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O Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Saúde, vem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, Tornar Público a HOMOLOGA-
ÇÃO do Pregão Eletrônico nº 001/2021, Processo nº 006/2021, cujo o objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDI-
MENTO, LUVAS CIRÚRGICAS, LUVAS NITRÍLICAS E LUVAS DE EVA. Conforme quadro abaixo:                              
Empresas:

Vencedores Valor

DCB DISTRIB.CIRURGICA BRASILEIRA LTDA R$ 204.245,25

DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA R$ 9.348,50

DUPAC COMERCIAL EIRELI R$ 1.390.377,50

VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA - EPP R$ 2.013.585,00

TOTAL: R$ 3.617.556,25
NATUREZA DA DESPESA: 339030 35 (material hospitalar).
Fabrício Henrique dos Santos Simões - Secretário Municipal de Saúde.  Em 11 de agosto de 2021.

Aviso de itens fracassados/frustrados ou desertos – A Equipe de pregão, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa a relação de itens não adquiridos através do 
Pregão Eletrônico nº 001/2021 – PAC 006.2021- cujo objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, LUVAS CIRÚR-
GICAS, LUVAS NITRÍLICAS E LUVAS DE EVA, em decorrência de fracasso, sendo os itens: 05, 21 e 2419 Equipe de Pregão /SMS - Contagem 11 de agosto de 2021.

O Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Saúde, vem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, Tornar Público a HOMOLOGA-
ÇÃO do Pregão Eletrônico nº 017/2021, Processo nº 034/2021, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ALIMENTARES.. 
Conforme quadro abaixo:                              
Empresas:

Vencedores Valor

ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. - ME R$ 57.000,00

NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI R$ 484.200,00

SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA R$ 132.754,90

TOTAL: R$ 673.954,90
NATUREZA DA DESPESA: 339030 07 (gêneros alimentação).
Fabrício Henrique dos Santos Simões - Secretário Municipal de Saúde.  Em 13 de agosto de 2021.

Aviso de itens fracassados/frustrados ou desertos – A Equipe de pregão, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa a relação de itens não adquiridos através do 
Pregão Eletrônico nº 017/2021 – PAC 034.2021- cujo objeto REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ALIMENTARES., em decorrência 
de fracasso, sendo o item: 05. Equipe de Pregão /SMS - Contagem 13 de agosto de 2021.

Aviso de Sessão – O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa data para a realização do Pregão Eletrônico Nº 013/2021 – PAC 
018/2021 - cujo objeto é 
REGISTRO DE PREÇOS DE ALMOTOLIAS E APARELHOS DE TRICOTOMIA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE QUE COMPÕEM 
A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DE CONTAGEM.  Data: 27de agosto de 2021 às 09h00min - 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 13 de agosto de 2021.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 035/2021 - PAC 084//2021 – INEX 004/2021
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FORNECEDOR: CENTRO DE ESTIMULAÇÕES E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de Terapia Therasuit, para os irmãos João Pedro Pereira Delfi no e Matheus Henrique Pereira Delfi -
no, em cumprimento à ordem judicial proferida no processo judicial nº 0674403-20.2014.8.73.0079.
VIGÊNCIA: 09/08/2021 a 09/08/2022
VALOR: R$ 76.844,08 (SETENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS).
Este extrato retroage a data de vigência do contrato
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EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 036/2021 - PAC 061//2021 – ADESÃO PM- IBIRITÉ 
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FORNECEDOR: MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBJETO: O objeto do presente contrato é a Adesão à Ata de Registro de Preços nº 050/2020, do Processo Administrativo nº 236/2020, Pregão Eletrônico nº 056/2020, 
Edital nº 094/2020, tendo órgão gerenciador a Prefeitura Municipal de Ibirité, para contratação de Solução Centralizada de Voz sobre IP, com estrutura de Comunica-
ções Unifi cadas e PABX Virtual em Nuvem, baseado em protocolo SIP e tecnologias VOIP (Voz sobre IP), fornecimento de equipamentos para todo o Prédio e Unidades 
Externas da Secretaria Municipal de Saúde, serviço doravante chamado apenas de Solução, que visa á substituição total do atual de seu sistema de telefonia, com vistas 
a sua modernização, a integração, otimização de gestão e aumento da segurança e disponibilidades de acesso, virtualizando ao máximo possível as funções lógicas 
de PABX. Tudo conforme as especifi cações e condições estabelecidas no termo de referência da contratante, no Edital do órgão gerenciador, que juntamente com a 
proposta do FORNECEDOR, que passam a integrar este instrumento, independente de transcrição.
VIGÊNCIA: 11/08/2021 a 11/08/2022
VALOR: R$ 194.554,80 (CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E CINQÜENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS).
Este extrato retroage a data de vigência do contrato

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 037/2021 - PAC 081//2021 – DL 031/2021
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FORNECEDOR: DENIO FÉLIX UTSCH-EIRELI/ME
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto Contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de manutenção 
preventiva e corretiva em geladeiras, freezers e câmaras de conservação de imunobiológicos, vacinas e medicamentos especiais, incluindo o fornecimento de peças, 
componentes e acessórios (mediante ressarcimento), insumos e mão de obra qualifi cada, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Contagem 
(SMS), conforme especifi cações, exigências e condições estabelecidas no Termo de Referência e seus Anexos, pelo período de até 180 (cento e oitenta) dias, conforme 
Artigo 24, Inciso IV da Lei Federal nº 8.666/1993.
VIGÊNCIA: 11/08/2021 a 11/02/2022
VALOR: R$ 252.433,56 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).
Este extrato retroage a data de vigência do contrato

EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 053/2020 - PAC 050/2020 - PE 027/2020
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FORNECEDOR: ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTEIS S/A
OBJETO: O objeto do presente termo é a RENOVAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 053/2020 PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES vigorando a partir de 15/06/2021 
até 15/12/2021 cujo objeto é  a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço externo de lavanderia para higienização de roupas dos serviços de 
saúde, com locação e lavagem de enxoval, incluindo passação, devidamente processada em lavanderia externa da empresa contratada, conforme especifi cações e quan-
titativos estabelecidos, no Termo de Referência, anexo do EDITAL e na proposta da CONTRATADA, partes integrantes e inseparáveis deste instrumento. 
Supressão de 50% (cinqüenta por cento) do quantitativo mensal, passando de 14.374 para 7.187, sendo assim o valor total do contrato semestral passará de R$ 
1.230.701,83 (Um milhão duzentos e trinta mil setecentos e um reais e oitenta e três centavos) para R$ 615.350,94 (SEISCENTOS E QUINZE MIL TREZENTOS E CINQÜEN-
TA REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS).
VIGÊNCIA: 15/06/2021 a 15/12/2021
VALOR: R$ 615.350,94 (SEISCENTOS E QUINZE MIL TREZENTOS E CINQÜENTA REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS).
Este extrato retroage a data de vigência do contrato

EXTRATO DO 2º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 008/2019 - PAC 262/2018 - CR 004/2018
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FORNECEDOR: CD FISIOTERAPIA LTDA
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo a RENOVAÇÃO pelo período de 12 (Doze) meses do Termo De Credenciamento nº 008/2019, vigorando de 12/08/2021 a 
12/08/2022 com a empresa CD FISIOTERAPIA LTDA, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO DE: FISIOTERAPIA 
NAS DISFUNÇÕES DOS SISTEMAS GENITURINÁRIO, CARDIOVASCULAR INCLUINDO OS ACOMETIMENTOS VASCULARES PERIFÉRICOS, DISFUNÇÕES MUSCULOESQUELÉTI-
CAS E AQUELAS RELACIONADAS AOS MOVIMENTOS DECORRENTES DE ACOMETIMENTOS ORTOPÉDICOS, NEUROLÓGICO CENTRAL, PERIFÉRICO OU VESTIBULAR E TERA-
PIA OCUPACIONAL NAS ÁREAS DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, ORTOPEDIA E SAÚDE MENTAL, visando o atendimento dos usuários SUS/Contagem/MG, conforme 
as especifi cações e condições estabelecidas no edital e no Termo de Referência que integram este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12/08/2021 a 12/08/2022
VALOR: R$ 129.479,04 (CENTO E VINTE NOVE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS)
Este extrato retroage a data de vigência do contrato

EXTRATO DO 2º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 009/2019 - PAC 262/2018 - CR 004/2018
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FORNECEDOR: ASMED ASSISTÊNCIA MÉDICA DE CONTAGEM-EIRELI 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo a RENOVAÇÃO pelo período de 12 (Doze) meses do Termo De Credenciamento nº 009/2019, vigorando de 12/08/2021 a 
12/08/2022 com a empresa ASMED ASSISTÊNCIA MÉDICA DE CONTAGEM-EIRELI, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE 
ATENDIMENTO DE: FISIOTERAPIA NAS DISFUNÇÕES DOS SISTEMAS GENITURINÁRIO, CARDIOVASCULAR INCLUINDO OS ACOMETIMENTOS VASCULARES PERIFÉRICOS, 
DISFUNÇÕES MUSCULOESQUELÉTICAS E AQUELAS RELACIONADAS AOS MOVIMENTOS DECORRENTES DE ACOMETIMENTOS ORTOPÉDICOS, NEUROLÓGICO CENTRAL, 
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PERIFÉRICO OU VESTIBULAR E TERAPIA OCUPACIONAL NAS ÁREAS DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, ORTOPEDIA E SAÚDE MENTAL, visando o atendimento dos usu-
ários SUS/Contagem/MG, conforme as especifi cações e condições estabelecidas no edital e no Termo de Referência que integram este instrumento, independentemente 
de transcrição.
VIGÊNCIA: 12/08/2021 a 12/08/2022
VALOR: R$ 100.800,00 (CEM MIL E OITOCENTOS REAIS)
Este extrato retroage a data de vigência do contrato

EXTRATO DO 2º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 010/2019 - PAC 262/2018 - CR 004/2018
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FORNECEDOR: FISICON - FISIOTERAPIA DE CONTAGEM
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo a RENOVAÇÃO pelo período de 12 (Doze) meses do Termo De Credenciamento nº 010/2019, vigorando de 12/08/2021 a 
12/08/2022 com a empresa FISICON - FISIOTERAPIA DE CONTAGEM, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO 
DE: FISIOTERAPIA NAS DISFUNÇÕES DOS SISTEMAS GENITURINÁRIO, CARDIOVASCULAR INCLUINDO OS ACOMETIMENTOS VASCULARES PERIFÉRICOS, DISFUNÇÕES 
MUSCULOESQUELÉTICAS E AQUELAS RELACIONADAS AOS MOVIMENTOS DECORRENTES DE ACOMETIMENTOS ORTOPÉDICOS, NEUROLÓGICO CENTRAL, PERIFÉRICO OU 
VESTIBULAR E TERAPIA OCUPACIONAL NAS ÁREAS DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, ORTOPEDIA E SAÚDE MENTAL, visando o atendimento dos usuários SUS/Conta-
gem/MG, conforme as especifi cações e condições estabelecidas no edital e no Termo de Referência que integram este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12/08/2021 a 12/08/2022
VALOR: R$ 151.973,28 (CENTO E CINQUENTA UM MIL NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)
Este extrato retroage a data de vigência do contrato

EXTRATO DO 2º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 011/2019 - PAC 262/2018 - CR 004/2018
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FORNECEDOR: FISIO & DCM CLÍNICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA LTDA
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo a RENOVAÇÃO pelo período de 12 (Doze) meses do Termo De Credenciamento nº 011/2019, vigorando de 12/08/2021 a 
12/08/2022 com a empresa FISIO & DCM CLÍNICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA LTDA, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALI-
ZAÇÃO DE ATENDIMENTO DE: FISIOTERAPIA NAS DISFUNÇÕES DOS SISTEMAS GENITURINÁRIO, CARDIOVASCULAR INCLUINDO OS ACOMETIMENTOS VASCULARES 
PERIFÉRICOS, DISFUNÇÕES MUSCULOESQUELÉTICAS E AQUELAS RELACIONADAS AOS MOVIMENTOS DECORRENTES DE ACOMETIMENTOS ORTOPÉDICOS, NEUROLÓ-
GICO CENTRAL, PERIFÉRICO OU VESTIBULAR E TERAPIA OCUPACIONAL NAS ÁREAS DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, ORTOPEDIA E SAÚDE MENTAL, visando o 
atendimento dos usuários SUS/Contagem/MG, conforme as especifi cações e condições estabelecidas no edital e no Termo de Referência que integram este instrumento, 
independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12/08/2021 a 12/08/2022
VALOR: R$ 109.728,00 (CENTO E NOVE MIL SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS)
Este extrato retroage a data de vigência do contrato

EXTRATO DO 2º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 011/2019 - PAC 262/2018 - CR 004/2018
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FORNECEDOR: FISIOTERAPIA HARMONIA LTDA- ME
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo a RENOVAÇÃO pelo período de 12 (Doze) meses do Termo De Credenciamento nº 013/2019, vigorando de 12/08/2021 a 
12/08/2022 com a empresa FISIOTERAPIA HARMONIA LTDA- ME, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO 
DE: FISIOTERAPIA NAS DISFUNÇÕES DOS SISTEMAS GENITURINÁRIO, CARDIOVASCULAR INCLUINDO OS ACOMETIMENTOS VASCULARES PERIFÉRICOS, DISFUNÇÕES 
MUSCULOESQUELÉTICAS E AQUELAS RELACIONADAS AOS MOVIMENTOS DECORRENTES DE ACOMETIMENTOS ORTOPÉDICOS, NEUROLÓGICO CENTRAL, PERIFÉRICO OU 
VESTIBULAR E TERAPIA OCUPACIONAL NAS ÁREAS DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, ORTOPEDIA E SAÚDE MENTAL, visando o atendimento dos usuários SUS/Conta-
gem/MG, conforme as especifi cações e condições estabelecidas no edital e no Termo de Referência que integram este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12/08/2021 a 12/08/2022
VALOR: R$ 163.296,00 (CENTO E SESSENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS).
Este extrato retroage a data de vigência do contrato
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONTAGEM

A Comissão de Avaliação dos Títulos, constituída através da Portaria 198, de 23 de janeiro de 2019 e suas alterações, conforme o disposto no Edital do Processo Seleti-
vo Simplifi cado - PSS nº 001/2019, segue abaixo a classifi cação dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplifi cado nº 001/2019 após julgamento realizado pela 
Comissão, conforme os critérios defi nidos no referido Edital.

094º resultado de Classifi cação do Processo Seletivo Simplifi cado SMS/PSS Nº 01/2019

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME TOTAL DE PONTOS RESULTADO

Médico Clínico Geral 1º STEFANE SOUZA RIBEIRO 5,00 Classifi cado

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

Contagem, 13 de agosto de 2021.

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 001/2019
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 94

O Secretário Municipal de Saúde, convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplifi cado PSS 01/2019 – 94º resultado, da função e classifi cação abaixo relacionada, 
a comparecer ao setor de Admissão da Secretaria Municipal de Administração, de segunda à sexta-feira, de 09 às 11 horas ou de 14 às 16 horas, localizada na Praça 
Tancredo Neves, nº 200 – Bairro Camilo Alves, Contagem/ MG, no período de  16/08/2021 a  23/08/2021.

Médico Clínico Geral – 1º Classifi cado.

Contagem, 13 de agosto de 2021.

Fabrício Henrique dos Santos Simões
Secretario Municipal de Saúde de Contagem
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Atos do Executivo

DECRETO Nº 277, DE 13 DE AGOSTO DE 2021

Altera a denominação do imóvel que menciona no Bairro Cidade Jardim Eldorado.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso das suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1° Passa a denominar-se Lote 1 da Quadra B-49 do Bairro Cidade Jardim Eldorado o imóvel resultante do Desmembramento aprovado pelo Decreto n° 1.492, de 3 
de dezembro de 2010, atualmente identifi cado como Área 1 do Bairro Cidade Jardim Eldorado, com 7.080,43 m² (sete mil e oitenta metros e quarenta e três decíme-
tros quadrados), cuja matrícula é a de n° 150.926 do livro n° 2 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Contagem.
Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 13 de agosto de 2021.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

ISNARD MONTEIRO HORTA
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

DECRETO Nº 278, DE 13 DE AGOSTO DE 2021

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

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

DECRETA:

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

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

1.10.1.08.122.0001.2050.33903600.0100 24.194,12

1.10.4.08.306.0071.2129.33504300.0100 17.291,20

1.12.3.12.361.0029.2252.33903900.0101 19.309,50

1.20.1.27.812.0077.2101.44905100.0100 80.000,00

1.20.1.27.122.0001.2152.33903100.0100 25.981,50

TOTAL                     166.776,32 

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

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

1.10.2.08.244.0069.2233.33504300.0100 24.194,12

1.10.2.08.244.0072.2147.33504300.0100 17.291,20

1.12.3.12.361.0001.2249.31901100.0101 19.309,50

1.20.1.13.392.0014.2159.33903900.0100 25.981,50

1.23.1.28.062.0036.0006.44909100.0100 80.000,00

TOTAL                     166.776,32 

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

Palácio do Registro, em Contagem, 13 de agosto de 2021.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

ANDRÉ TEIXEIRA MOREIRA
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
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DECRETO Nº 279, DE 13 DE AGOSTO DE 2021

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

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

DECRETA:

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

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

1.12.1.12.366.0029.2082.33903000.0100 1,00

1.13.1.10.122.0001.2108.31901100.2155 1.000.000,00

1.13.1.10.122.0001.2108.31901100.2155 1.000.000,00

1.12.2.12.363.0037.2093.33904000.2200 40.000,00

1.12.2.12.363.0037.2093.33904000.2200 10.952,33

1.12.3.12.361.0029.2252.33904800.2147 4.557.922,47

1.12.1.12.361.0029.2081.33904800.0100 685.591,55

1.10.2.08.244.0068.2141.44909300.2142 1.589,33

1.13.1.10.122.0038.2183.33909300.2155 522.849,67

1.13.1.10.122.0001.2108.33903600.2155 100.000,00

1.13.1.10.122.0001.2108.33903600.2155 200.000,00

1.13.1.10.122.0001.2108.33904900.2155 300.000,00

1.13.1.10.122.0001.2108.31900400.2155 800.000,00

1.13.1.10.122.0001.2108.31901300.2155 300.000,00

1.13.1.10.122.0001.2108.31909400.2155 300.000,00

1.13.1.10.122.0001.2108.31911300.2155 300.000,00

1.13.1.10.122.0001.2108.33900800.2155 300.000,00

TOTAL            10.418.906,35 

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

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

1.10.2.08.244.0068.2141.44905100.2142 1.589,33

1.12.1.12.361.0029.2081.33504100.0100 685.591,55

1.12.1.12.365.0029.2080.44909300.0100 1,00

1.13.1.10.122.0038.2183.33903000.2155 522.849,67

1.13.1.10.302.0040.2191.33903900.2155 1.000.000,00

1.13.1.10.302.0040.2192.33903000.2155 600.000,00

1.13.1.10.305.0044.2197.33903000.2155 1.000.000,00

1.13.1.10.305.0044.2198.33903000.2155 1.000.000,00

1.13.1.10.305.0044.2198.44905200.2155 1.000.000,00

1.12.3.12.361.0029.2252.33504100.2147 4.557.922,47

1.12.2.12.363.0037.2093.33903600.2200 40.000,00

1.12.2.12.363.0037.2093.33904800.2200 10.952,33

TOTAL            10.418.906,35 

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

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

Palácio do Registro, em Contagem, 13 de agosto de 2021.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

ANDRÉ TEIXEIRA MOREIRA
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
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DECRETO Nº 280, DE 13 DE AGOSTO DE 2021

Dispõe sobre regras para o funcionamento das atividades comerciais e recintos no Município, em decorrência da pandemia causada pela Covid-19 e dá outras providên-
cias.

