Auditoria de Conformidades; 
LILIAN MARIA DE SA SANTOS, cargo em comissão DAM-7, código CGM.DAM7.02, designada para responder pela Diretoria de Auditorias Especiais e Gestão de Risco; 
RICARDO EUGENIO DA CRUZ VITORINO, cargo em comissão DAM-13, código CGM.DAM13.02, designado para responder pela Corregedoria Geral; 
GIUSEPPE GAZZINELLI SILVA DE BARROS, cargo em comissão DAM-17, código CGM.DAM17.01, designado para responder pela Ouvidoria Geral; 
MARIANA FERREIRA ESTRELA, cargo em comissão DAM-7, código CGM.DAM7.11, designada para responder pela Diretoria de Atendimento e Informação; 
PAMERA TADEU MACIEL MATTOS, cargo em comissão DAM-9, código CGM.DAM9.01, designada para responder pela Diretoria de Apoio Técnico. 
Art.2º NOMEAR, para os respectivos cargos em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Controladoria Geral do Município, a partir da data de publica-
ção deste Ato Administrativo, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 437, de 20 de março de 2018 e suas alterações. 

ZANIO DE SOUZA GONTIJO, cargo em comissão DAM-15, código CGM.DAM15.02, designado para responder pela Auditoria Geral do Município; 
MICHELINE DE MORAES, cargo em comissão DAM-8, código CGM.DAM8.02, designada para responder pela Diretoria de Auditoria de Desempenho; 
RENATA TERRA MESQUITA MAZZONI, cargo em comissão DAM-8, código CGM.DAM8.03, designada para responder pela Diretoria de Auditoria de Conformidades; 
LILIAN MARIA DE SA SANTOS, cargo em comissão DAM-8, código CGM.DAM8.04, designada para responder pela Diretoria de Auditorias Especiais e Gestão de Risco; 
RICARDO EUGENIO DA CRUZ VITORINO, cargo em comissão DAM-15, código CGM.DAM15.03, designado para responder pela Corregedoria Geral; 
GIUSEPPE GAZZINELLI SILVA DE BARROS, cargo em comissão DAM-15, código CGM.DAM15.04, designado para responder pela Ouvidoria Geral; 
MARIANA FERREIRA ESTRELA, cargo em comissão DAM-8, código CGM.DAM8.05, designada para responder pela Diretoria de Atendimento e Informação; 
PAMERA TADEU MACIEL MATTOS, cargo em comissão DAM-8, código CGM.DAM8.06, designada para responder pela Diretoria de Apoio Técnico. 
Art.3º NOMEAR, para os respectivos cargos em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Controladoria Geral do Município, a partir da data de publi-
cação deste Ato Administrativo, para exercerem suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria do Controlador Geral do Município, de 
acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 437, de 20 de março de 2018 e suas alterações. 

ALEXANDRE LIMA SAD, cargo em comissão DAM-8, código CGM.DAM8.01; 
LUIZA BARBOSA GAZEL GUIMARAES, cargo em comissão DAM-7, código CGM.DAM7.03; 
RUAN CARLOS SILVA FERREIRA, cargo em comissão DAM-7, código CGM.DAM7.04; 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de julho de 2021. 
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS 
Prefeita de Contagem 
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO 
Secretário Municipal de Administração Interino 
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.577 
A PREFEITA DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto nos Artigos 39 e 40, todos da Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 
2017, que dispõe sobre a Organização da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo; RESOLVE:  
Art.1º DISPENSAR da designação para o exercício da Gratifi cação Estratégica Municipal (GEM), os servidores abaixo relacionados, lotados na Controladoria Geral do 
Município, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, conforme descrito:    

SERVIDOR  CÓDIGO DE GEM  

LUIZA BARBOSA GAZEL GUIMARÃES GEM-3 

ALEXANDRE LIMA SAD GEM-4 
Art.2º DESIGNAR para o exercício da Gratifi cação Estratégica Municipal (GEM), os servidores abaixo relacionados, nomeados para cargo em comissão, lotados na Con-
troladoria Geral do Município, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, conforme descrito:    

SERVIDOR  CÓDIGO DE GEM  

KAREN CARAZZA GEM-1  

ALEXANDRE LIMA SAD GEM-2 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de julho de 2021. 
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS 
Prefeita de Contagem  
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO 
Secretário Municipal de Administração Interino 

