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Atos do Executivo

DECRETO Nº 252, DE 23 DE JULHO DE 2021

Retifi ca o Decreto nº 252, de 23 de julho de 2021, que altera o Decreto nº 457, de 28 de março de 2018, que dispõe sobre a estrutura organizacional da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, as competências e atribuições de suas unidades, as defi nições e normas sobre seu quadro de pessoal e 
cargos e dá outras providências (DOC 23/7/2021).

RETIFICAÇÃO:

Na parte fi nal, onde se lê: 
“CARLOS FREDERICO PINTO E NETO
Secretário Municipal de Administração” 
Leia-se:
“ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração”

Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de julho de 2021.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

Secretaria Municipal 
de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E PARCERIAS
DIRETORIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PARCERIAS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS –26/07/2021

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.014/2018LOCAÇÃO DE IMOVEL-PA.001/2018 DL. 001/2018 
LOCATÁRIOO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALE SEGURANÇA ALIMENTAR
LOCADORA: ZENILDE ROCHA MAGALHÃES
OBJETO: O presente termo tem como objeto a RESCISÃO AMIGÁVEL do CONTRATO DE LOCAÇÃO do imóvel situado à Rua Natal Veronez, nº. 1.231, Bairro Três Barras no 
Município de Contagem em Minas Gerais,que visava atender fi nalidade pública de abrigar as instalações do CENTRO DE REFERÊNCIA DA  ASSISTÊNCIA  SOCIAL –CRAS  
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ASSINATURA DIGITAL

SEDE, considerando  a conveniência de  ambas  as partes em  não mais manter o negócio jurídico ora referido.
A presente  rescisão  amigável  não  dispensará  ambas  as  partes  do  cumprimento  das  obrigações contratuais  eventualmente  pendentes,  que  serão  apuradas  e  
quitadas  em  procedimento  administrativo próprio, tampouco impedirá a aplicação das sanções administrativas porventura cabíveis.
ASSINADO: 02 DE JUNHO DE 2021

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.619 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consid-
erando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, o disposto no artigo 42, §7º da Lei Complementar nº 90, de 30 de julho de 
2010, com a redação dada pela Lei Complementar n° 180, de 15 de dezembro de 2014, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 522, de 15 de junho de 2015; 
Art.1º Concede autorização para FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO AMPLIADA, nos termos do §1º do Art. 1º, do Decreto nº 1581, de 17 de abril de 2020, 
alterado pelo Decreto nº 1.656, de 1º (primeiro) de junho de 2020, aos servidores abaixo relacionados, no horário, no período e no local, a seguir especifi cados, com 
base nos despachos exarados no ofício 816/2021/GAB/SEDUC: 

Nome Matrícula  
(Local) Unidade Escolar da 
fl exibilização  

Período 
Turno de Flexibilização 
(Horário) Início Término 

ALAIR DE OLIVEIRA 
MAGALHAES 1331155 PROFESSOR DOMINGOS DINIZ 15/07/2021 17/12/2021 13H AS 17H30 MIN. 

ELIZABETE FERREIRA MON-
TEIRO 1317926 DEPUTADO JORGE FERRAZ 30/06/2021 31/08/2021 7H AS 11H30 MIN. 

FREDERICO PICOLI BARBOSA 
DIAS 1456977 VIRGILIO DE MELO FRANCO 29/06/2021 17/12/2021 7H AS 11H30 MIN. 

KATIA MARIA SALDANHA 1276359 DONA BABITA CAMARGOS 15/07/2021 17/12/2021 
13H AS 17H30 MIN. 
 

MARIA GERALDA PEREIRA 1092975 
PROFESSORA JULIA KUBITSCHEK 
DE OLIVEIRA 01/07/2021 17/12/2021 

13H AS 17H30 MIN. 
 

MIRIAM TEREZA RODRIGUES 
DOS SANTOS 1339288 DONA BABITA CAMARGOS 15/07/2021 17/12/2021 7H AS 11H30 MIN. 

RAIMUNDA NONATA 
GONÇALVES 1334758 WALTER LOPES 01/08/2021 17/12/2021 7H AS 11H30 MIN. 

RENATA DE CARVALHO 
MENDES 1370428 

VEREADOR JESU MILTON DOS 
SANTOS 30/06/2021 17/12/2021 7H AS 11H30 MIN. 