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, a Lei 
Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,

DECRETA:

Art. 1º Este decreto dispõe sobre a reabertura gradual e segura dos setores comerciais, industriais, serviços e recintos que tiveram as atividades suspensas em decorrên-
cia das medidas para enfrentamento e prevenção à pandemia causada pelo Coronavírus – SARS-CoV-2, com o objetivo de restabelecer a atividade econômica, obser-
vados os Protocolos Sanitários estabelecidos no Plano Municipal de Enfrentamento à Covid-19 – “Plano Contagem Pacto pela Vida”.
Art. 2º Permanece suspenso, por tempo indeterminado, o funcionamento das seguintes atividades com elevado potencial de aglomeração de pessoas:
I – boates, danceterias, salões de dança, casas de shows; 
II – eventos sociais com venda de ingressos (shows, raves, bailes e similares);
III – feiras empresariais itinerantes.
Art. 3º Estão autorizadas a funcionar no Município, enquanto a evolução dos dados epidemiológicos e de disponibilidade assistencial permitirem, todas as atividades 
econômicas não previstas no art. 2°, desde que cumpram as regras de prevenção ao contágio e contenção da propagação de infecção viral relativa ao Coronavírus, 
estabelecidas neste decreto e nos Protocolos Sanitários específi cos defi nidos no Plano Municipal de enfrentamento à Covid-19 - “Plano Contagem Pacto pela Vida”, 
disponibilizados no portal eletrônico da Prefeitura de Contagem.
Parágrafo único. Em casos de não publicação de protocolo específi co para a atividade, deverá ser cumprindo o Protocolo Sanitário Geral, disponibilizado no portal 
eletrônico da Prefeitura de Contagem.
Art. 4º A capacidade de lotação do ambiente, para quaisquer atividades, a fi m de evitar aglomeração e observar as regras sanitárias e epidemiológicas de enfrentamen-
to à pandemia, deve ser calculada da seguinte forma:
I – para lugares fechados, 1 (uma) pessoa a cada 4 m² (quatro metros quadrados);
II – para lugares abertos, 1 (uma) pessoa a cada 1,5 m² (um e meio metro quadrado).
§ 1º O distanciamento de segurança entre pessoas é de 1,5 m (um e meio metro) linear.
§ 2º É vedada a presença de público em eventos esportivos.
Art. 5º Os estabelecimentos de ensino públicos, privados e fi lantrópicos deverão observar legislação específi ca para atividades educacionais presenciais em todos os 
níveis de ensino, especialmente o Decreto nº 215, de 5 de julho de 2021, e protocolo específi co.
Art. 6º Todas as atividades autorizadas a funcionar no Município deverão cumprir as seguintes regras de prevenção ao contágio e contenção da propagação do Coro-
navírus – Covid-19:
I – afi xar na entrada do recinto placa informando a capacidade máxima de lotação, considerando o disposto no art. 4º;
II – garantir que os ambientes estejam ventilados e facilitem a circulação de ar;
III – disponibilizar profi ssional para realizar a abordagem de frequentadores, convidados, clientes, funcionários e fornecedores para o uso de preparações alcoólicas (gel 
ou líquida com concentração de 70%) na entrada do recinto e, se possível, de forma intercalada em corredores, recomendando por meio de informativos a necessidade 
do seu uso constante;
IV – na entrada do recinto, manter um termômetro digital remoto que detecte a temperatura sem contato com a pele, sendo vedada a entrada e permanência no recin-
to de frequentadores, convidados, clientes, funcionários ou fornecedores com temperatura corporal superior a 37º C;
V – somente autorizar a entrada e permanência no recinto de frequentadores, convidados, 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;
VIII – realizar higienização de superfícies de equipamentos de uso compartilhado (carrinhos de compras, cestas e similares, dentre outros) por cada cliente, com álcool 
70%;
IX – descartar resíduos corretamente, conforme preconizado na Resolução RDC 222/2018 Anvisa/MS;
X – higienizar com álcool 70% máquinas de cartão de crédito após a utilização de cada usuário;
XI – para os recintos 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;
XII – apresentando sintomas tais como perda de olfato ou paladar, tosse seca, febre (temperatura corporal acima de 37º), difi culdade respiratória aguda, congestiona-
mento nasal 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 ou sintomas, até a completa melhora. O isolamento domiciliar poderá ser suspenso caso o fun-
cionário seja submetido a exame laboratorial e receba diagnóstico médico, que afaste a possibilidade de estar infectado pela Covid-19;
Art. 7º Velórios públicos e privados deverão obedecer às regras gerais deste decreto e as normas específi cas estabelecidas em Protocolo Sanitário defi nido no Plano 
Contagem Pacto pela Vida;
Art. 8º É obrigatório uso de máscara ou cobertura facial sobre nariz e boca nos espaços públicos, equipamentos de transporte público e estabelecimentos comerciais, 
industriais e de serviços, sob pena de multa (Decreto nº 203, de 29 de junho de 2021);
Art. 9º A fi scalização quanto ao cumprimento das medidas determinadas neste decreto competirá:
I – à Guarda Civil Municipal, nos termos da Lei Complementar nº 215, de 29 de dezembro de 2016;
II – aos agentes de fi scalização da Vigilância Sanitária;
III – aos agentes de fi scalização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, nos termos da Lei Complementar nº 103, de 20 de janeiro de 2011;
IV – aos agentes de fi scalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, nos termos da Lei Complementar nº 103, de 20 de janeiro de 
2011;
V – aos agentes de fi scalização da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem – TransCon, nos termos da Lei Complementar nº 103, de 20 de janeiro de 
2011.
§ 1º As autoridades municipais estão autorizadas a impedir o funcionamento e a suspender a realização de qualquer atividade que não se enquadrar nas hipóteses 
previstas neste decreto.
§ 2º A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais também participarão das ações de fi scalização das medidas previstas neste decreto e nos protocolos do 
Plano Contagem Pacto pela Vida, nos termos da regulamentação estadual.
§ 3º Em caso de descumprimento das medidas previstas neste decreto e nos protocolos do Plano Contagem Pacto pela Vida, a pessoa física ou jurídica poderá sofrer 
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sanções na esfera administrativa, cível e criminal, além da aplicação de multas, revogação do alvará de licenciamento, interdição do recinto ou demais medidas sancio-
natórias, nos termos da Lei Complementar nº 190, de 30 de dezembro de 2014, da Lei Complementar nº 103, de 20 de janeiro de 2011, da Lei Federal nº 13.979, de 6 
de fevereiro de 2020 e Decreto Municipal nº 203, de 29 de junho de 2021.
§ 4º As medidas mencionadas no § 1º serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções administrativas, cíveis e criminais, em especial a imputação ao crime previsto no 
art. 268, do Código Penal Brasileiro.
Art. 10. Considerar-se-á abuso do poder econômico a elevação de preços, sem justa causa, com o objetivo de aumentar arbitrariamente os preços dos insumos e 
serviços relacionados ao enfrentamento da Covid-19, na forma do inciso III do art. 36 da Lei Federal nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, e do inciso II do art. 2º do 
Regulamento trazido pelo Decreto Federal nº 52.025, de 20 de maio de 1963, sujeitando às penalidades previstas em ambos os normativos.
Parágrafo único. O Procon de Contagem, no âmbito de sua atuação, deverá realizar fi scalizações para coibir o aumento arbitrário de preços dos insumos e serviços 
relacionados ao enfrentamento da Covid-19.
Art. 11 Fica revogado o Decreto nº 102, de 16 de abril de 2021.
Art. 12. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 13 de agosto de 2021.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

DECRETO Nº 281, DE 13 DE AGOSTO DE 2021

Dispõe sobre a composição do Conselho Consultivo e de Acompanhamento da Execução Financeira do Fundo da Procuradoria-Geral do Município de Contagem.

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, o § 1º do 
art. 43 da Lei Complementar nº 257, de 11 de julho de 2018,

DECRETA:

Art. 1º O Conselho Consultivo e de Acompanhamento da Execução Financeira do Fundo da Procuradoria-Geral do Município de Contagem será composto pelos seguin-
tes membros:
I – Presidente: Janine Costa Ferreira;
II – Vice-Presidente: Armênio Gonçalves Fantini Júnior;
III – representantes dos Procuradores Municipais efetivos:
a) Rodrigo Santos Pinheiro, titular;
b) Leonardo Brandão Rocha, suplente;
c) Carmo Triginelli Neto, titular;
d) Fernando Guerra, suplente.
IV – representantes dos servidores técnico-administrativos lotados na Procuradoria-Geral do Município:
a) Farley Barbosa Souza, titular;
b) Ronald Anderson de Souza, suplente;
c) Frederico Rodrigues de Figueiredo, titular;
d) Felipe Brito Fagundes do Pinho, suplente.
Parágrafo único. O mandato dos membros que compõem o Conselho será de 2 (dois) anos, permitida uma recondução
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Fica revogado o Decreto nº 1.159, de 5 de agosto de 2019.

Palácio do Registro, em Contagem, 13 de agosto de 2021.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

SARAH CAMPOS
Procuradora Geral do Município
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COMITÊ DE 
ENFRENTAMENTO 
À PANDEMIA DO 
COVID-19

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 Decreto nº 280, de 13 de agosto 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 recinto placa informando a capacidade máxima de lotação, considerando o disposto no art. 4º;
“Art. 4º A capacidade de lotação do ambiente, para quaisquer atividades, a fi m de evitar aglomeração e observar as regras sanitárias e epidemiológicas de enfretamen-
to à pandemia, deve ser calculada da seguinte forma:
I - para lugares fechados, 1 (uma) pessoa a cada 4m² (quatro metros quadrados); e
II - para lugares abertos, 1 (uma) pessoa a cada 1,5m² (um e meio metro quadrado)
§ 1º - O distanciamento de segurança entre pessoas é de 1,5 (um e meio) metro linear”;
II – garantir que os ambientes estejam ventilados e facilitem a circulação de ar;
III – disponibilizar profi ssional para realizar a abordagem de frequentadores, convidados, clientes, funcionários e fornecedores para o uso de preparações alcoólicas (gel 
ou líquida com concentração de 70%) na entrada do recinto e, se possível, de forma intercalada em corredores, recomendando por meio de informativos a necessidade 
do seu uso constante;
IV – na entrada do recinto, manter um termômetro digital remoto que detecte a temperatura sem contato com a pele, sendo vedada a entrada e permanência no recin-
to de frequentadores, convidados, clientes, funcionários ou fornecedores com temperatura corporal superior a 37º C;
V – somente autorizar a entrada e permanência no recinto de frequentadores, convidados, 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;
VIII – 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;
X – higienizar com álcool 70% máquinas de cartão de crédito após a utilização de cada usuário;
XI – para os recintos 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;
XII – apresentando sintomas tais como perda de olfato ou paladar, tosse seca, febre (temperatura corporal acima de 37º), difi culdade respiratória aguda, congestio-
namento 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.

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 1,5 m (um e meio metro), 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 1,5 m 
(um e meio metro quadrado). 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.
Banheiros e Vestiários
Adotar mecanismos para assegurar o distanciamento mínimo de 1,5 m (um e meio metro) entre pessoas que se deslocam e aguardam para acessar os banheiros.
Limitar o acesso aos banheiros à sua capacidade de uso.
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Manter as saboneteiras e toalheiros dos lavatórios dos usuários e colaboradores abastecidos de sabonete líquido, papel toalha descartável e álcool 70%.
Proibida a utilização de duchas e chuveiros para banho no interior dos banheiros.
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 
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 nº 280, de 13 de 
agosto de 2021 e protocolos específi cos.

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

PROTOCOLOS DE ORIENTAÇÃO PARA RETORNO DE AULAS PRÁTICAS E LABORATORIAIS PRESENCIAIS, NAS ÁREAS DE SAÚDE E ENGENHARIAS, DAS INSTITUIÇÕES DE 
EDUCAÇÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM – MG
Orientações gerais
Pessoas do grupo de risco* devem, preferencialmente, permanecer em casa e realizar as atividades em regime de home offi ce, teletrabalho ou virtual;
*Grupos de risco: 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 imunocomprometimento, devido 
ao uso de medicamentos ou doenças, incluindo os portadores de HIV/Aids e neoplasias; Doenças neurológicas. Para os professores, técnico administrativos e demais 
colaboradores devem ser obsevadas Orientações da Portaria Conjunta nº 20, de 18 de junho de 2020 do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e 
Trabalho.
Higienizar as mãos frequentemente, lavando com água e sabão, caso não esteja próximo a uma pia, e as mãos não estejam com sujeira visível, friccione o álcool a 70%. 
Manter a distância mínima de 1,5m (um e meio metro) de uma pessoa à outra.
Evitar tocar os olhos, nariz e a boca sem antes ter higienizado as mãos;
Manter os cabelos presos e não utilizar bijuterias, joias, anéis, relógios e outros adereços, para assegurar a correta higienização das mãos;
Evitar contatos físicos como abraços e apertos de mão;
Evitar colocar as mãos em corrimãos, batentes e maçanetas. Caso faça, higienize as mãos posteriormente;
As autoridades de saúde do município serão notifi cadas da existência de casos confi rmados de Covid-19 detectados em alunos, professores e demais colaboradores, 
imediatamente à tomada de conhecimento;
Os objetos e materiais de uso pessoal não devem ser compartilhados;
Fazer uso de copos ou garrafas de uso pessoal ou copos descartáveis para o consumo de água;
Manter o ambiente arejado e com as janelas e portas abertas, caso haja turbilhonamento intenso de ar deixe aberta a porta ou a janela, evitando assim a dispersão de 
partículas no ar (inclusive microbianas) depositadas em superfícies;
Divulgar, tranquilizar e orientar outras pessoas sobre a importância das ações de prevenção ao Coronavírus. Baixe o aplicativo:
 https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.datasus.guardioes&hl=pt_BR;
Responder o questionário de autoavaliação diariamente através de aplicativo;
Ao apresentar sintomas gripais como febre ou tosse, procure atendimento médico. 
O uso de máscaras é obrigatório para acesso e permanência nas instalações dos campi. As guaritas de pedestres devem dispor de máscaras descartáveis para forneci-
mento aos indivíduos em caso de extrema necessidade (os porteiros devem preencher o nome completo e o código de pessoa/estudante ou número de identidade em 
formulário para controle). 
Para sua segurança sempre leve consigo uma máscara reserva para troca;
O uso de máscaras é individual, não devendo ser compartilhado entre familiares, amigos e outros;
O uso de máscaras só tem resultados efetivos quando combinado com a higienização frequente e correta das mãos com soluções alcoólicas ou água e sabão (Anexo I);
Orientações para utilização da máscara:
Verifi car se a máscara está em condições de uso (limpa e sem rupturas);
Higienizar corretamente as mãos;
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                                                         o Colocar a máscara com cuidado para cobrir a boca e nariz e amarre ou manuseie o elástico ao redor das orelhas com segurança 
                                                         para minimizar os espaços entre o rosto e a máscara;