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.578 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; ALTERA a codifi cação da servidora THAYANE RODRIGUES MALTA, nomeada 
para o cargo em comissão DAM 7, lotada na Controladoria Geral do Município, de CGM.DAM7.12, para CGM.DAM7.02. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de julho de 2021. 
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO 
Secretário Municipal de Administração Interino 

Secretaria Municipal 
de Educação

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 042/2021 –  FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR ELI HORTA COSTA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM 
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSiCA.
VALOR: R$ 25.267,67 (VINTE E CINCO MIL E DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0029.2252  - NATUREZA: 33504100 FONTE: 0101

ASSINADO: 13/07/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/08/2021.

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO N.º 044/2021 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR  GIOVANINI CHIODI E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSiCA.
VALOR: R$ 104.331,85 (CENTO E QUATRO MIL E TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  

1.12.3.12.361.0029.2252  - NATUREZA: 33504100  E  44504100  –  FONTE: 0101

ASSINADO: 14/07/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2021.
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EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO N.º 069/2021 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR  PREFEITO LUIZ DA CUNHA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉ-
DIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSiCA.
VALOR: R$ 64.965,05 (SESSENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  

1.12.3.12.361.0029.2252  - NATUREZA: 33504100  E  44504100  –  FONTE: 0101

ASSINADO: 14/07/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2021.

Secretaria Municipal 
de Fazenda

CONSELHO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO DE CONTAGEM
CONTAC – 2ª INSTÂNCIA

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

ACÓRDÃO Nº 412/2021

PROCESSO Nº 01946/2021-02A
RECORRENTE: HUMBERTO FERREIRA DA SILVA
ASSUNTO: Averbação de Nome de Proprietário de Imóveis 
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
DATA DO JULGAMENTO: 12 de julho de 2021
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO 

AVERBAÇÃO DE NOME – CADASTRO MUNICIPAL – RECURSO VOLUNTÁRIO – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – ARTIGO 61, § 5º DO CTMC - INDEFERIMENTO EM 
PRIMEIRA INSTÂNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Segunda Câmara do Con-
selho Tributário Administrativo de Contagem, conheceu do recurso por ser tempestivo e, no mérito, negou-lhe provimento para manter inalterada a decisão de primeira 
instância que indeferiu o pedido de averbação de nome no cadastro, uma vez que a documentação apresentada encontra-se em desconformidade com o disposto no § 
5º, do artigo 61 do CTMC. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Leonardo Brandão Rocha, Sr. Marco Túlio Marchesini 
e o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.

ACÓRDÃO Nº 413/2021

PROCESSO Nº 12373/2019-02A
RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAEBH
ASSUNTO: Isenção de Tributos Mobiliários
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
DATA DO JULGAMENTO: 12 de julho de 2021
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO 

TRIBUTOS MOBILIÁRIOS – TFLF E TFS - RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO DE ISENÇÃO – ARTIGO 47, § 7º, ALÍNEAS “A” E “B” DO CTMC – ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES SEM 
FINS LUCRATIVOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS - DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Segunda Câmara 
do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, conheceu do recurso voluntário por ser tempestivo e, no mérito, negou-lhe provimento para manter inalterada a 
decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de isenção do pagamento das taxas TFLF e TFS em relação ao exercício de 2019, para o contribuinte de ínscrição 
municipal nº 72097002, uma vez que não foi apresentado pelo requerente o atestado de funcionamento e a declaração de utilidade pública pelo Município de Conta-
gem, exigidos nos termos do art. 47, § 7º, alíneas “a” e “b”, do CTMC. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Leonardo 
Brandão Rocha, Sr. Marco Túlio Marchesini e o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.
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ACÓRDÃO Nº 414/2021