Art.2º Os(as) servidores(as) relacionados(as) no Artigo 1º, deste Ato Administrativo, em fl exibilização de jornada de trabalho ampliada perceberão o percentual de 
ampliação sobre o valor correspondente ao seu padrão de carreira, constante na tabela de vencimento, garantindo, nos termos do Artigo 42 da Lei Complementar nº 
90/2010, com a redação dada pela Lei Complementar nº 180/2014: 
I - o pagamento das férias regulamentares coletivas em janeiro; 
II - a incidência sobre 1/3 (um terço) de férias; 
III - o abono natalino ou décimo terceiro, proporcionalmente ao período de exercício de jornada ampliada. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de julho de 2021. 
ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR 
Secretário Municipal de Administração 
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ATO ADMINISTRATIVO Nº. 27.620 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consid-
erando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, o disposto no artigo 42, §7º da Lei Complementar nº 90, de 30 de julho 
de 2010, com a redação dada pela Lei Complementar n° 180, de 15 de dezembro de 2014, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 522, de 15 de junho de 2015; 
CANCELA a autorização para FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO AMPLIADA dos servidores abaixo relacionados, com base nos despachos exarados no Ofício 
nº. 815/2021/GAB/SEDUC, conforme descrito abaixo: 

Servidor (a) Matrícula  Unidade Escolar A partir de  

FREDERICO PICOLI BARBOSA DIAS 1456977 VIRGILIO DE MELO FRANCO 29/06/2021 

KATIA MARIA SALDANHA 1276359 DONA BABITA CAMRGOS 15/07/2021 

MIRIAM TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS 1339288 DONA BABITA CAMARGOS 15/07/2021 

MARCIA EDRIANA VILELA RESENDE 1276766 PROFESSORA ANA GUEDES VIEIRA 17/07/2021 

MARIA GERALDA PEREIRA 1092975 PROFESSORA JULIA KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 01/07/2021 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de julho de 2021. 
ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR 
Secretário Municipal de Administração 

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.621 
A PREFEITA DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; RESOLVE: 
Art.1º EXONERAR, do cargo em comissão DAM-6, código SEDECON.DAM6.02, o(a) servidor(a) MATHEUS ROSA MOREIRA, lotado(a) na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo; devendo o(a) servidor(a) apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas 
Declaração de Bens com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até 
que seja apresentada a referida declaração. 
Art.2º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-7, código SEDECON.DAM7.06, MATHEUS ROSA MOREIRA, lotado(a) na Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, para exercer suas atribuições de assessoramento em setor a ser especifi cado por Portaria do 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 432, de 20 de março de 2018 e suas 
alterações. 
Art.3º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-6, código SEDECON.DAM6.02, RAFAELA FRANCINE FERNANDES DE SOUZA, lotado(a) na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, para exercer suas atribuições de assessoramento em setor a ser especifi cado por 
Portaria do Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 432, de 20 de março de 2018 
e suas alterações. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de julho de 2021. 
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS 
Prefeita de Contagem 
ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR 
Secretário Municipal de Administração  

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.622 
A PREFEITA DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; RESOLVE: 
Art.1º EXONERAR, do cargo em comissão DAM-7, código SEDECON.DAM7.01, o(a) servidor(a) ROBERTO SEVERO BELEM, lotado(a) na Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Econômico, designado(a) para responder pela Diretoria de Operação Institucional, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo; devendo o(a) 
servidor(a) apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declaração. 
Art.2º EXONERAR, do cargo em comissão DAM-7, código SEDECON.DAM7.10, KARLA CRISTINA FERNANDES SAIDA, lotado(a) na Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico, designado(a) para responder pela Diretoria de Apoio ao Turismo, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo; devendo o(a) servidor(a) 
apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de 
Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declaração. 
Art.3º EXONERAR, do cargo em comissão DAM-4, código SEDECON.DAM4.02, ALMEZINDA MORENO DE MOURA, lotado(a) na Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo; devendo o(a) servidor(a) apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens 
com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresenta-
da a referida declaração. 
Art.4º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-4, código SEDECON.DAM4.02, IZEMAR CARLOS SILVA, lotado(a) na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômi-
co, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, para exercer suas atribuições de assessoramento em setor a ser especifi cado por Portaria do Secretário 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 432, de 20 de março de 2018 e suas alterações. 
Art.5º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-7, código SEDECON.DAM7.01, KARLA CRISTINA FERNANDES SAIDA, lotado(a) na Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico, designado(a) para responder pela Diretoria de Operação Institucional, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, de acordo com a 
estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 432, de 20 de março de 2018 e suas alterações. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de julho de 2021. 
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS 
Prefeita de Contagem 
ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR 
Secretário Municipal de Administração  
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.623 
A PREFEITA DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; RESOLVE: 
Art.1º DISPENSAR da designação para o exercício da Função de Confi ança de Assistente de T.I, Referência FC-13, CFC-472, o(a) servidor(a) ROBERTO MAURO PEREIRA, 
matrícula 1083371, lotado(a) na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo. 
Art.2º DESIGNAR para o exercício da Função Especial de Atendente da CAP, Referência FE-5, CFC-103, o(a) servidor(a) STELLA SILVA GUEDES, matrícula 1434396, 
lotado(a) no Gabinete da Prefeita, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de julho de 2021. 
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS 
Prefeita de Contagem 
ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR 
Secretário Municipal de Administração  