Enquanto estiver utilizando a máscara, evite tocá-la;
Evite o uso de batom ou outra maquiagem durante o uso da máscara;
Substitua a máscara a cada 4 horas de uso, quando a mesma estiver úmida, com sujeira aparente ou danifi cada e não reutilize máscaras de uso único/descartáveis; 
Para retirar a máscara remova-a por trás (não toque na frente da máscara);
A máscara de uso único/descartável deve ser descartada imediatamente num saco fechado e colocada no lixo comum; nunca descarte a máscara nos ecopontos (reciclá-
veis);
Embalagens plásticas para o descarte de máscaras serão fornecidas nas barreiras de controle sanitário;
Repita o procedimento de higienização das mãos após retirar a máscara;
A máscara de tecido (pano) deve ser lavada separada das demais roupas (recomenda-se até 30 lavagens) ao lavá-la não faça torção exagerada do tecido, pois a força 
pode abrir pequenos furos imperceptíveis que diminuirão a sua proteção.
Cuidados relacionados ao ambiente:
Guarita de veículos
Uso obrigatório e correto de máscara para entrada e permanência no campus ou unidade.
O acesso de veículos no estacionamento será realizado com a apresentação da carteira funcional ou estudantil, sem contato com o operador da guarita;
Os orientadores de estacionamento devem manter o distanciamento seguro entre os colegas de trabalho e utilizar máscara e protetor facial Face Shield;
A abordagem de pessoas e veículos deverá respeitar uma distância segura;
Cada guarita deverá dispor de dispensadores com álcool a 70%;
Os orientadores de estacionamento devem higienizar a bancada, o interruptor a maçaneta, as chaves e os instrumentos de trabalho com álcool a 70% no início e fi nal 
de cada turno de trabalho.
Guarita de pedestres - barreira de controle sanitário
Uso obrigatório e correto de máscara para entrada e permanência no campus ou unidade;
O acesso de pessoas será realizado com a apresentação da carteira funcional ou estudantil sem contato com o porteiro;
Os porteiros devem manter o distanciamento seguro entre os colegas de trabalho e utilizar máscara e protetor facial Face Shield;
A abordagem de pessoas deverá respeitar uma distância segura;
Cada guarita deverá dispor de dispensadores com álcool a 70%;
Os porteiros devem higienizar a bancada, o interruptor a maçaneta, as chaves e os instrumentos de trabalho com álcool a 70% no início e fi nal de cada turno de traba-
lho.
Passagem obrigatória pela barreira de controle sanitário para acesso as instalações:
As barreiras devem possuir separação entre entrada e a saída;
Instalar placa padrão de medidas de prevenção;
Verifi car o uso da máscara;
O piso de acesso à barreira deverá ser demarcado, conforme item I.1.3, com adesivo ou pintura para o distanciamento dos pedestres;
Instalar totem com pedal e dispensadores de álcool em gel a 70%;
Utilizar na entrada Tapete Pedilúvio Sanitizante de passagem obrigatória para os pedestres de calçado fechado, para os portadores de calçados abertos deve-se utilizar 
um borrifador para dispersão da solução apenas na sola do calçado;
Deve-se realizar a aferição de temperatura dos pedestres4.
Os indivíduos adultos que apresentarem a temperatura superior a 37°C devem deixar as instalações da universidade e procurar atendimento médico
Acesso de terceirizados
Os terceirizados devem cumprir as orientações constantes neste documento, as normativas disponibilizadas pelo SESMT e as normas e legislações afetas a prestação de 
serviço.
Acesso as edifi cações
Disponibilizar na entrada do ambiente dispensador com álcool a 70% ou totem com álcool em gel a 70%;
Em edifi cações com maior fl uxo de indivíduos demarcar o piso dos corredores com fi ta vermelha ou amarela defi nindo as rotas de entrada e saída.
Ambiente administrativo
Higienizar os equipamentos (telefone, teclado e mouse) com álcool isopropílico e papel toalha no início e fi nal do horário de trabalho ou conforme Protocolo de Limpe-
za e Desinfecção de Superfícies;
Disponibilizar na entrada do ambiente dispensador com álcool a 70%;
Limitar o número de funcionários ao estritamente e necessário para o funcionamento da atividade, respeitando o distanciamento conforme item I.1.3, se necessário 
mudar o layout do ambiente, inutilizar/demarcar ou retirar mesas, cadeiras e equipamentos ou instalar barreiras físicas entre os colaboradores.
Salas de aula
Os materiais de uso pessoal não devem ser compartilhados;
O docente deverá manter o distanciamento, conforme item I.1.3, dos discentes;
O fluxo e quantidade de pessoas dentro das salas de aula deve ser reduzido, se necessário inutilizar/demarcar ou retirar carteiras e móveis;
As saídas das salas devem ser escalonadas conforme número de alunos para que não haja aglomeração nos corredores;
Instalar na porta das salas a identifi cação da quantidade máxima de pessoas no ambiente;
Higienizar as salas de aula a cada turno (manhã, tarde e noite), conforme Protocolo de Limpeza e Desinfecção de Superfícies;
Os equipamentos (controle, teclado e mouse) e móveis devem ser higienizados com álcool isopropílico, no início e fi nal de cada aula.
Laboratórios 
Higienizar os equipamentos (teclado e mouse) com álcool isopropílico e papel toalha antes e após a utilização;
Os materiais de uso pessoal não devem ser compartilhados.
O docente deverá manter o distanciamento conforme item I.1.3 dos discentes;
Reduzir o fluxo e permanência de pessoas dentro dos laboratórios respeitando o distanciamento conforme item I.1.3, se necessário mudar o layout do laboratório, 
inutilizar/demarcar ou retirar mesas, cadeiras e equipamentos;
As saídas dos laboratórios devem ser escalonadas conforme número de alunos para que não haja aglomeração nos corredores;
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Instalar na porta dos laboratórios a identifi cação da quantidade máxima de pessoas no ambiente;
Higienizar os laboratórios no início e fi nal de cada aula.
Ambientes climatizados
O equipamento de ar condicionado deve permanecer desligado nos auditórios que permanecerão fechados até nova orientação;
O equipamento de ar condicionado das salas de reuniões e demais ambientes que podem ocasionar aglomeração de pessoas devem permanecer desligados.
Evitar o uso do ar condicionado em quaisquer instalações dos campi, uma vez que, uma das suas funções do ar condicionado é recircular o ar do ambiente interno. 
Preferencialmente manter as portas e janelas abertas para ventilação natural.
Se o prédio ou o ambiente possuir sistema de ventilação mecânica (ar externo), ou seja, sistema de renovação de ar, o mesmo poderá operar preferencialmente com as 
portas ou janelas abertas.
Nos prédios ou ambientes que possuam sistema de ar condicionado do tipo central recomenda-se o acionamento do sistema uma hora antes do início das atividades. 
Este permanecerá ligado por apenas uma hora com as portas e janelas abertas para renovação   de                            ar nos ambientes.
Em caso de ambientes que não possuam sistemas de ventilação natural, mas somente, ventilação mecânica, as IES deverão comprovar manutenção programada dos 
equipamentos, quinzenalmente. 
Ambiente de atendimento
Disponibilizar na entrada do ambiente dispensador com álcool a 70% ou totem com álcool em gel a 70%;
Higienizar os equipamentos (telefone, teclado e mouse) e bancada com álcool isopropílico e papel toalha no início e fi nal do horário de trabalho;
Aumentar a prestação de serviços em ambiente virtual e teleatendimento;
Priorizar a entrega de documentos por e-mail ou outro sistema institucional, se possível for com certifi cação digital;
Os responsáveis pelo atendimento, recebimento, embalagem e entrega de documentos devem utilizar luvas e protetor Face Shield, além da máscara;
As salas de espera devem ter piso demarcado com distanciamento, conforme item I.1.3;
Os bancos das salas de espera devem ter distanciamento conforme item I.1.3; 

Sala de reunião
Evitar realizar reuniões presenciais priorizando os ambientes virtuais, caso não seja possível, os participantes devem utilizar máscaras e obedecer ao distanciamento 
conforme item I.1.3;
Materiais (pastas, papéis, entre outros) não devem ser compartilhados durante a reunião;
Antes e após a reunião previamente agendada a equipe de limpeza deverá ser acionada para limpeza e desinfecção do ambiente;
Disponibilizar dispensador com álcool em gel a 70% no local.
Protocolo / Correio
O manuseio das encomendas e bolsas de malote deve ser realizado com avental, protetor Face Shield e luvas além da máscara;
O colaborador deve pulverizar álcool a 70% nas caixas e bolsas recebidas;
Demarcar o piso na área de atendimento para distanciamento conforme item I.1.3.
Almoxarifado
A entrega dos materiais e equipamentos para os Setores deverá ser agendada para que não ocorra aglomeração de pessoas no local;
O manuseio das caixas e demais embalagens deve ser realizado com avental, protetor Face Shield e luvas além da máscara;
O colaborador deve pulverizar álcool a 70% nas caixas e embalagens recebidas;
Demarcar o piso na área de atendimento para distanciamento conforme item I.1.3.
Biblioteca
Disponibilizar na entrada do ambiente dispensador com álcool a 70% ou totem com álcool em gel a 70%;
Utilizar Tapete Pedilúvio Sanitizante na entrada;
Os ambientes de atendimento (controle de acesso, informação, entrega e devolução) devem ter o piso demarcado, conforme item I.1.3.;
As salas de estudo em grupo devem permanecer fechadas;
As mesas de estudo individual devem ter distanciamento conforme item I.1.3;
Os balcões de atendimento devem possuir barreira física para proteção quando possível ou o atendente poderá utilizar a máscara com protetor Face Shield;
Os colaboradores que tem acesso aos livros devolvidos devem utilizar luvas além da máscara;
Antes e depois da utilização das mesas de pesquisa o usuário deve higienizar o local com álcool a 70% e papel toalha;
Higienizar os equipamentos (telefone, teclado e mouse) e mesa com álcool isopropílico e papel toalha no início e fi nal do horário de trabalho;
O material devolvido a biblioteca deverá permanecer em local separado dos demais por 7 dias, após este período o material poderá ser encaminhado para as estantes 
da biblioteca;
As áreas de circulação interna das estantes de livros devem estar demarcadas com fi ta para o distanciamento conforme item I.1.3;
O acesso ao armário para guarda de materiais só poderá ser realizado após a higienização das mãos com álcool a 70%, devendo o armário / chave ser desinfetado 
imediatamente após o uso.
Refeitório
As refeições devem ser realizadas mantendo o distanciamento, conforme item I.1.3, e em silêncio. Considerando que as pessoas estarão sem máscara, as conversas no 
ambiente, facilitarão a propagação do vírus.
Permaneça menos tempo no Refeitório. Faça suas refeições adequadamente, mas ao terminar procure um lugar ventilado e aberto.
Os objetos de uso pessoal como garrafas, talheres, copos e outros não devem ser compartilhados;
Celulares, fones de ouvido e outros equipamentos eletrônicos não devem ser compartilhados;
As mesas devem dispor de cadeiras livres e demarcadas respeitando o distanciamento, conforme item I.1.3, se necessário retirar as cadeiras para manter o distancia-
mento adequado;
Afi xar um adesivo de distanciamento na tampa das mesas. Quando o distanciamento frontal ou transversal não for observado, deve ser utilizada barreira física sobre as 
mesas que possuam altura de, no mínimo, 1,5m em relação ao solo;
Em locais com possível geração de fi las instalar adesivos de distanciamento ou afi xar/pintar faixas no piso demarcando o distanciamento, conforme item I.1.3.;
O horário de almoço dos colaboradores deverá ser agendado respeitando a capacidade máxima do refeitório;
Disponibilizar dispensador com álcool a 70%.
Central de café
O horário de recolhimento e entrega das garrafas de café pelos Setores será previamente agendado para que não ocorram aglomerações;
As caixas plásticas onde são dispostos os produtos deverão ser higienizadas externamente, antes do manuseio;
Antes de tocar nas embalagens plásticas do pão e nas garrafas o colaborador deverá higienizar as mãos;
As garrafas de café devem ser higienizadas no ato do recebimento;
O local de entrega das garrafas de café deve ter o piso demarcado com distanciamento em conformidade ao item I.1.3;
Uma funcionária da equipe da central de café fi cará encarregada do controle de entrega anotando as informações na planilha;
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As atividades que envolvam a preparação de alimentos devem ser realizadas com uniforme, touca, máscara e luva;
Os colaboradores da central de café não devem retornar para casa com os uniformes, sendo obrigatória a retirada do uniforme no vestiário quando do término do 
horário de trabalho.
Copa
Fazer uso de copos descartáveis ou copos e garrafas de uso pessoal para o consumo de água;
Os copos descartáveis não podem ser inseridos em recipientes de uso coletivo, devendo permanecer na embalagem com abertura no saco para o fundo do copo;
Higienizar as mãos antes e depois de tocar nas garrafas de café;
Permaneça o mínimo de tempo possível na Copa e mantenha o distanciamento, conforme item I.1.3. Faça suas refeições adequadamente, mas ao terminar procure um 
lugar   ventilado e aberto.

Sanitários
Higienizar as mãos com água e sabão conforme orientação da ANVISA (Anexo I);
Demarcar o piso de entrada com distanciamento conforme item I.1.3;
O piso entre os lavatórios deve ser demarcado para manter o distanciamento conforme item I.1.3.
Vestiário
Disponibilizar próximo a pia orientações de higienização de mãos, sabonete líquido e toalha descartável ou dispensadores de sanitizante adequado para as mãos, como 
álcool a 70%;
Os colaboradores devem seguir a ordem de desparamentarão de vestimentas e equipamentos, de modo que o último equipamento de proteção a ser retirado seja a 
máscara;
Os objetos de uso pessoal não devem ser compartilhados;
Sugere-se que os colaboradores levem um Kit de Higiene Pessoal com os itens: sabão/sabonete, creme e escova dental, lenço de papel, álcool em gel antisséptico;
Escalonar os horários de utilização do vestiário evitando aglomeração na entrada, na saída e durante a utilização;
Adotar procedimento de monitoramento do fluxo de ingresso nos vestiários e orientar os colaboradores para manter a distância conforme item I.1.3, entre si durante a 
sua utilização;
O piso entre os lavatórios deve ser demarcado orientando os usuários a manter o distanciamento, conforme item I.1.3.
Equipamentos
Elevadores e plataformas
Os elevadores devem operar preferencialmente para portadores de necessidades especiais e pessoas com difi culdade de locomoção, ou se estritamente necessário 
sempre com 1/3 de sua capacidade e carga total;
Utilizar preferencialmente as escadas, se for subir ou descer até 4 andares;
Disponibilizar comunicado com as orientações aos usuários próximo as portas dos elevadores;
Higienizar as mãos com álcool a 70% antes de acionar e o sair do elevador;
Evitar contato com outras pessoas;
Evitar tocar nos painéis internos da cabina;
O piso de acesso ao elevador deve ser demarcado, em caso de formação de fi la deve- se manter o distanciamento conforme item I.1.3.
Bebedouros
Fazer uso de copos e garrafas de uso pessoal ou copos descartáveis para o consumo de água;
O usuário não deve encostar a garrafa ou copo na torneira do bebedouro;
Recomenda-se a higienizar as mãos antes e após o uso do bebedouro;
Os bocais dos bebedouros devem ser selados ou substituídos por torneiras evitando assim sua utilização;
Disponibilizar comunicado com as orientações sanitárias próximo aos bebedouros.
 Relógio de ponto
Os colaboradores devem higienizar as mãos com álcool a 70% antes e depois de registrar o ponto.
O piso deve ser demarcado para o distanciamento seguro, conforme item I.1.3.
Higienização de ambientes
Intensifi car a higienização e desinfecção dos espaços;
Realizar a limpeza e desinfecção frequente das maçanetas, torneiras, corrimãos, mesas, cadeiras, teclados, computadores, botões de elevadores, telefones e todas as 
demais superfícies;
Iniciar o processo de limpeza e desinfecção pelas paredes, vidros, superfícies, objetos, piso e por último a maçaneta;
A técnica de limpeza e desinfecção - não deve ser em movimentos circulares (vai e vem) e sim movimento unidirecional e de cima para baixo;
Após os procedimentos de limpeza e desinfecção a equipe realizará os procedimentos inscritos no Plano de Gerenciamento de Resíduos;
A limpeza e desinfecção das luvas utilizadas no processo de limpeza deverá ser realizada com água e sabão seguido de fricção com álcool a 70% por 20 segundos, 
reforçando o correto uso das mesmas (não tocar com as mãos enluvadas em maçanetas, telefones, botões de elevadores, etc.);
Todo procedimento deverá ser realizado com os EPIs designados pelo SESMT;
Promover rotina de esclarecimentos e treinamentos para todos os membros da equipe periodicamente;
Os Procedimentos Operacionais Padrão de limpeza e desinfecção dos ambientes encontram-se nos Setores de Limpeza e Conservação de cada campus ou unidade.
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Plano Municipal de enfrentamento à COVID-19 - “Plano Contagem Pacto pela Vida”

PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DA COVID-19 PARA FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES – CFC, CREDENCIADOS JUNTO AO DETRAN/MG

Este protocolo destina-se a proprietários, funcionários, clientes, colaboradores terceirizados e prestadores de serviço de estabelecimentos defi nidos por centros de 
formação de condutores.
Os centros de formação de condutores 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 280, de 13 de agosto de 2021, acrescidas de regras específi cas que compõem o presente Protoco-
lo.
Conforme estabelecido pelo referido Decreto, são regras que se aplicam a todos os centros de formação de condutores:
I – afi xar na entrada do recinto placa informando a capacidade máxima de lotação, considerando o disposto no art. 4º;
“Art. 4º A capacidade de lotação do ambiente, para quaisquer atividades, a fi m de evitar aglomeração e observar as regras sanitárias e epidemiológicas de enfretamen-
to à pandemia, deve ser calculada da seguinte forma:
I - para lugares fechados, 1 (uma) pessoa a cada 4m² (quatro metros quadrados); e
II - para lugares abertos, 1 (uma) pessoa a cada 1,5m² (um e meio metro quadrado)
§ 1º - O distanciamento de segurança entre pessoas é de 1,5 (um e meio) metro linear;
§ 2º - É vedada a presença de público em eventos esportivos”
II – garantir que os ambientes estejam ventilados e facilitem a circulação de ar;
III – disponibilizar profi ssional para realizar a abordagem de frequentadores, convidados, clientes, funcionários e fornecedores para o uso de preparações alcoólicas (gel 
ou líquida com concentração de 70%) na entrada do recinto e, se possível, de forma intercalada em corredores, recomendando por meio de informativos a necessidade 
do seu uso constante;
IV – na entrada do recinto, manter um termômetro digital remoto que detecte a temperatura sem contato com a pele, sendo vedada a entrada e permanência no recin-
to de frequentadores, convidados, clientes, funcionários ou fornecedores com temperatura corporal superior a 37º C;
V – somente autorizar a entrada e permanência no recinto de frequentadores, convidados, 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;
VIII – realizar higienização de superfícies de equipamentos de uso compartilhado por cada cliente, com álcool 70%;
IX – descartar resíduos corretamente, conforme preconizado na Resolução RDC 222/2018 Anvisa/MS;
X – higienizar com álcool 70% máquinas de cartão de crédito após a utilização de cada usuário;
XII – apresentando sintomas tais como perda de olfato ou paladar, tosse seca, febre (temperatura corporal acima de 37º), difi culdade respiratória aguda, congestio-
namento 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.
MEDIDAS COMPLEMENTARES E CONDICIONANTES PARA CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES - CFC
Medidas Preventivas relacionadas às atividades administrativas, ao ambiente da empresa e aos colaboradores/trabalhadores:
Redução do quantitativo de funcionários ao mínimo possível no ambiente da recepção e ao estritamente necessário para o funcionamento do CFC;
Afi xação de barreira de proteção física para os funcionários quando em contato com o cliente na recepção;
Atendimento simultâneo no interior do CFC deve garantir distância mínima de 1,5 m (um e meio metro) entre um cliente e outro;
Permissão para a entrada de alunos/clientes no estabelecimento somente se estiverem utilizando máscaras, cobrindo integralmente nariz e boca;
Demarcação das áreas de circulação interna com a sinalização da distância de de 1,5 m (um e meio metro) que deve ser mantida entre um aluno/cliente e outro;
Disponibilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados às atividades exercidas e em quantidades sufi cientes para os funcionários em trabalho 
presencial;
Disponibilização de álcool em gel ou álcool a 70% e de papel toalha na recepção, nas demais repartições, nas salas de aula, na sala do simulador e no interior dos veícu-
los de treinamento, à disposição dos alunos, clientes e funcionários;
Disponibilização de sabão para higienização das mãos e de papel toalha para secagem delas nos banheiros (proibição de toalhas de tecido);
Orientação aos colaboradores/trabalhadores para que realizem a higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel ou álcool a 70% com periodicidade mínima de 
a cada 2 horas ou a qualquer momento dependendo da atividade realizada ou quando em contato com o cliente, incluindo antes e após a utilização de máquinas de 
cartões de credito;
 Higienização obrigatória e minuciosa do leitor biométrico, com álcool gel a 70%, entre uma validação biométrica e outra;
Higienização frequente das maçanetas, torneiras, corrimãos, balcões, mesas, cadeiras, teclados, computadores, botões de elevadores, telefones e de todas as superfícies 
metálicas com álcool a 70%;
Reforço dos procedimentos de limpeza dos pisos, sanitários e áreas de circulação de clientes, conforme Protocolo de Limpeza e Desinfecção de Superfícies.
Manutenção do ambiente de trabalho com ventilação adequada e portas e janelas abertas sempre que possível – a utilização de aparelho de ar condicionado deve ser 
evitada;
 Elevador deve ser operado com 1/3 de sua capacidade ofi cial. Se necessário, deve ser designado um colaborador utilizando máscara para organização da fi la e entrada 
de pessoas, mantendo a distância mínima de de 1,5 m (um e meio metro) entre os usuários;
Proibição de utilização de bebedouros coletivos – caso o CFC possua bebedouro, este deve ser lacrado;
Proibição da permanência de acompanhantes nas dependências do CFC e durante os treinos práticos, bem como de alunos que já tenham fi nalizado suas aulas;
Suspensão do atendimento aos alunos que integram o grupo de risco;
Preenchimento de formulário/questionário (a ser disponibilizado) contendo perguntas acerca do estado de saúde do aluno/candidato. Na eventualidade de algum sinto-
ma, o aluno/candidato deverá ser orientado a isolar-se ou a procurar alguma unidade de saúde;
Colaboradores/trabalhadores que integram o grupo de risco devem permanecer em casa e realizar seus serviços em regime de home-offi ce ou teletrabalho.
Colaboradores/trabalhadores que residem com pessoas do grupo de risco, a critério do empregador, podem realizar seus serviços em regime de home-offi ce ou teletra-
balho.
Priorização do deslocamento dos alunos até as áreas de exames de prática de direção por meios próprios, sendo permitida, na eventualidade de deslocarem-se no 
veículo do CFC, uma quantidade não superior a dois alunos em seu interior.