PROCESSO Nº 08884/2020-02A
RECORRENTE: CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL
ASSUNTO: Isenção de Tributos Imobiliários 
RELATOR: Leonardo Brandão Rocha
DATA DO JULGAMENTO: 12 de julho de 2021
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU E TAXAS PREDIAIS – RECURSO VOLUNTÁRIO – ISENÇÃO  – EXERCÍCIO DE 2020 – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – CONTRATO DE COMODATO COM 
DIVERGÊNCIA DE ÍNDICE CADASTRAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Segunda Câmara 
do Conselho Tributário Administrativo de Contagem, conheceu do recurso voluntário por ser tempestivo e, no mérito, negou-lhe provimento para manter a decisão 
de primeira instância e, por conseguinte, o indeferimento do pedido de isenção do lançamento do IPTU e Taxas referente ao exercício de 2020, relativo ao imóvel de 
índice cadastral nº 10.463.0238.005, eis que não restaram comprovados e preenchidos todos os requisitos dispostos na Lei nº 3.496/2001 c/c Decreto nº 1.474/2020. 
Participaram do julgamento presidido pela Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Leonardo Brandão Rocha, o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho e o Sr. Marco 
Túlio Marchesini.

ACÓRDÃO Nº 415/2021

PROCESSO Nº 07381/2019-02A
RECORRENTE: FABIO FERNANDES MALTA STOCKLER.
RECORRIDO: Superintendência de Fiscalização/Diretoria de Tributos Imobiliários.
ASSUNTO: Revisão de  Lançamento IPTU e taxas-valor venal.
RELATOR: Marco Túlio Marchesini.
DATA DO JULGAMENTO: 12 de julho de 2021.
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO

REVISÃO LANÇAMENTO IPTU – VALOR VENAL – TAXAS – INDEFERIMENTO – LEGALIDADE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – LEI 1611/1983 – DECRETO 916/2019 – REAJUSTE DO 
IGPM/FGV - INDICE CADASTRAL N° 08.033.0559.000. MANUTENÇÃO DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.Acompanhando o voto do relator, a Câmara, por unanimidade, 
manteve a decisão de primeira instância para não conceder a revisão  de lançamento do IPTU /valor venal, referente ao exercício de 2019, incidentes sobre o imóvel 
situado na Rua São Geraldo (sem número), Bairro Parque dos Turistas neste município de Contagem/MG, relativo ao índice cadastral nº 08.033.0559.000, uma vez a 
legalidade dos lançamentos. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho, o Sr. Marco 
Túlio Marchesini e o Sr. Leonardo Brandão Rocha.

ACÓRDÃO Nº 416/2021

PROCESSO Nº 07160/2019-02A
  RECORRENTE:  MICHELLE OLIVEIRA SOARES
RECORRIDO: Superintendência de Fiscalização/Diretoria de Tributos Imobiliários.
ASSUNTO: Revisão de  Lançamento IPTU e taxas-valor venal.
RELATOR: Marco Túlio Marchesini.
DATA DO JULGAMENTO: 12 de julho de 2021
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO

REVISÃO LANÇAMENTO IPTU – VALOR VENAL – TAXAS – INDEFERIMENTO – LEGALIDADE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – LEI 1611/1983 – DECRETO 916/2019 – REAJUSTE DO 
IGPM/FGV - INDICE CADASTRAL N° 08.033.0559.000. MANUTENÇÃO DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.Acompanhando o voto do relator, a Câmara, por unanimidade, 
manteve a decisão de primeira instância para não conceder a revisão  de lançamento do IPTU /valor venal, referente ao exercício de 2019, incidentes  sobre o imóvel 
situado na Rua Tinguassu n° 696, Bairro Novo Eldorado neste município de Contagem/MG CEP 32.341-210, relativo ao índice cadastral nº 02.343.0158.001, para o 
exercício, uma vez a legalidade dos lançamentos. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Felipe Gonçalves de Moura 
Bicalho, o Sr. Marco Túlio Marchesini e o Sr. Leonardo Brandão Rocha.

ACÓRDÃO Nº 417/2021

PROCESSO Nº 28862/2018-02A
RECORRENTE: ASSOC. EDUC. CULT. FILHAS DE NS. SRA. MONTE CALVÁRIO
ASSUNTO: Isenção de Tributos Mobiliários
RELATOR: Felipe Gonçalves de Moura Bicalho 
DATA DO JULGAMENTO: 12 de julho de 2021
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO

ISSQN – TFLF – PEDIDO DE ISENÇÃO – IMUNIDADE – RECURSO VOLUNTÁRIO – INTEMPESTIVIDADE – OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – DECISÃO 
REFORMADA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Segunda Câmara conheceu do recurso voluntário e reformou a decisão de primeira instância para 
conceder a isenção das taxas municipais, além da manutenção da imunidade do ISSQN concedido em primeira instância, negando o pedido de inexistência de relação 
jurídico-tributária e a dispensa do cumprimento das obrigações acessórias referente a inscrição municipal nº 57751013-0, nos termos do artigo 150, inciso VI, alínea 
“c” da CR/88, artigo 9°, inciso IV do CTN e artigo 47, inciso III do CTMC e artigo 2° da Lei 3.496/2001. Participaram do julgamento presidido pela Sr. Leonardo Amorim 
Carlos de Souza, o Sr. Leonardo Brandão Rocha, Sr. Marco Túlio Marchesini e Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho
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ACÓRDÃO Nº 418/2021

PROCESSO Nº 09365/2020-02A
RECORRENTE: LUCIANO RODRIGUES DUARTE JUNIOR
ASSUNTO: Cancelamento de Tributos Mobiliários
RELATOR: Felipe Gonçalves de Moura Bicalho 
DATA DO JULGAMENTO: 12 de julho de 2021
2ª CÂMARA DE JULGAMENTO

TFLF – TFS – PEDIDO DE ISENÇÃO – MEI – SIMPLES NACIONAL – INTEMPESTIVIDADE – DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a 
Segunda Câmara conheceu do recurso voluntário e negou provimento para manter a decisão de primeira instância que negou o cancelamento das taxas municipais, 
referente a inscrição municipal nº 72.107.485-0, uma vez que o benefício ao MEI se aplica apenas ao primeiro ano, nos termos do artigo 47, §5° do Código Tributário 
do Município de Contagem. Participaram do julgamento presidido pela Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Leonardo Brandão Rocha, Sr. Marco Túlio Marchesini 
e Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho.

Silma Cézar Lobato Pereira   
Mat- 10028-5
ASSESSORA CONTAC

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

          O Conselho Tributário Administrativo de Contagem - CONTAC  de Segunda Instância Administrativa da Secretaria Municipal de Fazenda, em vista a não devolução 
do A.R. dos Correios em razão de não localização e/ou mudança de endereço dos contribuintes abaixo, na forma do Art. 16, do Decreto 1393/2020, faz publicar as 
súmulas dos julgamentos dos seguintes  recursos,  considerando-se o contribuinte formalmente notifi cado, nos termos da lei, a partir desta publicação para todos os 
efeitos de direito.
          Os assuntos relativos á quitação deverão ser tratados na Subsecretaria de Receita Municipal, situada à Avenida João César de Oliveira, 6.620, bairro sede em 
Contagem/ MG. 
          Em caso de improcedência fi ca o contribuinte notifi cado para no prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento desta, efetuar o pagamento dos tributos 
devidos, conforme inciso I do artigo 283 do Código Tributário de Contagem. 
          Em caso do não pagamento nesses 20 (vinte) dias será determinado sua inscrição em Dívida Ativa e a lavratura da respectiva Certidão para a Execução Judicial, 
nos termos do parágrafo único do artigo 283 do Código Tributário de Contagem, Lei 1611/83. 

CLELIO SILVIO SIQUEIRA 
CPF/CNPJ Nº: 195134456-15
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 01769/2015-02A
DECISÃO: Procedente 

FLAUBERT FRAGA FERREIRA 
CPF/CNPJ Nº: 132105486-68
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 00757/2015-02A
DECISÃO: Procedente 

FLAUBERT FRAGA FERREIRA 
CPF/CNPJ Nº: 132105486-68
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 00758/2015-02A
DECISÃO: Procedente

ANTÔNIO RAIMUNDO DA SILVA 
CPF/CNPJ Nº: 399689876-20
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06656/2020-02A
DECISÃO: Improcedente 

ALZIRA BATISTA DE OLIVEIRA 
CPF/CNPJ Nº: 566451716-68
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 09370/2018-02A
DECISÃO: Improcedente 
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EDINEIA FÁTIMA DE CASTRO MORAIS 
CPF/CNPJ Nº: 04642/2020-02A
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 358479486-20
DECISÃO: Improcedente

RIACHO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA 
CPF/CNPJ Nº: 02341120/0001-88
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 02.B.00612/2014
DECISÃO: Improcedente