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.624 
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; EXONERA, a pedido, do cargo em comissão DAM-14, código TransCon.DAM14.05, o(a) servidor(a) PATRICIA 
MARIA SILVA MOREIRA, lotado(a) na Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem - TransCon, designado(a) para responder pela Diretoria de Planejamen-
to de Trânsito, retroagindo seus efeitos a 23 de julho de 2021.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de julho de 2021. 
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS 
Prefeita de Contagem 

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.625 
 A PREFEITA DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto nos Artigos 39 e 40, todos da Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 
2017, que dispõe sobre a Organização da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo; DESIGNA para o exercício da Gratifi cação Estratégica Municipal (GEM), 
o(a) servidor(a) abaixo relacionado(a), nomeado(a) para cargo em comissão, lotado(a) na Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem - TransCon, a 
partir da data de publicação deste Ato Administrativo, conforme descrito: 

SERVIDOR CÓDIGO DE GEM 

NILA CRISTINA COELHO FERREIRA GEM-2 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de julho de 2021. 
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS 
Prefeita de Contagem 

ATO ADMINISTRATIVO Nº. 27.626 
A PREFEITA DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, considerando os despachos exarados no ofício OF/PMC/SEAD/SUGESP/DIARP/GEAC/Nº 489/2021, datado 
de 23 de julho de 2021; considerando o parágrafo 6º do Artigo 15, da Lei Municipal nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990; TORNA SEM EFEITO, no Ato Administrativo 
nº 27.471, datado de 21 de junho de 2021, a nomeação para o cargo de provimento efetivo, do(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), uma vez que não tomou posse 
em tempo hábil, conforme Lei 2.160 de 20 de dezembro de 1990, Art. 15, §6º. 

PSICÓLOGO 

Nome Classifi cação 

LUCIANA APARECIDA SILVA DOS REIS   4º (Art.8º da Lei 2.160/1990) 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de julho de 2021. 
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS  
Prefeita de Contagem  
ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR 
Secretário Municipal de Administração 
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Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento 
Econômico

PORTARIA SEDECON Nº 004, DE 26 DE JULHO DE 2021.

Determina o retorno ao trabalho presencial dos agentes públicos, no âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico com observância das regras de 
prevenção e controle da pandemia decorrente da Covid-19.

O(A) SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso das atribuições legais; 

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

CONSIDERANDO Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 do Estado de Minas Gerais nº 168, de 8 de julho de 2021, que altera a Deliberação do Comitê Extraor-
dinário COVID-19 nº 45, de 13 de maio de 2020, que aprova a reclassifi cação das fases de funcionamento das atividades socioeconômicas nas macrorregiões de saúde 
previstas no Plano Minas Consciente e adota a Onda Roxa nas macrorregiões de saúde que especifi ca;

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

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 240, de 16 de julho de 2021, que defi ne o regime de prestação de serviços públicos no âmbito da administração direta, autár-
quica e fundacional enquanto persistir a situação de pandemia da doença causada pela Covid-19 e dá outras providências;

RESOLVE:

Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre o retorno ao trabalho presencial dos agentes públicos, no âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico com obser-
vância das regras de prevenção e controle da pandemia decorrente da Covid-19.
§1º - Ficam convocados todos os servidores desta Secretaria para o retorno ao trabalho presencial, conforme art. 5º, §2º do Decreto nº 240/2021.
Art. 2º Durante o período de que trata o art. 1º, fi cam mantidos pelos servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, em regime presencial, todos 
os serviços e atividades desta Secretaria, no período de 8h00m às 17h00m.
Art. 3º No âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, o atendimento ao público será realizado por meio eletrônico, telefone ou agendamento 
para atendimento presencial.
Parágrafo único: O acesso às dependências da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico durante a vigência da presente Portaria se restringirá aos servidores 
da SEDECON, demais servidores municipais que integram a Sala Mineira do Empreendedor e  a Subsecretaria de Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Servi-
ços Urbanos, bem como às pessoas previamente agendadas.
Art. 4º O atendimento ao público presencial deverá ser agendado através dos canais abaixo:  

I – Gabinete
Telefone: (31) 3392-1432 e/ou e-mail sedecon@contagem.mg.gov.br

II – Superintendência de Projetos e Informações Estratégicas
Telefone: (31) 3391-2630 e/ou e-mail nadia.nogueira@contagem.mg.gov.br

III – Superintendência de Apoio ao Empreendedor e Pequenos Negócios
Telefone: (31) 3391-1432 e/ou e-mail leandro.cunha@edu.contagem.mg.gov.br

IV - Diretoria de Apoio aos Processos de Regulação: 
Para agendamentos e suporte técnico para atendimento ao empreendedor:
telefone (31) 3392-7792 e/ou e-mail danielle.barros@jucemg.mg.gov.br
Processos de licenciamento via JUCEMG são acessados via site:
 https://jucemg.mg.gov.br

IV - Superintendência de Gestão de Distritos e Polos
Telefone (31) 3391-2465 e/ou e-mail roberta.ferreira@contagem.mg.gov.br

V – Os servidores lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, cedidos a outras áreas do governo, estarão submetidos ao regime de trabalho defi ni-
do pela chefi a dos órgãos de atuação. A documentação pertinente (folha de presença com o devido “ateste” da chefi a imediata, relatório de produtividade e/ou outros 
documentos implementados pela chefi a para controle de desenvolvimento do trabalho) deverá ser encaminhada em tempo hábil à Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico para envio ao Setor de Recursos Humanos.