Medidas preventivas relacionadas às aulas ministradas durante os cursos teóricos de formação, de atualização e reciclagem:
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Exigência de que os alunos/candidatos, bem como os instrutores, utilizem os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) – sobretudo máscaras – durante as aulas e 
façam a higienização das mãos antes do início de cada aula;
Higienização obrigatória e minuciosa das cadeiras, carteiras, demais mobiliários e objetos utilizados antes e após cada aula;
Limite de 1 (um) aluno a cada 4 m²(quatro metros quadrados) na sala de aula, considerando-se um espaço de  de 1,5 m (um e meio metro)  de distância entre uma 
cadeira e outra.

Medidas Preventivas relacionadas às aulas práticas ministradas em simuladores:

Exigência de que o aluno/candidato, bem como o instrutor, utilizem os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) – sobretudo máscaras – durante as aulas e façam a 
higienização das mãos antes do início de cada aula;
Higienização obrigatória e minuciosa do simulador antes e após cada aula, incluindo painel dianteiro, volante, câmbio, alavancas de sinalização, freio de mão, cinto de 
segurança, bancos, espelhos retrovisores e seus ajustes, chaves do veículo, monitores e câmeras;
Proibição de mais de 1(um) aluno por equipamento;
Autorização de apenas 1(um) instrutor no ambiente de aula de simulação de direção.

Medidas Preventivas relacionadas às aulas práticas de direção veicular:

Exigência de que o aluno/candidato, bem como o instrutor, utilizem os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) – sobretudo máscaras – durante as aulas e façam a 
higienização das mãos antes do início de cada aula;
Higienização obrigatória e minuciosa dos veículos a cada troca de aluno/candidato em todas as partes de contato, como volante, freio de mão, alavanca de marcha, 
maçanetas, banco e lateral esquerda do aluno (nas motos, higienização deve ser realizada nas manoplas e manetes, bem como no assento e no tanque de combustível);
Realização das aulas práticas com os vidros do veículo abertos, sendo proibido o uso de ar condicionado;
Proibição de mais de 1(um) aluno por veículo;
Proibição de utilização de capacete de forma compartilhada: cada aluno deve levar seu próprio capacete;
No término de cada expediente, os veículos devem ser lavados externamente com água e        sabão
Higienização/lavagem da pista, caso o CFC possua pista própria;

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 280, de 13 de agosto 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:
I - afi xar na entrada do recinto placa informando a capacidade máxima de lotação, considerando o disposto no art. 4º:
“Art. 4º A capacidade de lotação do ambiente, para quaisquer atividades, a fi m de evitar aglomeração e observar as regras sanitárias e epidemiológicas de enfretamen-
to à pandemia, deve ser calculada da seguinte forma:
I - para lugares fechados, 1 (uma) pessoa a cada 4m² (quatro metros quadrados); e
II - para lugares abertos, 1 (uma) pessoa a cada 1,5m² (um e meio metro quadrado)
§ 1º - O distanciamento de segurança entre pessoas é de 1,5 (um e meio) metro linear”;

II - garantir que os ambientes estejam ventilados e facilitem a circulação de ar;
III - disponibilizar profi ssional para realizar a abordagem de frequentadores, convidados,  clientes, funcionários e fornecedores uso de preparações alcoólicas (gel ou 
líquida com concentração de 70%) na entrada do recinto e, se possível, de forma intercalada em corredores, recomendando por meio de informativos a necessidade do 
seu uso constante;
IV - na entrada do recinto, manter um termômetro digital remoto, que detecte a temperatura sem contato com a pele, sendo vedada a entrada e permanência no recin-
to de frequentadores, convidados, clientes, funcionários ou fornecedores com temperatura corporal superior a 37ºC;
V - somente autorizar a entrada e permanência no recinto de frequentadores, convidados,  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;
VIII - 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;
X - higienizar com álcool a 70% máquinas de cartão de crédito após a utilização de cada usuário;
XI - para os recintos 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;
XI – apresentando sintomas tais como perda de olfato ou paladar, tosse seca, febre (temperatura corporal acima de 37º), difi culdade respiratória aguda, congestio-
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namento 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.

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 280, de 13 de agosto de 2021, e deste Protocolo.
 Afi xar na entrada do estabelecimento uma placa informando a capacidade máxima  de lotação. A capacidade de lotação do ambiente, a fi m de evitar aglomeração e 
observar as regras sanitárias e epidemiológicas de enfretamento à pandemia, deve ser calculada da seguinte forma:
I - para lugares fechados, 1 (uma) pessoa a cada 4m² (quatro metros quadrados); e
II - para lugares abertos, 1 (uma) pessoa a cada 1,5m² (um e meio metro quadrado)
Utilizar gradil ou fi ta zebra para o controle da entrada dos clientes.
Manter distanciamento mínimo de 1,5 m (um e meio metro) entre as mesas.
Permitir no máximo oito pessoas para ocupação de cada mesa, sendo proibido atender pessoas que não estiverem sentadas.
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.
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 (dois 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:
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 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.
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 CASAS DE FESTAS

Este protocolo destina-se a proprietários, funcionários, colaboradores terceirizados e prestadores de serviço de estabelecimentos defi nidos por CASAS DE FESTAS, assim 
como todos os convidados que utilizam os serviços prestados por este núcleo comercial.
As casas de festas estão autorizadas a funcionar desde que cumpram as regras de prevenção ao contágio e contenção da propagação de infecção viral relativa ao Coro-
navírus – COVID-19, estabelecidas no Decreto nº 280, de 13 de agosto de 2021, acrescidas de regras específi cas que compõem o presente Protocolo.
Conforme estabelecido pelo referido Decreto, são regras que se aplicam a todos as casas de festas:
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 recinto placa informando a capacidade máxima de lotação, considerando o disposto no art. 4º;
“Art. 4º A capacidade de lotação do ambiente, para quaisquer atividades, a fi m de evitar aglomeração e observar as regras sanitárias e epidemiológicas de enfretamen-
to à pandemia, deve ser calculada da seguinte forma:
I - para lugares fechados, 1 (uma) pessoa a cada 4m² (quatro metros quadrados); e
II - para lugares abertos, 1 (uma) pessoa a cada 1,5m² (um e meio metro quadrado)
§ 1º - O distanciamento de segurança entre pessoas é de 1,5 (um e meio) metro linear”;
II – garantir que os ambientes estejam ventilados e facilitem a circulação de ar;
III – disponibilizar profi ssional para realizar a abordagem de frequentadores, convidados, clientes, funcionários e fornecedores para o uso de preparações alcoólicas (gel 
ou líquida com concentração de 70%) na entrada do recinto e, se possível, de forma intercalada em corredores, recomendando por meio de informativos a necessidade 
do seu uso constante;
IV – na entrada do recinto, manter um termômetro digital remoto que detecte a temperatura sem contato com a pele, sendo vedada a entrada e permanência no recin-
to de frequentadores, convidados, clientes, funcionários ou fornecedores com temperatura corporal superior a 37º C;
V – somente autorizar a entrada e permanência no recinto de frequentadores, convidados, 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;
VIII – realizar higienização de superfícies de equipamentos de uso compartilhado por cada cliente, com álcool 70%;
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IX – descartar resíduos corretamente, conforme preconizado na Resolução RDC 222/2018 Anvisa/MS;
X – higienizar com álcool 70% máquinas de cartão de crédito após a utilização de cada usuário;
XII – apresentando sintomas tais como perda de olfato ou paladar, tosse seca, febre (temperatura corporal acima de 37º), difi culdade respiratória aguda, conges-
tionamento 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.

MEDIDAS COMPLEMENTARES E CONDICIONANTES PARA CASAS DE FESTAS 
1. PARA ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO
afi xar em local de fácil acesso e visibilidade, para funcionários, fornecedores e convidados, cópia do Decreto nº 280, de 13 de agosto de 2021 e deste Protocolo;
afi xar na entrada do estabelecimento uma placa informando a capacidade máxima de lotação;
manter lista atualizada com nomes e telefones de contato de todos os participantes do evento, incluindo convidados, fornecedores e funcionários, para entregar às 
autoridades competentes caso seja necessário acompanhamento de contaminação posterior. 
manter distanciamento mínimo de 1,5 m (um e meio metro) entre as mesas;
permitir no máximo oito pessoas para ocupação de cada mesa, sendo proibido  atender pessoas que não estiverem sentadas;
proibir o consumo de alimentos e bebidas fora de mesas na parte interna e externa do estabelecimento;
disponibilizar álcool 70% para higienização das mãos de convidados, funcionários, colaboradores, prestadores de serviço, em pontos estratégicos como na entrada do 
estabelecimento, 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 para cuidados (limpeza) dos equipamentos de ar-condicionado.
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, quatro 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 convidados 
de, no mínimo, 2 metros (dois 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.
É permitido a prática de danças, desde que seja mantida distância de segurança de 1,5 m (um e meio metro) entre as pessoas.
Promover a correta desinfecção nos utensílios (vasilhames, pratos, copos, talheres e afi ns);

2. 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 plásti-
co 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;
3. 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 à manipulação de alimentos deverão utilizar touca e máscara de proteção cobrindo integralmente boca e nariz  durante o prepa-
ro 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;
   Os Alimentos e bebidas deverão ser servidos em porções individuais e embalados de modo a ser retirado pelo próprio convidado que o consumirá, ou entregue por 
garçons utilizando luvas e mantendo a correta higienização das mãos;
Eliminar galheteiros, saleiros, açucareiros, ou qualquer outro alimento/tempero que seja acondicionado dessa forma, provendo sachês unitários;
O serviço de mesa de buffet na modalidade de autosserviço será admitido desde que sejam cumpridas as seguintes condições:
1. Um funcionário, utilizando máscara e protetor facial, fi que encarregado exclusivamente de borrifar álcool 70% (setenta por cento) nas mãos dos clientes e disponibi-
lizar luva descartável para todos antes do acesso à mesa do buffet sempre que necessário;
2. Todos os vasilhames utilizados (pratos, talheres, copos, travessas entre outros) estejam protegidos e sejam entregues aos clientes por funcionários;
3.  A higienização das mãos dos funcionários seja assegurada;
4. 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.
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.
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PROTOCOLO GERAL

A capacidade de lotação do ambiente, para qualquer atividade, a fi m de evitar aglomeração e observar as regras sanitárias e epidemiológicas de enfretamento à pande-

mia, deve ser calculada da seguinte forma:

I - para lugares fechados, 1 (uma) pessoa a cada 4m² (quatro metros quadrados); e

II - para lugares abertos, 1 (uma) pessoa a cada 1,5m² (um e meio metro quadrado)

§ 1º  O distanciamento de segurança entre pessoas é de 1,5 (um e meio) metro linear;

§ 2º - É vedada a presença de público em eventos esportivos.

afi xar na entrada do recinto uma placa informando a capacidade máxima de lotação

manter na entrada do recinto um funcionário para controle de entrada e saída e medição de temperatura com termômetro digital remoto, que detecte a temperatura 

sem contato com a pele, sendo vedada a entrada e permanência no recinto de frequentadores, clientes, funcionários ou fornecedores com temperatura corporal supe-

rior a 37º;

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 recinto e, se possível, de forma intercalada nos corredores, recomendando por meio de informativos a necessidade do seu uso 

constante;

somente autorizar a entrada e permanência no recinto de frequentadores, convidados, clientes, funcionários e fornecedores com uso adequado de máscara facial, que 

deverá cobrir totalmente o nariz e a boca;

apresentando sintomas tais como perda de olfato ou paladar, tosse seca, febre (temperatura corporal acima de 37º), difi culdade respiratória aguda, congestionamento 

nasal e/ou infl amação na garganta, 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;

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;

Nas áreas comuns, promover orientação com cartazes informativos sobre as regras de prevenção da COVID-19 como distanciamento de pessoas, uso obrigatório e 

correto da máscara facial (cobrindo nariz e boca) de mais informações pertinentes;

garantir que os ambientes estejam ventilados e facilitem a circulação de ar;

disponibilizar apenas lixeiras providas de dispositivos que dispensem o acionamento manual;

disponibilizar para funcionários, colaboradores, fornecedores e clientes meios para higienização das mãos com álcool 70%; 

para os recintos 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;

são vedadas as estratégias que retardam a saída do consumidor do recinto e que induzam aglomerações de pessoas dentro e fora do ambiente;

fi ca proibida a disponibilização de bebedouros coletivos de jato inclinado;

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) por cada cliente, com álcool 70%;

limpar e desinfetar a cada uso, telefones fi xos e móveis de uso coletivo, máquinas de cartões de débito e crédito deverão estar cobertas com fi lme plástico e ser desinfe-

tadas com álcool 70% cada 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);

separar lixo com potencial de contaminação para descarte, como luvas, máscaras e EPIs;

descartar resíduos corretamente, conforme preconizado na Resolução RDC 222/2018 ANVISA/MS.

Os produtos de limpeza e desinfecção devem estar registrados ou autorizados pelo órgão competente e conforme Nota Técnica nº 26/2020/ SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/

ANVISA, disponível no endereço eletrônico www.anvisa.gov.br.
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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 280, de 13 de agosto 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:
I – afi xar na entrada do recinto placa informando a capacidade máxima de lotação, considerando o disposto no art. 4º;
“Art. 4º A capacidade de lotação do ambiente, para quaisquer atividades, a fi m de evitar aglomeração e observar as regras sanitárias e epidemiológicas de enfretamen-
to à pandemia, deve ser calculada da seguinte forma:
I - para lugares fechados, 1 (uma) pessoa a cada 4m² (quatro metros quadrados); e
II - para lugares abertos, 1 (uma) pessoa a cada 1,5m² (um e meio metro quadrado)
§ 1º - O distanciamento de segurança entre pessoas é de 1,5 (um e meio) metro linear;
§ 2º - É vedada a presença de público em eventos esportivos”
II – garantir que os ambientes estejam ventilados e facilitem a circulação de ar;
III – disponibilizar profi ssional para realizar a abordagem de frequentadores, convidados, clientes, funcionários e fornecedores para o uso de preparações alcoólicas (gel 
ou líquida com concentração de 70%) na entrada do recinto e, se possível, de forma intercalada em corredores, recomendando por meio de informativos a necessidade 
do seu uso constante;
IV – na entrada do recinto, manter um termômetro digital remoto que detecte a temperatura sem contato com a pele, sendo vedada a entrada e permanência no recin-
to de frequentadores, convidados, clientes, funcionários ou fornecedores com temperatura corporal superior a 37º C;
V – somente autorizar a entrada e permanência no recinto de frequentadores, convidados, 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;
XII – apresentando sintomas tais como perda de olfato ou paladar, tosse seca, febre (temperatura corporal acima de 37º), difi culdade respiratória aguda, congestio-
namento 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.
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 missas,  desde que respeitadas as normas sanitárias especifi cadas neste Protocolo e 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 a 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 e 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 1,5 m(um e meio metro) 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 mínimo a cada 
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 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.
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, 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.

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 50% 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 manuseio de maçanetas e fechaduras.
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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 as Instituições Religiosas com a fi nalidade de fazer a higienização dos pés. 

Banheiros
Adotar mecanismos para assegurar o distanciamento mínimo de 1,5 m (um e meio metro) 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 abastecidos de 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.

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

PROTOCOLOS DE SALÕES DE BELEZA, CLÍNICAS DE ESTÉTICA, MANICURES, PEDICURE E BARBEARIAS

Os salões de beleza, manicures, pedicures e barbearias estão autorizados a funcionar desde que cumpram as regras de prevenção ao contágio e contenção da propaga-
ção de infecção viral relativa ao Coronavírus – COVID-19, estabelecidas no Decreto nº 280, de 13 de agosto 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 salões de beleza, manicures, pedicure e barbearias os seguintes incisos:
I – afi xar na entrada do recinto placa informando a capacidade máxima de lotação, considerando o disposto no art. 4º;
“Art. 4º A capacidade de lotação do ambiente, para quaisquer atividades, a fi m de evitar aglomeração e observar as regras sanitárias e epidemiológicas de enfretamen-
to à pandemia, deve ser calculada da seguinte forma:
I - para lugares fechados, 1 (uma) pessoa a cada 4m² (quatro metros quadrados); e
II - para lugares abertos, 1 (uma) pessoa a cada 1,5m² (um e meio metro quadrado)
§ 1º - O distanciamento de segurança entre pessoas é de 1,5 (um e meio) metro linear”;
II – garantir que os ambientes estejam ventilados e facilitem a circulação de ar;
III – disponibilizar profi ssional para realizar a abordagem de frequentadores, convidados, clientes, funcionários e fornecedores para o uso de preparações alcoólicas (gel 
ou líquida com concentração de 70%) na entrada do recinto e, se possível, de forma intercalada em corredores, recomendando por meio de informativos a necessidade 
do seu uso constante;
IV – na entrada do recinto, manter um termômetro digital remoto que detecte a temperatura sem contato com a pele, sendo vedada a entrada e permanência no recin-
to de frequentadores, convidados, clientes, funcionários ou fornecedores com temperatura corporal superior a 37º C;
V – somente autorizar a entrada e permanência no recinto de frequentadores, convidados, 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;
VIII – realizar higienização de superfícies de equipamentos de uso compartilhado por cada cliente, com álcool 70%;
IX – descartar resíduos corretamente, conforme preconizado na Resolução RDC 222/2018 Anvisa/MS;
X – higienizar com álcool 70% máquinas de cartão de crédito após a utilização de cada usuário;
XII – apresentando sintomas tais como perda de olfato ou paladar, tosse seca, febre (temperatura corporal acima de 37º), difi culdade respiratória aguda, congestio-
namento 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.§1º Apresentando sintomas 
tais como perda de olfato ou paladar, tosse seca, febre (temperatura corporal acima de 37º), difi culdade respiratória aguda, congestionamento nasal e/ou infl amação 
na garganta, 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.