ERICA BEIBY MERLY 
CPF/CNPJ Nº: 050467376-98
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 02000/2015-02A
DECISÃO: Procedente

IVANICE GREGORIO SIQUEIRA 
CPF/CNPJ Nº: 981153676-72
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 09830/2019-02A
DECISÃO: Procedente(Manteve decisão de 1ª instância)                        

ROSANGELA DA SILVA COSTA 
CPF/CNPJ Nº: 777649866-15
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 08206/2018-02A
DECISÃO: Procedente

VLB SERVIÇOS EIRELI 
CPF/CNPJ Nº: 21210920/0001-04
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 02239/2021-02A
DECISÃO: Procedente Parcial (Manteve decisão de 1ª instância)

CALIXTO LIBÉRIO MEDEIROS 
CPF/CNPJ Nº: 130787396-00
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 05251/2020-02A
DECISÃO: Improcedente

CGP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 
CPF/CNPJ Nº: 20940522/0001-80
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 11128/2019-02A
DECISÃO: Improcedente

ADILTON JUAREZ BARBOSA CUNHA 
CPF/CNPJ Nº: 060468368-59
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 08436/2020-02A
DECISÃO: Improcedente

MARCELI MACHADO DOS REIS 
CPF/CNPJ Nº: 365416806-04
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 07903/2020-02A
DECISÃO: Improcedente

Contagem, aos 14 de Julho de 2021

Silma Cézar Lobato Pereira 
Assessora do CONTAC
Matrícula: 10028-5
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

O Superintendente de Fiscalização, no uso de suas atribuições, conforme o disposto no inciso III do art. 269. A da Lei 1.611/83 - Código Tributário do Município de 
Contagem – CTMC faz publicar o presente edital para “NOTIFICAR” o contribuinte: ON TIME FACTORING E FOMENTO MERCANTIL S/A CNPJ/CPF nº 07.023.638/0002-78 
, situado à Rua: Da Hungria, 10 sala 05 Bairro: Da Gloria - CONTAGEM - MG da lavratura do Auto de Infração nº 155/2020, PTA Nº  11280/02A, fi xando o prazo de 30 
(trinta) dias a contar da publicação deste edital, para que o mesmo apresente a impugnação administrativa ou efetue o pagamento do débito apurado.

Não ocorrendo à apresentação da impugnação ou pagamento do débito, no prazo estipulado, o mesmo será declarado “revel” e o processo encaminhado para imedia-
ta inscrição do débito em “Divida Ativa”, nos termos do art. 286 do CTMC.

O Processo Tributário Administrativo – P.T.A. com todas suas peças, anexos e demonstrativos de cálculos encontra-se à disposição do autuado no endereço: Av. João 
Cesar Oliveira, 6620 - Beatriz - Contagem – MG - Fone: 3363-5661.

Contagem, 14 de Julho de 2021.

Adriano Cardoso 
Superintendente de Fiscalização
Matrícula- 33.447-2

Secretaria Municipal 
de Saúde

Aviso de Suspensão de Sessão - O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa suspensão do Pregão Eletrônico Nº 017/2021 – PAC 
034/2021 - cujo objeto é REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ALIMENTARES, que estava agendada para o dia 26 de julho de 
2021 às 09h00min. 

Nova Data de Sessão – O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa data para a realização do Pregão Eletrônico Nº 017/2021 – PAC 
034/2021 - cujo objeto é REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ALIMENTARES. – Data: 28 de julho de 2021 às 09h00min, tendo 
em vista que a sessão que ocorreu no dia 12 de julho do ano corrente resultou fracassada. - Site www.licitacoes-e.com.br. RETIRADA DE EDITAL: http://www.contagem.
mg.gov.br = licitações ou www.licitacoes-e.com.br, informações através do e-mail: saude.licitacao@contagem.mg.gov.br – Fabrício Henrique dos Santos Simões, Secre-
tário Municipal de Saúde. Em 14 de julho de 2021.

Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos 
e Cidadania

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania
Procon Municipal de Contagem/MG
Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor-CONDECON

CONVOCATÓRIA

O Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor-CONDECON, convoca os Conselheiros e convida os cidadãos de Contagem e demais interessados, para 
participar da 55ª Reunião Ordinária, que será realizada no dia  21 de Julho de 2021, às 09h:00, pela plataforma TEAMS, através do link: https://teams.microsoft.com/l/
meetup-join/19%3ameeting_YjM5NzZiYzAtZDQzMS00ZDNhLTgwODYtYTVhZTMyMDQxMWVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ae86337e-575e-4330-
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9476-93de682b0020%22%2c%22Oid%22%3a%220da1edec-a380-4c87-984d-502845ed0a9e%22%7d , obedecendo as orientações quanto ao protocolo de prevenção 
a Pandemia da COVID-19:

PAUTA

1. Aprovação da Ata da 54ª Reunião Ordinária;
2. Apresentação do saldo/extrato do Fundo;
3. Eleição Condecon;
4. Compra Colete Fiscalização;
5. Aniversário Procon;
6. Projeto Pessoa com Defi ciência e a Relação de Consumo.

SILVANIA SILVA DOS SANTOS
Superintendente do Procon Municipal de Contagem/MG
Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor-CONDECON

C.M.A.S.C.

Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem

Errata - RESOLUÇÃO CMASC Nº 014/21, de 01 de Julho de 2021
Publicada no Diário Ofi cial de Contagem – Edição 5102
Pag. 16 e 17 – De 05 de Julho de 2021 –

ONDE SE LÊ: No art. 1º da Resolução CMASC nº 014, de 01 de Julho de 2021:

“Número da Programação nº 311860120210003 - destinada às unidades socioassistenciais relacionadas no arquivo anexo - GND 4 - Investimento - Valor R$ 600.000,00 
– Dep. Márcio Bittar.”,

LEIA-SE: 

“Número da Programação nº 311860120210003 - destinada às unidades socioassistenciais relacionadas no arquivo anexo - GND 4 - Investimento - Valor R$ 600.000,00 
– Senador: Márcio Bittar.”.

ONDE SE LÊ: No art. 2º, inciso XVI e XVII da Resolução CMASC nº 014, de 01 de Julho de 2021:

“XVI - UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA VIVER BEM CONTAGEM 4 - INVESTIMENTO R$ 30.000,00. 
XVII - UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA VIVER BEM CONTAGEM 4 - INVESTIMENTO R$ 30.000,00.”,

LEIA-SE: 

“XVI - UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA VIVER BEM I - CONTAGEM 4 - INVESTIMENTO R$ 30.000,00. 
XVII - UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA VIVER BEM II - CONTAGEM 4 - INVESTIMENTO R$ 30.000,00.”.

Contagem, 14 de Julho de 2021. 

VILMO RODRIGUES DOS SANTOS
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem CMASC
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Funec

RATIFICAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 021/2021
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 007/2021
OBJETO: Aquisição de itens de material escolar para composição de kit escolar, com o objetivo de atender alunos dos cursos fi nanciados pelo Programa do Governo 
Federal Novos Caminhos, na modalidade FIC e MEDIOTEC a serem ofertados no Município de Contagem, através da Fundação de Ensino de Contagem.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1122 12.363.0037.2093 33.90.30.00 2200

DESPACHO: RATIFICO o resultado do presente Processo de Dispensa de Licitação à empresa ESCOLA ABERTA LIVRARIA E SUPRIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 
21.214.112/0001-15, no valor de R$ 6.504,20 (Seis mil quinhentos e quatro reais e vinte centavos).

Contagem, 09 de julho de 2021

TELMA FERNANDA RIBEIRO
PRESIDENTE FUNEC

Transcon

ATO ADMINISTRATIVO Nº 016-07-2021

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE CONTAGEM - TRANSCON, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei nº. 4.043, de 1º 
de novembro de 2006, bem como pela Lei Complementar nº. 068/2009, edita o seguinte Ato:
Considerando a justifi cativa emitida pelo Vice Presidente da Autarquia de superior interesse público, nos termos do art. 78 da Lei Municipal n.º 2.160 de 20 de dezem-
bro de 1990; 
RESOLVE:
Ato nº. 016-07-2021 – Interromper, ex offi cio, a partir de 15 de julho de 2021, as férias da Servidora Mara Pires Pena - Matrícula 10220-5, agendadas para o período de 
05 de julho de 2021 à 06 de agosto de 2021.

Contagem, 13 de julho de 2021.

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


		2021-07-14T19:15:26-0300
	CAMILLA XAVIER SILVA:09174174614