Art. 5º Permanecerão em teletrabalho, respeitado o horário de expediente, na forma do Decreto nº 240, de 16 de julho de 2021, os servidores que se enquadrarem nas 
situações a seguir:
I – gestantes e lactantes;
II – com sinais e sintomas gripais, enquanto perdurar essa condição; III – que coabitarem com fi lhos menores de 1 ano;
III – responsáveis pelo cuidado de uma ou mais pessoas com suspeita ou confi rmação de diagnóstico de infecção por Covid-19, pelo tempo que durar o isolamento, de 
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acordo com a prescrição médica.
§1º Os servidores que se enquadrem nas situações acima deverão cumprir o estabelecido no §7º e §8º do Decreto nº 240/2021, a saber:
“§ 7º A comprovação das situações previstas nos incisos acima ocorrerá mediante apresentação de atestado médico ou por documentos que demonstrem as situações 
específi cas. 
§ 8º Os documentos de que trata o § 7º serão encaminhados à chefi a imediata e aos recursos humanos por meio de endereço eletrônico institucional, sob pena de 
responsabilização criminal e administrativa na hipótese de informações inverídicas.”
§ 2º A realização do teletrabalho é destinada a atividades em que seja possível mensurar objetivamente o desempenho do servidor, constando no mínimo:
I – as normas gerais que regem o teletrabalho no âmbito do órgão ou entidade participante;
II – os direitos e deveres do servidor público que execute suas atribuições na modalidade teletrabalho;
III – os sistemas de informação a serem utilizados, quando for o caso;
IV – de forma detalhada as tarefas pactuadas;
V – as metas e os respectivos prazos de entrega. 
§ 3º Compete ao servidor público em teletrabalho responsabilizar-se pelas estruturas físicas e tecnológicas necessárias ao cumprimento de suas atribuições, bem como 
por toda e qualquer despesa decorrente dessa modalidade de trabalho, incluindo telefonia fi xa e móvel, internet, mobiliário, hardware, software, energia elétrica e 
similares.

§ 4º A produtividade de cada servidor em teletrabalho será acompanhada, a fi m de manter a resolutividade das respectivas demandas, entendida resolutividade como a 
providência necessária ou indispensável ao regular andamento ou decisão de mérito dos requerimentos ou processos administrativos, tendo por parâmetro os indicado-
res das séries de produção da correlata unidade administrativa.

Art. 6º Constitui dever do servidor posto na condição de teletrabalho ou em regime de rodízio:
I – cumprir plenamente orientações e solicitações, metas e prazos estabelecidos pela chefi a imediata e pelo Gabinete, especialmente: compartilhamento de dados, 
elaboração e envio de relatórios técnicos, bem como a execução de seu plano de trabalho;
II – manter os dados cadastrais e de contato permanentemente atualizados;
III – atender às convocações para comparecimento às dependências da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico sempre que necessário;
IV – manter a chefi a imediata informada, por meio de mensagem eletrônica a ela encaminhada de forma periódica e sempre que demandado, sobre a evolução do 
trabalho, apontando eventual difi culdade, dúvida ou informação que possa atrasar ou prejudicar o seu andamento;
V – comunicar à chefi a imediata a ocorrência de afastamentos, licenças ou outros impedimentos para eventual adequação das metas de desempenho e prazos ou 
possível redistribuição de trabalho;
VI – zelar pelo sigilo de dados e informações acessíveis de forma remota, mediante observância às normas de segurança da informação e a adoção de cautelas adicio-
nais necessárias;
VII – estar acessível durante o horário de trabalho e manter telefones de contato permanentemente atualizados e ativos nos dias úteis;
VIII – manter a produtividade, efi ciência e qualidade técnica das atividades realizadas;

Art. 7º São atribuições dos responsáveis das unidades participantes do teletrabalho:
I –  controlar, monitorar, acompanhar e avaliar o trabalho desempenhado pelo servidor;
II – estabelecer as tarefas a serem realizadas pelos servidores;
III – manter sob sua guarda informações e relatórios atualizados das atividades executadas, bem como remetê-las aos órgãos competentes, sempre que requisitados;
IV – encaminhar as informações necessárias para fi ns de registros e frequência.

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

Art. 9º O servidor ou estagiário em regime de trabalho presencial que apresentar sintomas característicos da Covid-19 deverá comunicar por meio eletrônico a chefi a 
imediata, se afastar imediatamente do local de trabalho e procurar atendimento médico para diagnóstico.

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

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

Art. 12 Esta Portaria revoga a Portaria SEDECON nº 003, de 12 de maio de 2021.

Art. 13  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 26 de julho de 2021.