MEDIDAS COMPLEMENTARES E CONDICIONANTES PARA SALÕES DE BELEZA, MANICURES, PEDICURES, BARBEARIAS E CLÍNICAS DE ESTÉTICA
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1. Protocolos específi cos:
1.1. Adotar atendimento exclusivo com agendamento prévio (hora marcada), mantendo distância mínima de 1,5 m (um e meio metro) entre os clientes. 
1.2. Proibir a permanência de clientes no estabelecimento fora do horário de atendimento, desativando a sala de espera e recepção. 
1.3. Proibir o atendimento de um cliente por mais de um profi ssional, simultaneamente. 
1.4. O profi ssional deverá atender somente um cliente por vez, inibindo aglomeração no interior do estabelecimento.
1.5. Providenciar a desinfecção dos equipamentos e instrumentos após o atendimento de cada cliente.
1.6. Priorizar pagamentos com cartões de débito e crédito, cujas máquinas deverão ser cobertas com plástico adesivo propiciando condições mais adequadas de higie-
nização após cada utilização.
1.7. Proibir o consumo de alimentos e bebidas pelos clientes. 
1.8.  Proibir o consumo de alimentos e bebidas pelos funcionários e fornecedores no espaço destinado ao atendimento a clientes, devendo, se for o caso, ser disponibi-
lizado ambiente adequado (cozinha/copa) para este fi m. 
1.9. Jornais, revistas e similares não poderão ser disponibilizados. 
1.10. Todos os atendentes deverão higienizar as mãos entre cada atendimento, com água e sabão, preferencialmente, ou álcool a 70 %.
1.11. Todos os atendentes deverão utilizar luvas, que deverão ser trocadas após atendimento de cada cliente. 
1.12. Utilizar toalhas de uso individual que deverão ser trocadas após cada atendimento. 
1.13. Observar um intervalo mínimo de 10 (dez) minutos de um cliente para o outro para higienização e desinfecção dos mobiliários, dos equipamentos e das mãos. 
1.14. Manter número sufi ciente de escovas, pentes, tesouras e outros equipamentos, de forma a atender ao tempo necessário para higienização após cada uso. 
1.15. Utilizar capas individuais e descartáveis. 
1.16. Utilizar lâminas descartáveis - vedada a reutilização, sendo o descarte em recipiente rígido, com tampa. 
1.17. Descartar resíduos corretamente, conforme preconizado na Resolução RDC 222/2018 ANVISA/MS.
1.18. Quando necessário a presença de acompanhantes, eles deverão aguardar fora do estabelecimento. 

1.2.Maquiadores, designers de sobrancelhas e afi ns, além dos princípios e das medidas gerais elencadas, deverão:

1.2.1. Utilizar produtos de maquiagem de uso exclusivo de cada cliente. 
1.2.2. Esterilizar as pinças a cada uso. 

1.3. Manicures, pedicures e podólogos, além dos princípios e das medidas gerais elencadas deverão: 

1.3.1. Esterilizar e embalar individualmente os instrumentos, como alicates, espaçadores e outros, após uso em cada cliente. 
1.3.2. Utilizar materiais descartáveis, como lixas, palitos e outros. 
1.3.3. Proibir o uso de qualquer tipo de reservatório de água, como bacias, pulverizadores e outros, devendo ser substituídos por material descartável.

1.4. Serviços de depilação, além dos princípios e das medidas gerais elencadas, deverão: 

1.4.1. Utilizar espátulas, palitos e ceras descartáveis. 
1.4.2. Providenciar a desinfecção das macas após o atendimento de cada cliente e utilizar lençóis descartáveis. 
1.4.3. Observar um intervalo mínimo de 10 (dez) minutos entre um cliente e outro para higienização e desinfecção dos mobiliários, equipamentos e mãos.

1.5. Medidas complementares específi cas para clínicas de estética, além dos princípios e medidas já elencadas, deverão:

1.5.1. Providenciar a desinfecção dos equipamentos após o atendimento de cada cliente e utilizar lençóis descartáveis. 
1.5.2. Utilizar capas individuais e descartáveis para atendimento a cada cliente, sendo vedada sua reutilização. 
1.5.3. Utilizar agulhas descartáveis para atendimento a cada cliente, sendo vedada sua reutilização. 
1.5.4. Para procedimentos no rosto, os clientes devem fi car o menor tempo possível sem máscara.
1.5.5. Produtos como creme e gel devem ser fracionados para cada atendimento. 
1.5.6. Manter bancadas o mais livre possível, deixando sobre elas apenas instrumentos e produtos usados durante o atendimento.

1.6. Medidas complementares a serem adotadas pelos profi ssionais responsáveis pelos procedimentos de estética:

1.6.1. Utilizar touca e máscara facial.
1.6.2. Utilizar jaleco de TNT descartável trocado a cada cliente quando o serviço realizado necessitar de um maior contato físico, como massagem e depilação.
1.6.3. Lavar e desinfetar diariamente o uniforme, que deverá ser de uso exclusivo no ambiente de trabalho;
1.6.4. Antes de iniciar o atendimento, fazer uso do álcool 70% (setenta por cento).
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Plano Municipal de enfrentamento à COVID-19 - “Plano Contagem Pacto pela Vida”

PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DA COVID-19 PARA FUNCIONAMENTO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS - CEASAMINAS

Este protocolo destina-se a cessionários, funcionários, colaboradores terceirizados e prestadores de serviço pertencentes à CEASAMINAS, assim como a todos os clientes 

que utilizam os serviços prestados por esta central de abastecimento.

A unidade CEASAMINAS está autorizada a funcionar  , desde que cumpram as regras de prevenção ao contágio e contenção da propagação de infecção viral relativa ao 

Coronavírus – COVID-19, estabelecidas Decreto nº 280, de 13 de agosto de 2021,e neste Protocolo.

São regras que se aplicam no Entreposto da CEASAMINAS:

I – afi xar na entrada de cada estabelecimento placa informando a capacidade máxima de lotação, considerando o disposto no art. 4º;

“Art. 4º A capacidade de lotação do ambiente, para quaisquer atividades, a fi m de evitar aglomeração e observar as regras sanitárias e epidemiológicas de enfretamen-

to à pandemia, deve ser calculada da seguinte forma:

I - para lugares fechados, 1 (uma) pessoa a cada 4m² (quatro metros quadrados); e

II - para lugares abertos, 1 (uma) pessoa a cada 1,5m² (um e meio metro quadrado)

§ 1º - O distanciamento de segurança entre pessoas é de 1,5 (um e meio) metro linear”;

II – garantir que os ambientes estejam ventilados e facilitem a circulação de ar;

III – disponibilizar profi ssional para realizar a abordagem de frequentadores, convidados, clientes, funcionários e fornecedores para o uso de preparações alcoólicas (gel 

ou líquida com concentração de 70%) na entrada do recinto e, se possível, de forma intercalada em corredores, recomendando por meio de informativos a necessidade 

do seu uso constante;

IV – na entrada do recinto, manter um termômetro digital remoto que detecte a temperatura sem contato com a pele, sendo vedada a entrada e permanência no recin-

to de frequentadores, convidados, clientes, funcionários ou fornecedores com temperatura corporal superior a 37º C;

V – somente autorizar a entrada e permanência no recinto de frequentadores, convidados, 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;

VIII – 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;

X – higienizar com álcool 70% máquinas de cartão de crédito após a utilização de cada usuário;

XI – para os recintos 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;

XII – apresentando sintomas tais como perda de olfato ou paladar, tosse seca, febre (temperatura corporal acima de 37º), difi culdade respiratória aguda, congestio-

namento 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.

MEDIDAS COMPLEMENTARES E CONDICIONANTES PARA FUNCIONAMENTO DA CEASAMINAS:

1. Acesso e capacidade 

1.1. Na entrada dos estabelecimentos, 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 nos estabelecimentos de frequentadores, clientes, funcionários ou fornecedores com temperatura corporal superior a 

37ºC.

1.2. Somente autorizar a entrada e permanência nos estabelecimentos de frequentadores, clientes, funcionários e fornecedores com uso adequado de máscara facial, 

que deverá cobrir totalmente o nariz e a boca.

1.3.  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 dos estabelecimentos e, se possível, de forma intercalada nos corredores, recomendando por meio de informativos a necessida-

de do seu uso constante.

1.4. Dentro de cada loja, limitar a capacidade de pessoas, incluindo funcionários e clientes,                                                                                                                                        

                                                      respeitando-se o distanciamento mínimo de 4 m² (quatro metros quadrados). 

1.5. Organizar fi las internas e externas na entrada dos estabelecimentos, observando o distanciamento mínimo de 1,5 m (um e meio metro) entre as pessoas, em caso 

de necessidade. 

1.6. Implantar campanha de conscientização interna, com cartazes e/ou outros dispositivos com divulgação de medidas preventivas à contenção da COVID-19.

1.7. Evitar a utilização de decoração e adornos no ambiente que possam difi cultar a limpeza.

1.8. Ajustar as jornadas de trabalho, de modo a proporcionar uma distância mínima de 1,5 m (um e meio metro) entre os postos de trabalho. 

1.9. Elaborar e divulgar procedimento escrito sobre autoavaliação e o autocuidado, divulgando-o aos trabalhadores, de modo a auxiliá-los na identifi cação de poten-

ciais sinais e sintomas da Covid-19.

1.10. As atividades dos vendedores ambulantes/cafezeiros que já se encontravam devidamente regulamentadas na CEASAMINAS antes da pandemia da Covid-19, per-

manecerão liberadas, desde que cumpridas todas as regras deste Protocolo, especialmente as contidas no item 2.10, e:

1.10.1. Higienizar as mãos com álcool gel ou líquido 70% a cada contato com clientes ou superfícies ou objetos e ao fi nal de cada venda/entrega do produto; 

1.10.2. Os alimentos já deverão estar acondicionados em embalagens individuais e não poderão ser manipulados pelo vendedor no ato da entrega.

1.10.3. Utilizar material descartável para fornecimento de bebidas e lanches.
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1.10.4. Efetuar a cobrança das vendas em momento posterior à entrega dos produtos, ou de forma opcional ter um ajudante exclusivamente para recebimento dos 

pagamentos.

2. Cuidados com colaboradores, funcionários, fornecedores e demais trabalhadores:

2.1. Capacitar vigilantes, técnicos de segurança e colaboradores para fi scalização das medidas de prevenção e combate à COVID-19;

2.2. Instruir os funcionários sobre a obrigatoriedade do uso adequado de máscara facial, que deverá cobrir totalmente o nariz e a boca, e deverá ser trocada no máximo 

a cada quatro horas de trabalho, se estiver úmida ou sempre que necessário;

2.3. Uso obrigatório de máscara durante todo o período de funcionamento. 

2.4. Orientar funcionários a manter cabelos presos e a não utilizar adornos pessoais, como anéis, pulseiras, gargantilhas, relógios, colares e brincos grandes, para asse-

gurar a correta higienização das mãos. Permitido o uso de brincos pequenos. 

2.5. Orientar os funcionários sobre a necessidade de lavar periodicamente as mãos e antebraços com água e sabão e sempre que considerar necessário.

2.6. Orientar, alertar e fi scalizar os funcionários para que não utilizem ou compartilhar itens de uso pessoal com os colegas de trabalho, como EPIs, fones, canetas, 

aparelhos de telefone, uniforme, headsets e outros.

2.7. Orientar aos funcionários a 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.

2.8. 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.

2.9. Os estabelecimentos deverão dispensar do comparecimento ao seu local de trabalho os funcionários que apresentarem sintomas respiratórios, tais como tosse 

seca, febre (temperatura corporal acima de 37ºC), 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;

2.10. Os profi ssionais que atuam nos estabelecimentos de alimentação deverão: 

2.10.1. 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. 

2.10.2. Reforçar cuidados nas áreas de manipulação de alimentos, sendo proibido todo ato que possa contaminar os alimentos. 

2.10.3. Informar e orientar aos clientes sobre a importância de evitar o compartilhamento de talheres, copos e outros objetos à mesa, como o telefone celular.

2.10.4. Informar e orientar aos funcionários manter os cabelos presos e não utilizar bijuterias, joias, anéis, relógios e outros adereços, para assegurar a correta higieni-

zação das mãos;

3. Ambiente e higienização

3.1. 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, de acordo com o Protocolo de limpeza e desinfecção de superfícies, publicado em 27 de janeiro de 2021. 

3.2. Implementar entradas com fl uxo unidirecional, a fi m de coordenar a circulação dos clientes. 

3.3. Separar lixo com potencial de contaminação para descarte (como luvas, máscaras e EPIs). 

3.4. Utilizar apenas lixeiras com tampa acionada por pedal. 

3.5. Sinalizar áreas comuns com informações sobre distanciamento de pessoas, orientações de segurança e medidas de prevenção da COVID-19.

3.6. Os dispensadores de água que exijam aproximação da boca para ingestão devem ser lacrados em todos os bebedouros, permitindo-se somente o dispensador de 

água para copos. Os estabelecimentos deverão fornecer copos descartáveis aos clientes e funcionários. Também é permitido aos funcionários copos ou canecas não 

descartáveis, desde que de uso individual e devidamente higienizados.

3.7. Caracteriza-se infração administrativa, passível sanções e multas, a não utilização correta do uso de máscaras.

4. Mercado Livre do Produtor

Além das medidas preventivas já citadas neste Protocolo, no Mercado Livre do Produtor deverão ser acrescentadas as seguintes medidas preventivas:

1. No Mercado Livre do Produtor – MLP, instalar bebedouros e fontes para higienização das mãos em quantidade sufi ciente para atender ao fl uxo de pessoas

2. Organizar fl uxo de carga e descarga, impedindo a aglomeração de produtores, carregadores e demais envolvidos no processo

3. Utilizar sistema de som com emissão de sinais sonoros a cada 30 minutos, com informes que estimulem e propaguem a importância da utilização de máscaras, da 

higienização das mãos com álcool gel 70% ou lavagem com água e sabão.

6. Banheiros Públicos

6.1. Adotar mecanismos para assegurar o distanciamento mínimo de 1,5 m (um e meio metro) entre pessoas que se deslocam e aguardam para acessar os banheiros. 

6.2. Limitar o acesso aos banheiros a sua capacidade de uso, com monitoramento permanente por um funcionário.

6.3. Manter as saboneteiras e toalheiros dos lavatórios dos clientes e colaboradores abastecidos de sabonete líquido, papel toalha descartável, lenços de papel e álcool 

70% (setenta por cento).

6.4. Orientar sobre a disponibilidade e importância da utilização dos lavabos coletivos para a constante higienização das mãos.

6.5. Manter equipe permanente de limpeza, higienizando o ambiente, conforme Protocolo para Limpeza e Desinfecção de Superfícies publicado pela Prefeitura Munici-

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

PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DA COVID-19 PARA PROJETOS, PROGRAMAS E INSTITUIÇÕES DE TREINAMENTO ESPORTIVO INFANTOJUVENIS

Este protocolo destina-se aos atletas, praticantes e demais presentes aos locais de atividades nos PROJETOS, PROGRAMAS E INSTITUIÇÕES DE TREINAMENTO ESPORTIVO 

INFANTOJUVENIS.

Os projetos, programas e instituições de treinamento esportivo infantojuvenis 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 280, de 13 de agosto de 2021, acrescidas de regras especí-

fi cas que compõem o presente Protocolo.

 Conforme estabelecido pelo referido Decreto, são regras que se aplicam a todos os projetos, programas e instituições de treinamento esportivo:

I – afi xar na entrada do recinto placa informando a capacidade máxima de lotação, considerando o disposto no art. 4º;

“Art. 4º A capacidade de lotação do ambiente, para quaisquer atividades, a fi m de evitar aglomeração e observar as regras sanitárias e epidemiológicas de enfretamen-

to à pandemia, deve ser calculada da seguinte forma:

I - para lugares fechados, 1 (uma) pessoa a cada 4m² (quatro metros quadrados); e

II - para lugares abertos, 1 (uma) pessoa a cada 1,5m² (um e meio metro quadrado)

§ 1º - O distanciamento de segurança entre pessoas é de 1,5 (um e meio) metro linear;

§ 2º - É vedada a presença de público em eventos esportivos”

II – garantir que os ambientes estejam ventilados e facilitem a circulação de ar;

III – disponibilizar profi ssional para realizar a abordagem de frequentadores, convidados, clientes, funcionários e fornecedores para o uso de preparações alcoólicas (gel 

ou líquida com concentração de 70%) na entrada do recinto e, se possível, de forma intercalada em corredores, recomendando por meio de informativos a necessidade 

do seu uso constante;

IV – na entrada do recinto, manter um termômetro digital remoto que detecte a temperatura sem contato com a pele, sendo vedada a entrada e permanência no recin-

to de frequentadores, convidados, clientes, funcionários ou fornecedores com temperatura corporal superior a 37º C;

V – somente autorizar a entrada e permanência no recinto de frequentadores, convidados, 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;

VIII – realizar higienização de superfícies de equipamentos de uso compartilhado por cada cliente, com álcool 70%;

IX – descartar resíduos corretamente, conforme preconizado na Resolução RDC 222/2018 Anvisa/MS;

X – higienizar com álcool 70% máquinas de cartão de crédito após a utilização de cada usuário;

XII – apresentando sintomas tais como perda de olfato ou paladar, tosse seca, febre (temperatura corporal acima de 37º), difi culdade respiratória aguda, congestio-

namento 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.

MEDIDAS COMPLEMENTARES E CONDICIONANTES PARA PROJETOS, PROGRAMAS E INSTITUIÇÕES DE TREINAMENTO ESPORTIVO INFANTOJUVENIS

Medidas Preliminares:

Realizar Ação de Conscientização de todos os atores envolvidos na prática, seja profi ssional ou aluno, sobre as medidas de segurança a serem adotadas e respeitadas no 

local de prática;

Pessoas do grupo de risco* não podem participar das atividades.

 *Grupos de risco: 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 imunocomprometimento, devido 

ao uso de medicamentos ou doenças, incluindo os portadores de HIV/Aids e neoplasias; Doenças neurológicas. Para os professores, técnico administrativos e demais 

colaboradores devem ser observadas Orientações da Portaria Conjunta nº 20, de 18 de junho de 2020 do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e 

Trabalho.

Fazer escala e agendamento para entrada nos espaços de treino, por grupos de usuários, respeitando o cálculo de 4 m² (quatro metros quadrados)por pessoa. 

Recomendar aos praticantes que cheguem nos horários estipulados, e ao término do treinamento, não façam reuniões. Os grupos devem começar e terminar as ativida-

des no mesmo espaço de tempo e saírem de forma ordenada, sem contato e aglomeração;

Medidas Sanitárias:

Realizar registro diário do estado de saúde de todos os profi ssionais em atividade, registrando a anamnese e exame clínico. Caso haja presença de qualquer sinal ou 

sintoma respiratório o profi ssional ou colaborador deve ser isolado por 14 dias,  e sua testagem, com exame de biologia molecular (PCR) deve ser realizada preferencial-
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mente no 3º dia após início dos sintomas, no máximo até o 7º dia. 

Os equipamentos de treinamento devem estar dispostos a uma distância mínima de 1,5 m (um e meio metro) entre si;

Impedir a utilização de vestiários para troca de roupa e banho, sendo obrigatório que os alunos/atletas já cheguem no local de treino com as vestimentas;

Utilização de banheiros controlada na entrada, sempre higienizando o espaço antes e após a utilização de cada indivíduo; 

Disponibilizar álcool gel 70% aos atletas, praticantes e todos os demais presentes nos locais de treinamento;

Higienizar os materiais de treino antes de serem utilizados,  não podendo ser compartilhados sem antes ser higienizado;

Disponibilizar sabonetes líquidos e locais com água corrente para assepsia das mãos;

Uso de Bebedouros apenas para reabastecimento de ‘’garrafi nhas” Individuais;

Medidas Pedagógicas:

Todos os atletas, praticantes e demais presentes aos locais de atividades devem usar máscara, retirando apenas quando estiver efetivamente treinando. Trocar a másca-

ra toda vez que estiver úmida, acondicionando a máscara utilizada em embalagem própria;

Não utilizar salas de vapor ou saunas, e isolar locais sem circulação de ar;

Fica proibido atividades coletivas que propiciem contato direto, como coletivos, pequenos jogos, entre outros, sendo permitido apenas treinamentos de cunho técnico, 

tático, físico e psicossocial realizados individualmente, respeitando o distanciamento e higienização dos materiais (Esta medida pode ser revogada pela entidade, caso 

apresente um protocolo de segurança contendo testagem de TODOS os atletas envolvidos com frequência mínima a cada sete dias);

Em atividades que é necessário a utilização de acessórios, estes devem fi car em locais de acesso sem aglomeração, sendo higienizados entre cada utilização;

Deve se evitar manuseio de celulares durante a prática de atividade física;

Não utilizar guarda volumes nem outros locais onde pode ocorrer estímulo à aglomeração de pessoas;

Os estabelecimentos devem abster-se de usar cancelas, catracas ou outro mecanismo que obriguem o uso das mãos para permissão de entrada. Em caso de impossibili-

dade de desativação das existentes, a entrada do usuário deverá ser liberada por funcionários;

Não é permitido o uso de áreas de convivência. Bares, lanchonetes e congêneres deverão seguir o Protocolo próprio;

Recomenda a utilização de locais abertos, sempre que possível;

Orientar os praticantes a utilizar recipientes de hidratação próprias, sem compartilhar o mesmo;

As modalidades que necessitam realizar entregas de alimentação, chips de cronometragem e/ou kits devem garantir que sejam realizadas sem embalagens individuais, 

devidamente higienizadas e desinfetadas, e entregues de forma a não gerar aglomerações;

Nas modalidades em que existe o uso de animais, as áreas de estabulagem devem estar restritas apenas para tratadores, instrutores e veterinários, respeitando o distan-

ciamento. 

Observações Gerais:

Se em uma mesma equipe, ou um mesmo ambiente compartilhado houver 03 ou mais casos confi rmados será caracterizada situação de surto, devendo ser notifi cado 

imediatamente, com período máximo de 24 horas, à Secretaria Municipal de Saúde;

As entidades esportivas devem estar atentas e com contato direto com a Secretaria Municipal de Saúde, estando assim, sempre atualizadas sobre as recomendações, 

inclusive, possuindo sistema de disseminação de informação junto aos profi ssionais, alunos e praticantes, para, caso haja recomendações, suspensão imediata das 

atividades.
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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 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 280, de 13 de agosto de 2021, acrescidas de regras específi cas que compõem o presente Protoco-

lo.

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 recinto placa informando a capacidade máxima de lotação, considerando o disposto no art. 4º;

“Art. 4º A capacidade de lotação do ambiente, para quaisquer atividades, a fi m de evitar aglomeração e observar as regras sanitárias e epidemiológicas de enfretamen-

to à pandemia, deve ser calculada da seguinte forma:

I - para lugares fechados, 1 (uma) pessoa a cada 4m² (quatro metros quadrados); e

II - para lugares abertos, 1 (uma) pessoa a cada 1,5m² (um e meio metro quadrado)

§ 1º - O distanciamento de segurança entre pessoas é de 1,5 (um e meio) metro linear”;

II – garantir que os ambientes estejam ventilados e facilitem a circulação de ar;

III – disponibilizar profi ssional para realizar a abordagem de frequentadores, convidados, clientes, funcionários e fornecedores para o uso de preparações alcoólicas (gel 

ou líquida com concentração de 70%) na entrada do recinto e, se possível, de forma intercalada em corredores, recomendando por meio de informativos a necessidade 

do seu uso constante;

IV – na entrada do recinto, manter um termômetro digital remoto que detecte a temperatura sem contato com a pele, sendo vedada a entrada e permanência no recin-

to de frequentadores, convidados, clientes, funcionários ou fornecedores com temperatura corporal superior a 37º C;

V – somente autorizar a entrada e permanência no recinto de frequentadores, convidados, 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;

VIII – 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;

X – higienizar com álcool 70% máquinas de cartão de crédito após a utilização de cada usuário;

XI – para os recintos 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;

XII – apresentando sintomas tais como perda de olfato ou paladar, tosse seca, febre (temperatura corporal acima de 37º), difi culdade respiratória aguda, congestio-

namento 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.

PROTOCOLOS PARA SHOPPING CENTERS, CENTROS DE COMÉRCIO E GALERIAS DE LOJAS 

1. Acesso e capacidade 

1.1. 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.

1.2. 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.

1.3.  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.

1.4. Dentro de cada loja, limitar a capacidade de pessoas, incluindo funcionários, clientes, respeitando-se o distanciamento mínimo de 4 m² (quatro metros quadrados). 

1.5. Limitar a capacidade total do shopping, incluindo funcionários e clientes, a uma pessoa a cada 4 m² (quatro metros quadrados) de área comum de circulação inter-

na acrescido da área das lojas, não sendo contabilizadas áreas de lazer e de estacionamento. 

1.6. Realizar controle de entrada e saída para assegurar a limitação de capacidade de pessoas ao mesmo tempo no local. 

1.7. Organizar fi las internas e externas, observando o distanciamento mínimo de 1,5 m (um e meio metro) entre as pessoas. 

1.8. Limitar a utilização de escadas e esteiras rolante com marcação de espaço respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 m (um e meio metro) entre as pessoas.

2. Cuidados com funcionários 

2.1. Capacitar vigilantes, técnicos de segurança e colaboradores para fi scalização das medidas de prevenção e combate à COVID-19;

2.2. 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;

2.3. Uso obrigatório de máscara durante todo o período de funcionamento. 

2.4. Vedada a utilização de adornos pessoais, como anéis, pulseiras, gargantilhas, relógios, colares e brincos grandes. Permitido o uso de brincos pequenos. 

2.5. orientar os funcionários sobre a necessidade de lavar periodicamente as mãos e antebraços com água e sabão e sempre que considerar necessário;

2.6. 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

2.7. 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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2.8. 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;

2.9. Os estabelecimentos deverão dispensar do comparecimento ao seu local de trabalho os funcionários que apresentarem sintomas respiratórios, tais como tosse 

seca, febre (temperatura corporal acima de 37º), difi culdade respiratória aguda, congestionamento nasal e/ou infl amação na garganta. O funcionário deverá ser afasta-

do 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;

2.10. os profi ssionais que atuam nos estabelecimentos de alimentação deverão: 

2.10.1. 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. 

2.10.2. reforçar cuidados nas áreas de manipulação de alimentos, sendo proibido todo ato que possa contaminar os alimentos. 

2.10.3. informar aos clientes sobre a importância de evitar o compartilhamento de talheres, copos e outros objetos à mesa, como o telefone celular.

2.10.4. orientar aos funcionários manter os cabelos presos e não utilizar bijuterias, joias, anéis, relógios e outros adereços, para assegurar a correta higienização das 

mãos;

3. Lojas internas

3.1. Aplicam-se às lojas e estabelecimentos que funcionam em shoppings, centros de comércio e galerias, as mesmas exigências de controle aplicáveis a atividades 

equivalentes não realizadas nestes locais. 

3.2. Informar, em cartazes disponibilizados na entrada, o número máximo de clientes permitidos simultaneamente no interior do estabelecimento. 

3.3. 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;

4. Ambiente e higienização

4.1. 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 

autoatendimento e nas entradas das lojas (parte interna). 

4.2. Isolar e proibir o uso de assentos e bancos nas áreas comuns. 

4.3. Vedado parque de diversão para crianças, cinemas e demais atividades de entretenimento e recreação, assim como eventos e campanhas com potencial de causar 

aglomeração. 

4.4. Proibir o uso de bebedouros com jato inclinado. 

4.5. Restringir o uso de elevadores para 50% da capacidade, com demarcação no piso. 

4.6. 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. 

4.7. Demarcar o distanciamento mínimo de 1,5 m (um e meio metro) em locais com potencial de aproximação e aglomeração de pessoas. 

4.8. 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. 

4.9. 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. 

4.10. Manter, sempre que possível, as portas abertas, para minimizar a necessidade de manuseio de maçanetas e fechaduras. 

4.11. 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. 

4.12. Vedada a utilização de adornos e decorações que possam difi cultar a higienização. 

4.13. Higienizar cestas, carrinhos de compra e semelhantes a cada uso ou sempre que se fi zer necessário com álcool 70% (setenta por cento). 

4.14. Vedado o fornecimento/locação de carrinhos de bebês e/ou crianças e semelhantes.

4.15. Instalar barreiras metálicas e cones para direcionamento do fl uxo de pessoas. 

4.16. Implementar entradas com fl uxo unidirecional, a fi m de coordenar a circulação dos clientes. 

4.17. Desinfetar corrimãos das escadas e esteiras rolantes a cada hora, ou sempre que se fi zer necessário. 

4.18. Separar lixo com potencial de contaminação para descarte (como luvas, máscaras e EPIs). 

4.19. Utilizar apenas lixeiras com tampa acionada por pedal. 

4.20. Sinalizar áreas comuns com informações sobre distanciamento de pessoas, orientações de segurança e medidas de prevenção da COVID-19.

5. Banheiros 

5.1. Adotar mecanismos para assegurar o distanciamento mínimo de 1,5 m (um e meio metro) entre pessoas que se deslocam e aguardam para acessar os banheiros. 

5.2. Limitar o acesso aos banheiros a sua capacidade de uso. 

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

cento).

6. Estacionamento 

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

6.2. Suspender os serviços de manobrista. 

6.3. 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 FUNCIONAMENTO PARA ACADEMIAS, CENTROS DE GINÁSTICA, ESTABELECIMENTOS DE CONDICIONAMENTO FÍSICO E ATIVIDADES AQUÁTICAS

PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DA COVID-19 PARA ACADEMIAS, CENTROS DE GINÁSTICA E ESTABELECIMENTOS DE CONDICIONAMENTO FÍSICO E ATIVIDADES AQUÁTICAS

Este protocolo destina-se a proprietários, funcionários, colaboradores terceirizados e prestadores de serviço de estabelecimentos defi nidos por academias, centros de gi-

nástica, estabelecimentos de condicionamento físicos e atividades aquáticas, assim como todos os clientes que utilizam os serviços prestados por este núcleo comercial.

As academias, centros de ginástica, estabelecimentos de condicionamento físicos e atividades aquáticas 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 Decreto nº 280, de 13 de agosto de 2021, 

acrescidas de regras específi cas que compõem o presente Protocolo.

Conforme estabelecido pelo referido Decreto, são regras que se aplicam a todos as academias, centros de ginástica, estabelecimentos de condicionamento físicos e 

atividades aquáticas:

I – afi xar na entrada do recinto placa informando a capacidade máxima de lotação, considerando o disposto no art. 4º;

“Art. 4º A capacidade de lotação do ambiente, para quaisquer atividades, a fi m de evitar aglomeração e observar as regras sanitárias e epidemiológicas de enfretamen-

to à pandemia, deve ser calculada da seguinte forma:

I - para lugares fechados, 1 (uma) pessoa a cada 4m² (quatro metros quadrados); e

II - para lugares abertos, 1 (uma) pessoa a cada 1,5m² (um e meio metro quadrado)

§ 1º - O distanciamento de segurança entre pessoas é de 1,5 (um e meio) metro linear;

§ 2º - É vedada a presença de público em eventos esportivos”

II – garantir que os ambientes estejam ventilados e facilitem a circulação de ar;

III – disponibilizar profi ssional para realizar a abordagem de frequentadores, convidados, clientes, funcionários e fornecedores para o uso de preparações alcoólicas (gel 

ou líquida com concentração de 70%) na entrada do recinto e, se possível, de forma intercalada em corredores, recomendando por meio de informativos a necessidade 

do seu uso constante;

IV – na entrada do recinto, manter um termômetro digital remoto que detecte a temperatura sem contato com a pele, sendo vedada a entrada e permanência no recin-

to de frequentadores, convidados, clientes, funcionários ou fornecedores com temperatura corporal superior a 37º C;

V – somente autorizar a entrada e permanência no recinto de frequentadores, convidados, 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;

VIII – realizar higienização de superfícies de equipamentos de uso compartilhado (por cada cliente, com álcool 70%;

IX – descartar resíduos corretamente, conforme preconizado na Resolução RDC 222/2018 Anvisa/MS;

X – higienizar com álcool 70% máquinas de cartão de crédito após a utilização de cada usuário;

II – apresentando sintomas tais como perda de olfato ou paladar, tosse seca, febre (temperatura corporal acima de 37º), difi culdade respiratória aguda, congestio-

namento 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.

MEDIDAS COMPLEMENTARES E CONDICIONANTES PARA ACADEMIAS, CENTROS DE GINÁSTICA, ESTABELECIMENTOS DE CONDICIONAMENTO FÍSICO E ATIVIDADES 

AQUÁTICAS

I - Protocolos para todas as modalidades 

Capacidade, disposição física e distanciamento 

1.1. Capacidade máxima de uma pessoa a cada 4 m² (quatro metros quadrados), incluindo os funcionários. 

1.2. Realizar controle de entrada e saída para assegurar a lotação máxima. 

1.3. Receber alunos e realizar atividades preferencialmente com agendamento prévio de horário. É permitido realizar atendimentos sem o agendamento, desde que seja 

respeitada a capacidade máxima de uma pessoa a cada 4 m² (quatro metros quadrados). 

1.4. Na entrada do estabelecimento, manter um funcionários 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;

1.5. Oferecer dispositivo para higienização dos calçados com soluções desinfetantes regulados pelo protocolo específi co e em acordo com a ANVISA;

1.6. 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. 

OBS: higienizar as mãos antes de colocar a máscara e depois de retirá-la, não remover a máscara em nenhuma hipótese, garantir que há conforto para respirar, não 

usar maquiagens, trocar a máscara caso ela fi que úmida;

1.7. Demarcar, no exterior do estabelecimento, os espaços em que os frequentadores devem aguardar para entrar, ou reservar um espaço separado das áreas de treino 

para que os frequentadores possam aguardar para entrar, respeitando, em ambos os casos, o distanciamento de 1,5 m (um e meio metro). No interior dos estabeleci-

mentos delimitar com fi ta os espaços em que cada cliente deve se exercitar nas áreas de peso livre;

1.8. Criar um sistema de fl uxo contínuo, para que não ocorra contra fl uxo ou fl uxo cruzado entre os frequentadores.

Rotina de atividades 

2.1. Recomenda-se que as pessoas pertencentes ao grupo de risco não frequentem os estabelecimentos de condicionamento físico, exceto em caso de recomendação 

médica. 

OBS: Considera-se como grupo de risco, as pessoas que se enquadram em uma das seguintes situações:

I - Idade igual ou superior a sessenta anos; 

II - Gestantes;

III - pessoas em tratamento quimioterápico, em uso de medicamentos imunossupressores,
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IV- Imunossuprimidos e com doenças crônicas como diabetes, hipertensão, asma e doença pulmonar obstrutiva crônica com avaliação médica.

2.2. Alunos e frequentadores com contato domiciliar suspeito ou confi rmado para COVID-19 devem se afastar dos treinos por 14 dias (quatorze dias). 

2.3. Os frequentadores deverão assinar termo de responsabilidade em que declare conhecimento sobre os procedimentos e protocolos preventivos. O estabelecimento 

deverá recolher o termo de responsabilidade assinado e garantir que o frequentador realize os procedimentos de higienização. 

2.4. Todos os presentes nos estabelecimentos de condicionamento físico deverão: 

2.4.1. Higienizar com frequência as mãos com água e sabão ou álcool 70% (setenta por cento). 

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

2.4.3. Manter uma distância mínima de 2 m (dois metros) de qualquer pessoa. 

2.4.4 Evitar abraços, beijos e apertos de mãos. 

2.4.5. Portar garrafa para hidratação própria e prender os cabelos. Se for utilizar toalha de banho, levar a própria. 

2.4.6. Não partilhar objetos de uso pessoal, como toalhas, garrafas e copos. 

2.4.7. 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;

2.5. Não deverá haver contato físico entre alunos e instrutores, mesmo nas atividades ao ar livre. 

2.6. Caso algum frequentador apresente febre ou outro sintoma da COVID-19, deverá ser afastado, orientado a procurar atendimento nas unidades de saúde e o fato 

informado imediatamente à gerência, sendo proibida a sua entrada no estabelecimento.

Ambiente e higienização 

3.1. Disponibilizar solução desinfetante para realizar assepsia dos calçados nas áreas em que os treinos são realizados na superfície do chão e/ou designar uma área 

específi ca para que os frequentadores possam realizar atividades que tenham contato com o chão (como fl exão, alongamento e abdominal). 

3.2. Interrupção do uso de identifi cadores digitais, ou assepsia antes e após o seu uso. 

3.3. Adaptar as portas com abertura de forma que as pessoas possam passar sem tocar nas maçanetas. 

3.4. Disponibilizar dispensers ou borrifadores de álcool 70% (setenta por cento) para uso de clientes e colaboradores na entrada do estabelecimento, dos sanitários, 

pontos de hidratação, áreas de treino de fácil acesso.