RENÉ VILELA
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico
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Secretaria Municipal 
de Defesa Social

INSTRUÇÃO NORMATIVA DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM N° 003/2021

Estabelece o período de 01(uma) hora, durante o turno de serviço, para a qualifi cação profi ssional dos agentes da Guarda Civil na modalidade do ensino a distância 
(EaD). 

O COMANDANTE DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais; 
CONSIDERANDO o desenvolvimento contínuo da qualifi cação profi ssional dos agentes da Guarda Civil de Contagem para melhoria do serviço prestado a sociedade.
CONSIDERANDO o artigo 12° da Lei n° 13.022, de 08 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais.
CONSIDERANDO O artigo 11° da Lei Complementar nº 215, de 29 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o Estatuto da Guarda Civil de Contagem, altera denomi-
nação e dá outras providências.
CONSIDERANDO o artigo 1º do Decreto nº 1.070, de 16 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a criação do Centro de Formação e Capacitação da Guarda Municipal 
de Contagem e dá outras providências.
RESOLVE:
Artigo 1° - Fica estabelecido para o agente da Guarda Civil a disponibilidade de 01(uma) hora, durante o turno de serviço, para a realização das atividades de cadastra-
mento, inscrições e/ou estudos na modalidade de ensino a distância (Ead), disponíveis nas plataformas do Sinesp do Ministério da Justiça e na Escola de Governo da 
Prefeitura de Contagem.
§1° O período de 01(uma) hora será somente para os processos de cadastramento, as inscrições e/ou estudos dos Cursos de Condutor de Veículos de Emergência (CVE) 
ou Aperfeiçoamento Profi ssional para Manutenção do Porte de Arma de Fogo- 2021.
§2° O cadastramento, as inscrições e os cursos poderão ser realizados nas inspetorias, pontos de apoio com internet, bem como na Gerência de Capacitação e Ensino, 
por meio do laboratório de informática da Faculdade Única, que publicará semanalmente a convocação dos agentes para as atividades no local.
Artigo 2°- Os agentes da Guarda Civil, que atuam no operacional, deverão solicitar a autorização, salvo no caso de convocação, do Subárea ou FISCOP, sem comprome-
ter o planejamento das atividades, para a realização dos cursos da plataforma EaD, durante o turno de serviço, nas inspetorias e pontos de apoio para as atividades.
Parágrafo único: O agente da Guarda Civil deverá informar o local, início e o término das atividades de cadastramento, inscrição e/ou estudo para a Central de Coorde-
nação e Operações (CCOP) manter o controle do planejamento do emprego operacional. 
Artigo 3° - Poderá ser concedido a prorrogação do tempo estabelecido na instrução normativa, com autorização do Subárea ou FISCOP, nas seguintes situações, a saber:
I – Conexão reduzida e limitada da internet;
II – Plataforma com instabilidade de conexão;
III – Lentidão no sistema operacional do computador;
IV – Avaliação fi nal do curso.
Parágrafo único: A solicitação da prorrogação do tempo deverá ser realizada 10(dez) minutos antes do término do horário defi nido e a concessão não poderá exceder 
mais de 01(uma) hora. 
Artigo 4° - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 26 de julho de 2021.

WEDISSON LUIZ DA SILVA
COMANDANTE DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM

Secretaria Municipal 
de Educação

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

PORTARIA SEDUC Nº 34, DE 23 DE JULHO DE 2021.

Instaura Sindicância para apuração de responsabilidade acerca do pagamento pelo regime de indenização no valor de R$ 408.123,96 (quatrocentos e oito mil, cento e 
vinte e três reais e noventa e seis centavos) à empresa Stratum Segurança LTDA – CNPJ 03.029.254/0001-20, decorrente de serviços prestados sem cobertura contratual 
para locação de equipamentos de alarme e CFTV, acessórios, equipamentos de gravação e recepção de sinais de alarme, mobiliário e pessoal especializado no monitora-
mento, pelo período de 30/01/2018 a 31/03/2018.
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A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Complementar Nº 247, de 29 de dezembro de 2017; pelo Decreto N° 29, 
de 18 de março de 2013; e pelo Decreto Nº 434, de 20 de março de 2018; 

RESOLVE:

Art. 1º - Instaura Sindicância para apuração de responsabilidade acerca do pagamento pelo regime de indenização no valor de R$ 408.123,96 (quatrocentos e oito mil, 
cento e vinte e três reais e noventa e seis centavos) à empresa Stratum Segurança LTDA – CNPJ 03.029.254/0001-20, decorrente de serviços prestados sem cobertura 
contratual para locação de equipamentos de alarme e CFTV, acessórios, equipamentos de gravação e recepção de sinais de alarme, mobiliário e pessoal especializado no 
monitoramento, pelo período de 30/01/2018 a 31/03/2018, e dá outras providências.
Art. 2º Ficam designados os servidores abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro, para compor a comissão responsável pela realização dos trabalhos:
– Lucas Candido de Oliveira, matrícula n° 013.582-15; 
– Emerson Ludgero Ribeiro, matrícula n° 014.247-49;
– Natal Guilherme dos Santos, matrícula nº 014.751-49.
Art.3º A sindicância deverá ser concluída no prazo de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogada por igual período, a critério da autoridade instauradora.
Art.4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e publique-se.