3.5. Desinfetar máquinas, móveis e equipamentos em intervalos regulares, ou sempre que se fi zer necessário. 

3.6. Suspensão das atividades para limpeza e desinfecção completa dos ambientes e equipamentos, a cada 4 horas ou quando se fi zer necessário, mantendo anotações 

em livro de registro próprio. 

3.7. Limitar a utilização de bebedouros somente à coleta de água em garrafas ou copos próprios ou descartáveis, sendo vedado o uso de bebedouros de jato inclinado. 

3.8. Permitir a utilização de armários e escaninhos intercalados, demarcando aqueles que não poderão ser usados, e higienizá-los a cada troca de frequentadores. 

3.9. Utilizar lixeira acionada com pedal, sem contato manual e higienização diária ou sempre que se fi zer necessário. 

3.10. Restringir o uso de vestiários à capacidade de uso de chuveiros e sanitários. 

3.11. Restringir o uso de sanitários à sua capacidade de uso. 

3.12. Extremamente recomendável a manutenção de ambiente bem-ventilado, onde haja corrente de ar. Evitar ambientes completamente fechados com ar-condiciona-

do. No caso de uso de ar-condicionado, o estabelecimento deve seguir as orientações previstas no protocolo de limpeza de ar condicionado.

3.13. É vedado o uso de ventiladores de alta potência. 

3.14. Afi xar cartazes ou outros meios de comunicação com instruções a serem seguidas pelos frequentadores nas dependências do estabelecimento. 

3.14.1. As principais informações deverão focar nos seguintes aspectos: assepsia; distanciamento social; compartilhamento de objetos pessoais; etiqueta de tosse; au-

toidentifi cação de sintomas e condutas;estruturas e serviços disponíveis (áreas, horários, critérios e atividades); regras para a adequada e segura utilização de aparelhos 

e equipamentos; cuidados pessoais e relativos aos grupos de risco; higienização das mãos; uso de EPIs, com destaque para as máscaras faciais. 

4. Profi ssionais 

4.1. Os funcionários deverão usar máscaras e portar álcool 70% (setenta por cento). 

4.2. Caso o profi ssional apresente sintomas tais como perda de olfato ou paladar, tosse seca, febre (temperatura corporal acima de 37º), difi culdade respiratória aguda, 

congestionamento nasal e/ou infl amação na garganta, o funcionário deverá ser afastado das atividades laborais e deverá receber orientação de permanecer em isola-

mento 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. Observada a ocorrên-

cia de novos casos em outros profi ssionais ou alunos (três ou mais casos relacionados entre si), comunicar à Vigilância Epidemiológica do Município. 

4.3. Profi ssionais com contato domiciliar suspeito ou confi rmado para COVID-19 devem se afastar das atividades por quatorze dias, ou realizar o exame RT-PCR para 

SARS CoV-2, podendo retornar caso esteja assintomático e o resultado do exame seja não detectável. 

4.4. Os funcionários deverão portar garrafas e toalhas individuais. 

4.5. Assegurar a manutenção das medidas de prevenção pela equipe por meio do oferecimento de condições adequadas para evitar aglomerações em momentos de 

descanso, alimentação e troca de turnos entre os funcionários e instrutores. 

4.6. Capacitar os funcionários para orientar os frequentadores sobre os procedimentos e condutas adequadas de prevenção à COVID-19.

II - Regras complementares para academia de ginástica e musculação e box de crossfi t Academias de ginástica e musculação e box de crossfi t deverão adotar, além dos 

protocolos instituídos no tópico I do protocolo, as seguintes normas: 

Rotina de atividades 

1.1. Proibir a permanência de alunos após as sessões de treino.

Ambiente e higienização 

2.1. Higienizar as mãos com água e sabão ou álcool 70% (setenta por cento)  após cada exercício e após tocar em qualquer superfície da academia, como maçanetas, 

corrimões, balcões, chão e os próprios aparelhos. 

2.2. Disponibilizar aos alunos toalhas de papel e álcool 70% (setenta por cento) ou produtos para higienização dos equipamentos a cada uso. O próprio frequentador 

deverá higienizar o aparelho antes de utilizá-lo, mesmo que já tenha sido feito por profi ssional responsável pela limpeza. Após o exercício, o equipamento deverá ser 

higienizado novamente, visando à proteção do próximo. 

2.3. Utilizar 50% dos equipamentos de cárdio, ou seja, deixar o espaço de um equipamento sem uso para outro equipamento.

2.4. Nas modalidades que utilizem o espaço do salão ou áreas de peso livre, realizar marcações no piso para indicar as posições a serem ocupadas e disponibilizar os 

equipamentos necessários no espaço demarcado. 
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2.5. Delimitar com fi ta o espaço em que cada aluno deve se exercitar nas áreas de peso livre e nas áreas de atividades coletivas, respeitando o distanciamento mínimo 

de 2 m (dois metros) de distância entre cada pessoa.

III - Regras complementares para centro de treinamento físico ou esportivo O centro de treinamento físico ou esportivo deverá adotar, além dos protocolos instituídos 

no tópico I deste protocolo, as seguintes normas: 

Capacidade, disposição física e distanciamento 

1.1. Permitida a entrada de um responsável por aluno menor de idade ou acompanhante de idosos ou pessoas com defi ciência. 

1.2. O responsável deverá higienizar com frequência os objetos das crianças, idosos ou pessoas com defi ciência. 

 1.3. 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.

Rotina de atividades 

2.1. Aulas individuais e coletivas de boxe, karatê, muay thai e outras modalidades esportivas só poderão ser oferecidas em locais arejados e preservando o uso obrigató-

rio e correto da máscara.  

2.2. Em ambientes de práticas aquáticas: 

2.2.1. Exigir o uso de chinelos em áreas de circulação. 

2.2.2. Limitar o uso da piscina de forma a preservar o distanciamento de 1,5 m (um e meio metro) entre as pessoas e, em caso de atividades de treinamento, limitar o 

uso a duas pessoas por raia. 

2.3.3. Disponibilizar recipientes de álcool 70% (setenta por cento) para que os frequentadores usem antes de tocar na escada ou nas bordas.

2.3.4. Disponibilizar, na área da piscina, suportes para que cada frequentador possa pendurar sua toalha de forma individual. 

2.3.5. Higienizar as escadas, balizas e bordas da piscina após o término de cada aula. 

2.3.6. Garantir a qualidade da água das piscinas, com observância dos parâmetros físicos químicos e microbiológicos da água.

IV - Regras complementares para o profi ssional autônomo de educação física 

O profi ssional autônomo de educação física que atua em ambientes fechados deverá adotar as normas dispostas nos tópicos I, II e III do protocolo para academia. 

O profi ssional autônomo de educação física que atua em ambientes abertos deverá adotar as seguintes normas específi cas:

1. Capacidade, disposição física e distanciamento 

1.1. É vedada a aglomeração de frequentadores nos locais de realização das atividades físicas. 

1.2. Elaborar os exercícios buscando uma distância mínima de 1,5 m(um e meio metro) entre os alunos. 

2. Rotina de atividades 

2.1. Higienizar as mãos antes e ao fi nal das atividades com álcool 70%(setenta por cento), orientando os alunos a fazer o mesmo. 

2.2. Adaptar as aulas para que não haja contato físico entre alunos, ou entre aluno e professor. 

2.3. Não realizar atividades em duplas, trios ou grupos, a menos que as medidas de distanciamento físico possam ser garantidas. 

2.4. Em caso de corrida, o distanciamento mínimo entre cada praticante deverá ser de 1,5 m (um e meio metro). 

2.5. Manter as atividades com os cuidados de higienização das mãos, uso correto e permanente da máscara, distanciamento, etiqueta de tosse e limpeza, tanto por 

parte dos alunos quanto por parte do profi ssional.

3. Ambiente e higienização 

3.1. Proibir o compartilhamento de material durante a aula, e higienizar ao fi nal da aula o material, suportes e superfícies utilizados. 

4. Profi ssionais 

4.1. Interromper imediatamente o atendimento ao identifi car que o aluno apresenta qualquer sintoma indicativo de COVID-19 (tosse, febre e difi culdade para respirar) 

e orientá-lo a procurar a unidade de saúde mais próxima.

IV- Regras complementares para atividades aquáticas. 

1. Os centros de treinamentos com atividades aquáticas deverá adotar, além dos protocolos instituídos no tópico I deste protocolo, as seguintes normas: 

1.1. Disponibilizar, próximo à entrada da piscina, recipiente de álcool em gel a 70% para que os clientes usem antes de tocar na escada ou nas bordas da piscina. 

1.2. Instalar tapete higienizante, só permitindo a entrada na área de piscina, utilização de chinelos de borracha;

1.3. Os clientes/alunos, deverão entrar na área de piscina com máscara, toalha ou roupão, roupa de banho, ocúlos de natação e chinelos (somente);

1.4.. Após acomodar os pertences, utilizar a ducha para uma higienização completa do corpo antes da entrada na piscina.

1.5. Na área da piscina, instalar suportes para que cada cliente possa pendurar sua toalha de forma individual com distanciamento de 30 cm entre os suportes; 

1.6. Após o término de cada aula, higienizar as escadas, balizas e bordas da piscina. 

1.7. Garantir a qualidade da água nas piscinas com eletroporação e fi ltros químicos em alta concentração.

2. DENTRO DA PISCINA:

2.1.. Manter uma distância mínima de 1,5 m (um e meio metro) por pessoa com demarcação com raias;

2.2. Manter no máximo dois alunos por raia;

2.3. Professores devem usar face shield dentro da piscina para ministrar aulas;

2.4.. Ao sairem da água os alunos deverão secar o rosto com a própria toalha ou roupão e colocar imediatamente a máscara;

OBS: os alunos não deverão tomar banho na academia, sendo aconselhado que o mesmo seja feito em casa.
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Plano Municipal de enfrentamento à COVID-19 - “Plano Contagem Pacto pela Vida”

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

Os ambientes de trabalho possibilitam o contato de trabalhadores com agentes causadores de doenças infectocontagiosas, como a COVID-19, e o convívio nestes locais 
pode ampliar o risco de contaminação e disseminação da doença. 

A doença provocada pelo SARS-CoV-2, vírus causador da COVID-19, é transmitido principalmente por gotículas respiratórias (expelidas durante a fala, tosse ou espirro) 
de pessoas sintomáticas para outras pessoas que estão em contato próximo (menos de 1 metro), pelo contato direto com a pessoa infectada ou por contato com 
objetos e superfícies contaminados. Além disso, têm-se acumulado evidências científi cas do potencial de transmissão da COVID-19 por inalação do vírus através de 
partículas de aerossóis (partículas menores e mais leves que as gotículas), especialmente a curtas e médias distâncias. 

Os trabalhadores de serviços funerários, em especial aqueles envolvidos no manejo do corpo, devem ser protegidos da exposição a sangue e fl uidos corporais infecta-
dos, bem como a objetos e superfícies contaminadas. 

Considerando a atualização da Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA 07/2020 e Nota Técnica COES MINAS COVID-19 Nº 59/2020, foram revistos os procedimentos em 
relação ao manejo do corpo, descritos a seguir: 

1. Nas situações de óbitos suspeitos ou confi rmados de COVID-19 durante o período de infectividade: 
- Óbito de paciente assintomático não gravemente imunossuprimido ou de paciente com quadro leve a moderado não gravemente imunossuprimido, ocorrido antes de 
10 dias após a confi rmação da COVID-19 pelo teste RT-PCR em tempo real. 
- Óbito de paciente assintomático e gravemente imunossuprimido ou de paciente com quadro grave/crítico e gravemente imunossuprimido, ocorrido antes de 20 dias 
após a confi rmação da Covid-19 pelo teste RT-PCR em tempo real.
- Óbito de paciente suspeito de COVID-19, sem resultados de teste RT-PCR. 
1.1. O preparo do corpo deve ser realizado no local de ocorrência do óbito, seja no ambiente hospitalar, domicílio ou em instituições, consistindo na: 
- Remoção das vestes hospitalares, cateteres de infusão venosa e cânulas; - Higienização e bloqueio dos orifícios de drenagem de feridas e punção de cateter com 
cobertura impermeável; 
- Limpeza das secreções nos orifícios orais e nasais com compressas; 
- Bloqueio dos orifícios naturais (boca, nariz, ouvido, ânus) para evitar extravasamento de fl uidos corporais. 
1.2. Não deve ser utilizado qualquer método que possa gerar respingos ou aerossóis, como ar comprimido ou água sob pressão. 
1.3. O corpo deve ser acondicionamento em saco impermeável próprio, de lona plástica em polímero biodegradável, de acordo com a política nacional de resíduos, 
com zíper e lacre plástico, devendo ser limpo e higienizado com desinfetante hospitalar ou substância à base de álcool (álcool a 70º, solução clorada [0.5% a 1%], ou 
outro saneante desinfetante aprovado pela ANVISA).
 1.4. O corpo deve ser identifi cado e no saco externo de transporte deve constar “Agente Biológico Classe de Risco 3”. 
1.5. O corpo ensacado deve ser acondicionado na urna funerária imediatamente lacrada. 
1.6. Não deve ser realizado qualquer procedimento de conservação do corpo por intermédio de técnicas de tanatopraxia, formolização ou embalsamamento.
 1.7. Apenas um número mínimo de funcionários deve estar envolvido na manipulação do corpo.
1.8. O translado intermunicipal, nos limites do município de Contagem, pode ser realizado se o tempo entre o óbito e a inumação não ultrapassar 24 horas, devendo a 
embalagem do corpo deve seguir três camadas: 
- 1ª: em lençóis; 
- 2ª: em saco impermeável próprio para impedir que haja vazamento de fl uidos corpóreos;
 - 3ª: em um segundo saco (externo), que deve ser limpo e higienizado com desinfetante hospitalar ou substância à base de álcool (álcool a 70º, solução clorada [0.5% 
a 1%], ou outro saneante desinfetante aprovado pela ANVISA). 
2.  Nas situações de óbitos suspeitos ou confi rmados de COVID-19, fora do período de infectividade: 
- Óbito de paciente assintomático não gravemente imunossuprimido OU de paciente com quadro leve a moderado não gravemente imunossuprimido, ocorrido após 10 
dias da confi rmação da COVID-19 pelo teste RT-PCR em tempo real.
 - Óbito de paciente assintomático e gravemente imunossuprimido OU de paciente com quadro grave/crítico e gravemente imunossuprimido, ocorrido após 20 dias da 
confi rmação da Covid-19 pelo teste RT-PCR em tempo real. 
2.1. Não é necessário o acondicionamento em saco impermeável e urna lacrada, devendo o corpo ser entregue pelo hospital ao Serviço Funerário já higienizado e 
tamponado. 
2.2. Pode ser realizado procedimento de conservação do corpo, desde que observadas as disposições na Nota Técnica da Vigilância em Saúde de Contagem, NT 
nº003/2020 de 25/03/2020, dentre as quais os padrões estabelecidos de controle para segurança do ar ambiente. 
3. Nas situações de óbitos por outras causas não relacionadas à COVID-19, devem ser seguidos os procedimentos descritos na Nota Técnica COES MINAS COVID-19 Nº 
59/2020 – 29/06/2020.
Em qualquer situação devem ser observadas as seguintes medidas: 
3.1. A limpeza e desinfecção de artigos e superfícies devem seguir as recomendações dos fabricantes, de acordo com os procedimentos operacionais padrão, utilizando 
Equipamentos de proteção individual (EPIs) apropriados e com produtos em conformidade com a legislação sanitária vigente. 
3.2. A higienização das mãos deve ser realizada antes e após o preparo do corpo. 
3.3. Todos os profi ssionais devem usar: gorro, óculos de proteção ou protetor facial, máscara cirúrgica, avental impermeável luvas.
3.4.  Se for necessário realizar procedimentos que geram aerossol como extubação, usar máscara de proteção N95, PFF2 ou equivalente. 
3.3.1. Os EPI’s devem ser usados tão somente durante as atividades e devem ser removidos de forma a evitar a autocontaminação.
 a. Antes da colocação e após a retirada, os profi ssionais devem realizar a higienização das mãos.
 b. Retirar as luvas de procedimento e o avental descartável, higienizar as mãos e, após, remover a máscara.
c. As luvas, máscara e avental (se descartável) devem ser descartados em recipientes exclusivos para resíduos infectantes, nos termos da legislação sanitária. 
4. Não é necessário veículo especial para transporte do corpo. O carro funerário deve ser limpo e desinfetado após o transporte, conforme Protocolo para Limpeza e 
Desinfecção de Superfícies.
5. Os profi ssionais com as situações clínicas consideradas de risco para desenvolvimento de complicações da COVID-19: cardiopatias graves ou descompensadas (insufi -
ciência cardíaca, infartados, revascularizados, portadores de arritmias, hipertensão arterial sistêmica descompensada); pneumopatias graves ou descompensadas depen-
dentes de oxigênio, portadores de asma moderada/grave, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica-DPOC); imunodeprimidos; doentes renais crônicos em estágio avançado 
(graus 3, 4 e 5); diabéticos, conforme juízo clínico, e gestantes, não devem executar atividades de manejo de corpos enquadrados na situação 1. 
 6. Para efeito de monitoramento, deve ser registrado nome, CPF, datam de nascimento e atividade de todos os trabalhadores que participaram dos cuidados post-
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-mortem, inclusive os de serviços de limpeza. 

PARA REALIZAÇÃO DE VELÓRIOS:
1. Os velórios não são recomendados. Se realizados, estes devem ocorrer com o menor número possível de pessoa.. 
2. A cerimônia de sepultamento não deve contar com aglomeração de pessoas, respeitando a distância mínima de, pelo menos, 1,5 m (um e meio metro) entre elas, 
bem como outras medidas de isolamento social e de etiqueta respiratória. 
3. Ficam vedados os velórios cujo óbito seja suspeito ou tenha confi rmação de COVID-19, devendo o sepultamento ou a cremação ser realizados de forma direta, não 
podendo ultrapassar 24 horas após o óbito; como medida de prevenção à disseminação do Coronavírus (COVID-19).
4. Todos os entes envolvidos no atendimento ao óbito, até a realização do sepultamento e ou cremação, devem primar pela agilidade, visando minimizar o tempo entre 
a declaração do óbito e sua destinação fi nal. 
5. A partir da emissão da Ficha de Acompanhamento Funeral (FAF), a funerária concessionária, responsável pelo atendimento, deverá realizar a retirada do corpo da 
instituição médica ou do local do óbito em, no máximo, 4 horas. 
6. Os casos envolvendo óbitos suspeitos ou confi rmados por Coronavírus (COVID-19) devem ter, obrigatoriamente, o caixão fechado pela funerária e as tarraxas retira-
das, não podendo mais ser aberto.
7. Nos casos em que o velório for vedado, a família pode optar por realizar uma breve despedida de, no máximo, 20 minutos, junto ao local do sepultamento ou crema-
ção, desde que o espaço em questão seja ao ar livre, não sendo permitida a presença de mais de dez pessoas.
8. Nos casos em que o óbito não teve como suspeita ou causa da morte a Coronavírus (COVID-19), estão liberados velórios com até duas horas de duração. 
9. Alimentos estão proibidos de serem servidos durante o velório, sendo permitido somente líquidos, desde que devidamente envasados, sem compartilhamento. 
10. Fica proibida a realização de velórios em residências, igrejas, assim como em ambientes com área inferior a 30m².
11.  As janelas e portas do local do velório devem ser mantidas abertas para propiciar a ventilação constante.
12. Idosos com mais de 60 anos, portadores de doenças crônicas, gestantes, lactantes, crianças, assim como familiares que apresentarem sintomas respiratórios como 
(febre, tosse, dor de garganta, coriza ou congestão nasal, não devem ir aos velórios, mantendo o isolamento social.
13. Ao entrar e sair das capelas mortuárias, os familiares enlutados devem realizar a desinfecção das mãos com álcool gel 70% ou higienização com água e sabão.
14. As funerárias, capelas mortuárias, cemitérios dentre outros, deverão cumprir o Protocolo de Contagem contra o Coronavírus (COVID-19) para Serviços Funerários e 
Congêneres, conforme Nota Técnica da Vigilância em Saúde de Contagem, NT nº003/2020 de 25/03/2020.