Telma Fernanda Ribeiro
Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 067/2021  –  FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR PEDRO DE ALCÂNTARA JUNIOR DE CONTAGEM  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$ 22.950,00 (VINTE DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS) 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 FONTE: 0101
ASSINADO: 23/07/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/08/2021

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º012/2021  –  FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR UMEI BOM JESUS ROSA TEOBALDO 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$ 19.942,05 (DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS) 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100 FONTE: 0101
ASSINADO: 23/07/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/08/2021

Extrato do Termo de Colaboração nº 021/2021, P. A. nº. 021/2021, Dispensa de Chamamento Público nº. 021/2021, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE CONTAGEM, 
CNPJ nº 18.715.508/0001-31, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, e a OSC, Associação Evangélica Benefi cente Educacional da Cidade de Contagem, 
CNPJ nº 16.840.506/0001-49
Objeto: desenvolvimento de ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL nas modalidades creche e pré-escola, em regime de mútua cooperação, para a con-
secução de fi nalidades de interesse público e recíproco, em observância à legislação vigente.
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Fundamento Legal: Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014, a Lei Municipal nº. 4.910, de 06 de dezembro de 2017, e o Decreto Municipal nº. 30, de 23 de 
fevereiro de 2017.
Classifi cação Orçamentária:

Nat. Desp. Exercício/ano Valor Classifi cação Orçamentária

DESPESAS CORRENTES RECURSOS VINCULADOS- FUNDEB - CUSTEIO 2021 R$367.333,40 1123.12.365.0029.2251.33504100 Fonte 2119

DESPESAS CORRENTES RECURSOS VINCULADOS- TESOURO MUNICIPAL 0101 - 
CUSTEIO 2021 R$62.679,76 1123.12.365.0029.2251.33504100 Fonte 0101
Valor: R$430.013,16 (quatrocentos e trinta mil, treze reais e dezesseis centavos)
Vigência: 12 meses, com termo inicial a partir da data de assinatura.
Data assinatura: 26/07/2021.
Assinam:
Alexandre Castilho Ferreira
Associação Evangélica Benefi cente Educacional da Cidade de Contagem 
Telma Fernanda Ribeiro
Secretaria Municipal Educação.

Secretaria Municipal 
de Saúde

Aviso de Encerramento do Edital de Credenciamento – O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, informa sobre 
o encerramento do Credenciamento Nº 003/2017 - cujo objeto é o CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE ÓRTESES, PRÓTESES 
E MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOÇÃO, BEM COM O A MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO OU REPARO DE FORRAÇÃO, VELCROS OU PEÇAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, 
VISANDO O ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS SUS/CONTAGEM /MG, tendo em vista que os serviços e fornecimentos contratados por meio deste credenciamento estão 
sendo ofertados aos usuários do SUS Contagem através do CER IV.  – Comissão Permanente de Licitação – Equipe de Pregão.  Fabrício Henrique dos Santos Simões, 
Secretário Municipal de Saúde. Em 26 de Julho de 2021.

PORTARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 318, DE 26 DE JULHO DE 2021

Constitui a Comissão Especial para comprovar as causas determinantes da intervenção do Município no Instituto de Gestão e Humanização - IGH, efetuada pelo Decreto 
nº 176, de 9 de junho de 2021.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e no interesse da Administração do Sistema Único de Saúde do Município, face 
à Lei Orgânica Municipal e às Leis Federais nº 8.080, de 19 de setembro de 1.990 e 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e na Lei 4.713, de 30 de dezembro de 2014, 
regulamentada pelo Decreto Municipal 151, de 13 de julho de 2017, bem como o disposto no Decreto Municipal 176, de 9 de junho de 2021 e Decreto Municipal 216, 
de 7 de julho de 2021,

RESOLVE:

Art. 1º  Fica constituída pelos membros abaixo designados a Comissão Especial para comprovar as causas determinantes da intervenção do Município no Instituto de 
Gestão e Humanização - IGH, efetuada pelo Decreto nº 176, de 9 de junho de 2021, sob a Presidência do primeiro:

I - Karina Rocha de Oliveira Taranto;
II - Yara Ariane Melo Santiago Souza;
III - Erivelton Cordeiro Carvalho;
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IV - Beatriz Eugênia Palhares;
V - Joanilson Santos Guimarães.

Art. 2º  A Comissão cuidará de analisar a documentação já produzida ou a produzir pela Comissão de Avaliação e Monitoramento, pela Secretaria Municipal de Saúde e 
pela Comissão de Intervenção, bem como, quaisquer elementos probatórios, produzidos por entidades públicas ou privadas, que julgar por pertinentes.

Parágrafo único. A comissão deverá pautar-se pelo contraditório e ampla-defesa em seus trabalhos, sob pena de nulidade. 

Art. 3º  A presente Comissão Especial poderá concluir pela  rescisão do contrato de gestão, assim como a desqualifi cação da entidade como Organização Social, dentre 
outras medidas cabíveis.

Art. 4º  O Processo Administrativo deverá ser concluído em até 180 dias, contados da data da decretação da intervenção.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 26 de julho de 2021.

Fabrício Henrique dos Santos Simões
Secretário Municipal de Saúde

RETIFICAÇÃO do Extrato do 6º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 038/2020, Dispensa de Licitação nº 036/2020, PAC nº 088/2020 

Gerenciador: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Arrendatário: HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA HELENA 

Onde se-lê:
“Objeto: Constitui objeto do presente termo aditivo a prorrogação de prazo por mais (90) noventa dias a partir  do dia 20 DE JULHO DE 2021 e encerramento no dia 
20 DE OUTUBRO DE 2021. nos termos da Lei nº 13.979/2020 e Lei nº 8666/93, podendo, por interesse da Administração ser prorrogado enquanto durar a situação de 
pandemia pelo novo coronavirus.” 

Leia-se:
“Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação de prazo por mais 90 (noventa) dias a partir do dia 19 DE JULHO DE 2021 e encerramento no dia 
16 DE OUTUBRO DE 2021, nos termos da Medida Provisória nº 1.047, de 03 de maio de 2021 e da Lei Federal nº 8.666/1993, podendo, por interesse da Administração 
Pública ser prorrogado enquanto durar a situação de Pandemia pelo novo Coronavirus.” 

Onde se lê:
Valor mensal: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) 

Leia-se:
“Valor mensal: R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais) 

Prazo de Vigência: 90 (noventa) dias 
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Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO, CONFORME ART.32 DA LEI FEDERAL 13.019/2014.
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2021

Processo Administrativo Nº 016/2021 – SMDS 

Dispensa de Chamamento Nº 003/2021 – SMDS 

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

OSC Instituto de Promoção Social e Humana Darcy Ribeiro

CNPJ 00.794.227/0001-56

Presidente: José Geraldo Reis

Endereço Rua Tamoios, nº 462, bairro Centro, em Belo Horizonte, Minas Gerais

Valor total do repasse R$ 2.613.721,16 (dois milhões, seiscentos e treze mil, setecentos e vinte e um reais e dezesseis centavos).

Origem do recurso Municipal

Dotação Orçamentária 
1102.08.244.0068.2142 -33504300 – Fonte 0100 – R$ 2.597.259,06
1102.08.244.0068.2142 -44504200 – Fonte 0100 – R$    16.492,10

Período de vigência 12 (doze) meses, com início a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Ofi cial de Contagem. 

Objeto da parceria

Cooperação técnica e fi nanceira entre o Município e a OSC para execução do serviço de acolhimento institucional, na modalidade 
Casa de Passagem, para adultos de ambos os sexos, com idade a partir de 18 anos, em processo de saída das ruas, situação de vul-
nerabilidade e risco pessoal/social, e que possuam autonomia para realizar atividades da vida diária, no município de Contagem.

Fundamento legal

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



"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, 26 de julho de 2021 Página 12 de 13 Diário Oficial de Contagem - Edição 5117

Justifi cativa

A parceria ora proposta comtemplará a continuidade dos serviços da proteção social de alta complexidade para o serviço de 
acolhimento institucional na modalidade Casa de Passagem, em conformidade com a Resolução n. 109 de 11 de novembro de 
2009 – Tipifi cação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Além do objeto da parceria constituir de um serviço socioassistencial cuja 
descontinuidade da oferta geraria dano gravoso à integridade dos usuários da população do Município em geral, principalmente 
em decorrência do momento pandêmico ao qual o mundo atravessa, tal necessidade justifi ca-se pelo fato do estado de calamidade 
pública de Contagem decorrente da pandemia causada pelo agente Coronavírus (COVID-19) declarado pelo Decreto 1.537, de 24 de 
março de 2020, e prorrogada pelo Decreto nº 195, de 22 de junho de 2021, no âmbito do Município de Contagem.
A Organização Mundial da Saúde tem recomendado como medidas de prevenção que seja feito o isolamento social e higienização 
constante, atentos as difi culdades em atender as demandas de acolhimento institucional das pessoas que utilizam as ruas como es-
paço de moradia e ou sustento, em processo de saída das ruas, em situação de vulnerabilidade social e risco social e/ou em processo 
de migração. Deste modo, o município de Contagem propõe parceria com o Instituto de Promoção Social e Humana Darcy Ribeiro no 
sentido de garantir a prevenção, informação e atendimento digno e de qualidade.
A parceria ora proposta contemplará a disponibilização de 100 (cem) vagas no Serviço de Acolhimento Institucional para pessoa 
adulta, maior de 18 anos, de ambos os sexos, que possuam autonomia para as atividades diárias.
De acordo com a Tipifi cação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009), o Serviço de Acolhimento Insti-
tucional deve ser de caráter provisório, com estrutura para acolher com privacidade, respeitando o direito de permanência e usufruto 
da cidade com segurança, igualdade de condições e acesso aos serviços públicos. 
A OSC Organização da Sociedade Civil Associação Instituto de Promoção Social e Humana Darcy Ribeiro, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 00.794.227/0001-56, tem ampla experiencia no desenvolvimento de ações voltadas a população em situação de rua, além da 
parceria do Município de Contagem na execução de dois serviços voltados a este público, também executa o serviço de acolhimento 
institucional para pessoa em situação de rua em parceria com o município de Belo Horizonte. 
A OSC atende a todos os requisitos legais, está perfeitamente credenciada junto ao órgão público, é constituída em conformidade 
com o disposto no art. 3º da Lei nº 8.742, de 1993 e está cadastrada no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social – 
CNEAS, de que trata o inciso XI do art. 19 da Lei nº 8.742, de 1993, na forma estabelecida pelo Ministério da Cidadania. Não haven-
do, até a presente data, nada que desabone a entidade ou aos seus dirigentes.
Em atendimento ao disposto no Art. 35, II da Lei Federal nº 13.019/2014 e no art, 34 da Lei Municipal nº 4.910/2017, consta declara-
do a existência de recursos fi nanceiros disponíveis para execução da parceria.
Para acompanhamento da presente parceria fi ca designado o servidor Mauri de Carvalho Braga – Matrícula 01545189, em cum-
primento ao art. 8º, inciso III, da Lei nº 13019/2014. A Comissão de Monitoramento e Avaliação desta parceria está publicada pela 
Portaria SMDS nº 019, de 03 de maio de 2021.
Estando presentes os elementos essenciais à formalização da parceria com a Organização da Sociedade Civil Instituto de Promoção 
Social e Humana Darcy Ribeiro, inscrita sob o CNPJ nº 00.79.227/0001-56, cujo objeto da parceria é “Cooperação técnica e fi nanceira 
entre o Município e a OSC para execução do serviço de acolhimento institucional, na modalidade Casa de Passagem, para adultos 
de ambos os sexos, com idade a partir de 18 anos, em processo de saída das ruas, situação de vulnerabilidade e risco pessoal/social, 
e que possuam autonomia para realizar atividades da vida diária, no município de Contagem”, por se tratar de ação tipifi cada na 
Política Nacional de Assistência Social, por dispensa do procedimento de Chamamento Público, DETERMINO  a publicação do extrato 
da justifi cativa, estabelecendo o prazo de 5 (cinco) dias para eventuais impugnações.
A justifi cativa e seus fundamentos encontram-se disponíveis na forma da lei para consulta pública em sua íntegra no processo ad-
ministrativo nº 016/2021/SMDS, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Contagem. 

Procedimento para impugnação

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

Data/Local da publicação:
Contagem, 26 de julho de 2021.

Ordenadora de Despesas/ Assi-
natura:

Viviane Souza França

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
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Câmara Municipal

LEI Nº 5.164, de 22 de julho de 2021
Denomina Praça Hipólito Sérgio Ferreira, no Bairro Nova Contagem.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM aprovou e eu promulgo e faço publicar, nos termos do § 8º do art. 80 da Lei Orgânica do Município de Contagem, de 20 de 
março de 1990, a seguinte Lei:

Art. 1º  Fica denominada Praça Hipólito Sérgio Ferreira a praça localizada entre as Ruas VC5, VP2 e VL38, no Bairro Nova Contagem.
Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 22 julho de 2021

Vereador ALEX CHIODI
-Presidente-

LEI Nº 5.165, de 22 de julho de 2021
Denomina Rua das Promessas e Rua das Esperanças, no Bairro Colonial.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM aprovou e eu promulgo e faço publicar, nos termos do § 8º do art. 80 da Lei Orgânica do Município de Contagem, de 20 de 
março de 1990, a seguinte Lei:

Art. 1º  Ficam denominadas Rua das Promessas e Rua das Esperanças as ruas situadas no Bairro Colonial conforme mapa anexo.
Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 22 julho de 2021

Vereador ALEX CHIODI
-Presidente-

LEI Nº 5.166, de 22 de julho de 2021
Denomina Praça Celson José de Faria, no Bairro Amazonas.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM aprovou e eu promulgo e faço publicar, nos termos do § 8º do art. 80 da Lei Orgânica do Município de Contagem, de 20 de 
março de 1990, a seguinte Lei:

Art. 1º  Fica denominada Praça Celson José de Faria a praça situada na interseção das Ruas Avelino Camargos e Orozimbo Moreira, e das Avenidas Alvarenga Peixoto e 
Coronel Jove Soares Nogueira, no Bairro Amazonas.
Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 22 julho de 2021

Vereador ALEX CHIODI
-Presidente-
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