Controladoria Geral 
do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Extrato da Portaria CGM/COR Nº 54, de 09 de agosto de 2021, da Corregedoria-Geral.

Instauração de Processo Administrativo Disciplinar.

Processado(a): C.F.D.C.., MATRÍCULA Nº. 01.112196, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BASICA, Comissão Processante: Presidente e Relator Bel. Gregório Ribeiro Abjaud, 
efetivo e estável.
Membros: Marilza Luciana do Amaral, efetivo e estável.
Mayta Ferreira Machado, efetivo e estável.
Corregedoria-Geral do Município, Contagem, aos 09 de agosto de 2021.

Ricardo Eugênio da Cruz Vitorino
Corregedor-Geral do Município
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Secretaria Municipal 
de Administração

ATA DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 002/2021
PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 001/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, A PARTIR DA 
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, DE PRIMEIRO USO (IMPRESSORA, MULTIFUNCIONAL E PLOTTER), CONTEMPLANDO ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DE 
SOFTWARE DE GERENCIAMENTO  DE IMPRESSÕES  E SUPRIMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES, SUPORTE 
TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS  (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONTAGEM/MG.

RECORRENTE: SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A, CNPJ 83.443.230.0001-86;
RECORRIDA: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 07.432.517/0001-17

I – DAS PRELIMINARES:

RECURSO ADMINISTRATIVO interposto, por meio do representante legal da SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A, CNPJ 83.443.230.0001-86, devidamente qualifi ca-
do na peça recursal, acerca da classifi cação da empresa SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 07.432.517/0001-17.

I.1 – DA TEMPESTIVIDADE:

Em conformidade com o item 11.1, do Instrumento Convocatório, declarado vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer, cuja síntese será registrada em ata, sendo outorgado prazo de 03(três) dias úteis para apresentação das razões do recurso.
A RECORRENTE registrou a intenção de recorrer, de acordo com o exigido no edital, e protocolizou suas argumentações dentro do prazo catalogado.

I.2 – DA LEGITIMIDADE:

A RECORRENTE participou da sessão pública do pregão, expedindo proposta e concorrendo à sessão de lances eletrônicos. 

“Art.41.A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.”

 II – DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE:

A equipe de Pregões passa a exibir, em ínfi ma súmula, as alegações da RECORRENTE, sendo que,  o script  integral do mesmo se encontram nos autos e disponível para 
vistas:

“Conforme artigo 3º, da Lei número 8666/93, são Princípios expressos da licitação: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, igualdade, probidade admi-
nistrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo. A Administração Pública deve conduzir a licitação de maneira impessoal, sem prejudicar ou 
privilegiar nenhum licitante. 

Síntese das alegações

Das razões

A recorrente requer desclassifi cação da empresa SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, sobre argumentação que a proposta da Recorrida não atende as 
especifi cações do edital.

Das contrarrazões
 A recorrida alega em síntese a manutenção de sua proposta, uma vez que, sua propositura atende a todas as especifi cações contidas na peça editalícia.

A Equipe de Pregões clarifi ca que o texto íntegro do RECURSO ADMINISTRATIVO encontra - se adicionado aos autos, podendo os interessados perpetrar vistas ao mes-
mo. 

III – DO DIREITO 

Nos termos da Lei nº 8.666/93, consigna em seu artigo 43, § 3º o fundamento legal para a promoção de diligências nas licitações, estabelecendo o seguinte comando:

“É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, vedada   a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.”

Neste norte, assim consta no item 20.7 do edital;

20.7 – O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante o certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na documen-
tação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes, 
destinadas a esclarecer a instrução do processo, conforme disposto no § 3°, do artigo 43, da Lei Federal número 8.666/93. 
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IV – DO MÉRITO:

A equipe de Pregões, a princípio, passa a examinar os termos do Recurso Administrativo apresentado, analisando os argumentos da RECORRENTE.
Antes de darmos prosseguimento à análise do pleito, cabe frisar que o Decreto nº 10.024/2019, que regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens 
e serviços comuns, estabelece em seu art. 2º que a licitação na modalidade de pregão é condicionado aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 
da igualdade, da publicidade, da efi ciência, da probidade administrativa, do desenvolvimento sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 
objetivo, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade e aos que lhes são correlatos.

 § 2º As normas disciplinadoras da licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, resguardados o interesse da administração, o 
princípio da isonomia, a fi nalidade e a segurança da contratação. (BRASIL, 2019, destaquei).

V - DA ANÁLISE DO RECURSO (conforme apreciação da área técnica)

A Recorrente alega que a empresa declarada vencedora não cumpriu as exigências requeridas para o item 11, uma vez que não fi cou explicito no Edital quanto ao tipo 
de impressão, se monocromática ou policromática. Porém, em respostas aos questionamentos formulados pelas licitantes, a Administração Municipal estabeleceu que o 
tipo de impressora requerida pela Prefeitura do Município de Contagem, seria um modelo policromático.
A documentação, então analisada para efeito de comprovação, está de acordo com o exigido no Edital, sem contudo, considerar o apensamento de requisitos realizado 
no questionamento. Todavia, o modelo/marca da impressora 4100 apontado pela recorrida, atende plenamente todos os requisitos exigidos, vide: https://www.xerox.
com/pt-br/digital-printing/impressoras-digitais/xerox-versant-4100/specifi cations./ Entretanto, o folder relativo a este item do Edital não encontra-se presente nos autos 
do processo.
A falta de documentos deste tipo nos autos do processo, complementa ao apresentado anteriormente é um excesso de formalismo e, em nada, desabona ou prejudica 
o serviço público, atendendo-o em sua plenitude. Ademais, a execução contratual deverá seguir, conforme previsto, de acordo com o estabelecido no Edital e seus 
anexos. Fato este declarado na Proposta Comercial da Contrarrazoante. 
Aos demais casos, todas as especifi cações técnicas foram checadas com os folders, concluindo que os equipamentos atendem a administração em qualidade. As dúvi-
das ora surgidas foram diligenciadas e atendidas pela Contrarrazoante à época. 
Cabe salientar, que a legislação vigente faculta a Administração adotar deliberações saneadoras durante o certame, em qualquer fase da licitação a prelevar omissões 
e erros formais, observadas na documentação e proposta, desde que não refutem a legislatura vigente e não afetem a integridade da licitação, sendo susceptível a 
promoção de diligências junto aos licitantes, fadado a alvorecer a instrução do processo.
Isto posto, a interpretação e aplicabilidade das diretrizes fi xadas nos editais licitatórios deve ordinariamente ter por norte o atingimento das fi nalidades da licitação, 
esquivando-se o apego a formalismos exagerados, insignifi cantes ou incongruentes, que não contribuem para esse desiderato. 

O Supremo Tribunal Federal também já se pronunciou, em decisão proferida no Mandado de Segurança n°. 5.418/DF, no sentido de que:

“o formalismo no procedimento licitatório não signifi ca que se possa desclassifi car propostas eivadas de simples omissões ou defeitos irrelevantes”.

Relativamente ao tema, também já se manifestou o saudoso mestre Hely Lopes Meirelles:

“a orientação correta nas licitações é a dispensa de rigorismos inúteis e de formalidades e documentos desnecessários à qualifi cação dos interessados. (...) Procedimen-
to formal, entretanto, não se confunde com ‘formalismo’, que se caracteriza por exigências inúteis e desnecessárias”. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo 
brasileiro. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 274.).

Nessa conjuntura, se o licitante demonstrou o cumprimento de estipulada determinação, ainda que de forma diversa do impetrado, deve-se reputar satisfatória a 
atuação do indivíduo, não se cogitando sua inabilitação ou desclassifi cação em face de meras irregularidades, que em nada comprometem a segurança e idoneidade da 
proposta ou dos documentos apresentados.

Portanto, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório não pode ser interpretado de modo absoluto, a ponto de tornar a licitação extremamente formalista, 
impondo - se, ao contrário, que o Pregoeiro faça uma leitura do edital à luz dos primados da razoabilidade, proporcionalidade e, principalmente, fi nalidade.
                 A vista disso, informamos que a Referência Técnica da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Inovação da Prefeitura de Contagem Sr. Fernando Augus-
to Silva Lopes (Subsecretário de Tecnologia da Informação e Inovação), analisou o teor do Recurso apresentada pela Empresa SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A e 
contrarrazões apresentadas pela empresa SIMPRESS COMERCIO  LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, em 09/08/2021, que decidiu pela manutenção da proposta da Recorrida, 
visto que, o recurso apresentado pela recorrente não assiste razão. Enfatizamos que a decisão desta Pregoeira se embasa na contestação do departamento em comen-
to, uma vez que, não dispõe de expertise técnica. 
IV - CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, e considerando que a modalidade da Licitação pregão, caracteriza -se pela celeridade, objetividade, sem olvidar a vinculação ao 
instrumento convocatório, a impessoalidade e a legalidade, dentre outros princípios, NÃO CONHEÇO do recurso Administrativo interposto pela empresa SELBETTI 
GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A, CNPJ 83.443.230.0001-86;

Contagem, 11 de agosto de 2021.

Eliana Alves da Silva                                                                Carlos Monteiro Lourenço Antônio 
Pregoeira                                                                                                  Equipe de Apoio

Márcia Mendes Siqueira
Equipe de Apoio
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DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR

Recebo o RECURSO ADMINISTRATIVO interposto pela SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A, CNPJ 83.443.230.0001-86, vez que foi apresentada tempestivamente.

Ratifi co a decisão proferida pela Equipe de Pregões e Referência Técnica referente ao Pregão Eletrônico número 001/2021 – Processo Administrativo número 002/2021.

Contagem, 11 de agosto de 2021.

Antonio David de Sousa Junior
Secretário 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 –13/08/2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 064/2021 LOCAÇÃO DE IMOVEL PAC Nº 058/2021 DL Nº 023/2021
LOCATÁRIO: O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCADOR: G.A.D. PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
OBJETO: Este Termo de Contrato tem por objeto a LOCAÇÃO do IMÓVEL URBANO situado na Rua Lincoln Costa Ferreira, 241 – Fonte Grande – CEP: 32.013-400 – Conta-
gem/MG, registro nº 29.191, junto ao Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Contagem/MG, à fl . 01 frente e verso, livro 02, de propriedade de GAD PARTICI-
PAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.  
VALOR: O aluguel inicial MENSAL em R$ 2.500,00 (dois mil e Quinhentos reais) e o valor ANUAL em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor previsto para o período total 
do contrato R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil reais) nos termos da proposta do LOCADOR - parte integrante e inseparável deste instrumento.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  1101 08.122.0001. 2050 3390.39.10 0100 348
VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Contrato será de 60 (sessenta) meses, com termo INICIAL em 06/08/2021 e termo FINAL em 06/08/2026, podendo, por interesse 
da Administração, ser prorrogado de acordo com os permissivos legais;
ASSINADO: 06 de agosto de 2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 043/2021 PA Nº 003/2021 – PE Nº 002/2021 – EDITAL Nº 001/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021.
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATADA: COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS DE NOVA LIMA (COOPERTRANSP)
OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESA-
DOS, COM CONDUTOR HABILITADO, DE FORMA CONTÍNUA, INCLUINDO: COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, HIGIENI-
ZAÇÃO, IMPOSTOS, TAXAS, ENCARGOS SOCIAIS, SEGURO TOTAL (PROTEÇÃO CONTRA COLISÃO, INCÊNDIO, FURTO, ROUBO, SEGURO CONTRA TERCEIROS E ASSISTÊNCIA 
24H (VINTE E QUATRO HORAS), RASTREADOR VEICULAR COM GERENCIAMENTO 24H (VINTE E QUATRO HORAS) E DEMAIS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN 
– LOTE 01 ITEM 1.1. E 1.2. DA ATA, conforme especifi cações, quantidade, exigências e condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, na proposta da 
CONTRATADA; e neste Termo de Contrato
VALOR: R$ 2.249.298,24
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

1071
04.122.0001.2132 33903913 0100

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (DOZE) meses, contados da data de assinatura deste instrumento, com termo INICIAL em 2 de agos-
to de 2021 e termo FINAL em 2 de agosto de 2022.
ASSINADO: 2 de agosto de 2021.
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EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 044/2021 PA Nº 003/2021 – PE Nº 002/2021 – EDITAL Nº 001/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021.
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATADA:  JLM Locações e Logística LTDA
OBJETO: USULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESADOS, 
COM CONDUTOR HABILITADO, DE FORMA CONTÍNUA, INCLUINDO: COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, HIGIENIZAÇÃO, 
IMPOSTOS, TAXAS, ENCARGOS SOCIAIS, SEGURO TOTAL (PROTEÇÃO CONTRA COLISÃO, INCÊNDIO, FURTO, ROUBO, SEGURO CONTRA TERCEIROS E ASSISTÊNCIA 24H 
(VINTE E QUATRO HORAS), RASTREADOR VEICULAR COM GERENCIAMENTO 24H (VINTE E QUATRO HORAS) E DEMAIS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN – LOTE 
02, ITEM 1.1. E 1.2. DA ATA, conforme especifi cações, quantidade, exigências e condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, na proposta da CON-
TRATADA; e neste Termo de Contrato.
VALOR: R$ 267.374,88
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1071 04.122.0001.2132 33903913 0100
VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (DOZE) meses, contados da data de assinatura deste instrumento, com termo INICIAL em 2 de agos-
to de 2021 e termo FINAL em 2 de agosto de 2022.
ASSINADO: 2 de agosto de 2021.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2021 PA Nº 003/2021 – PE Nº 002/2021 – EDITAL Nº 001/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021.
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATADA: COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS DE NOVA LIMA (COOPERTRANSP)
OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESA-
DOS, COM CONDUTOR HABILITADO, DE FORMA CONTÍNUA, INCLUINDO: COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, HIGIENI-
ZAÇÃO, IMPOSTOS, TAXAS, ENCARGOS SOCIAIS, SEGURO TOTAL (PROTEÇÃO CONTRA COLISÃO, INCÊNDIO, FURTO, ROUBO, SEGURO CONTRA TERCEIROS E ASSISTÊNCIA 
24H (VINTE E QUATRO HORAS), RASTREADOR VEICULAR COM GERENCIAMENTO 24H (VINTE E QUATRO HORAS) E DEMAIS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN 
– LOTE 01 ITEM 1.1. E 1.2. DA ATA, conforme especifi cações, quantidade, exigências e condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, na proposta da 
CONTRATADA; e neste Termo de Contrato.
VALOR: R$ 356.569,92
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

1123 12.361.0029.2252 33903913 0101
VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (DOZE) meses, contados da data de assinatura deste instrumento, com termo INICIAL em 2 de agos-
to de 2021 e termo FINAL em 2 de agosto de 2022.
ASSINADO: 2 de agosto de 2021.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2021 PA Nº 003/2021 – PE Nº 002/2021 – EDITAL Nº 001/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021.
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMEDIO 
CONTRATADA: JLM LOCAÇÕES E LOGISTICA LTDA
OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESA-
DOS, COM CONDUTOR HABILITADO, DE FORMA CONTÍNUA, INCLUINDO: COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, HIGIENI-
ZAÇÃO, IMPOSTOS, TAXAS, ENCARGOS SOCIAIS, SEGURO TOTAL (PROTEÇÃO CONTRA COLISÃO, INCÊNDIO, FURTO, ROUBO, SEGURO CONTRA TERCEIROS E ASSISTÊNCIA 
24H (VINTE E QUATRO HORAS), RASTREADOR VEICULAR COM GERENCIAMENTO 24H (VINTE E QUATRO HORAS) E DEMAIS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN 
– LOTE 02, ITEM 1.1. DA ATA, conforme especifi cações, quantidade, exigências e condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, na proposta da 
CONTRATADA; e neste Termo de Contrato.
VALOR: R$ 178.249,92
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1123 12.361.0029.2252 33903913 0101
VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (DOZE) meses, contados da data de assinatura deste instrumento, com termo INICIAL em 2 de agos-
to de 2021 e termo FINAL em 2 de agosto de 2022.
ASSINADO: 2 de agosto de 2021.
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EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 047/2021 PA Nº 003/2021 – PE Nº 002/2021 – EDITAL Nº 001/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021.
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMEDIO 
CONTRATADA: COOPERATIVA DOS SERVIDORES AUTÔNOMOS DE BELO HORIZONTE LTDA
OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESA-
DOS, COM CONDUTOR HABILITADO, DE FORMA CONTÍNUA, INCLUINDO: COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, HIGIENI-
ZAÇÃO, IMPOSTOS, TAXAS, ENCARGOS SOCIAIS, SEGURO TOTAL (PROTEÇÃO CONTRA COLISÃO, INCÊNDIO, FURTO, ROUBO, SEGURO CONTRA TERCEIROS E ASSISTÊNCIA 
24H (VINTE E QUATRO HORAS), RASTREADOR VEICULAR COM GERENCIAMENTO 24H (VINTE E QUATRO HORAS) E DEMAIS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN 
– LOTE 03, ITEM 1.1. DA ATA, conforme especifi cações, quantidade, exigências e condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, na proposta da 
CONTRATADA; e neste Termo de Contrato.
VALOR: R$ 36.870,0
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1123 12.361.0029.2252 33903913 0101
VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (DOZE) meses, contados da data de assinatura deste instrumento, com termo INICIAL em 2 de agos-
to de 2021 e termo FINAL em 2 de agosto de 2022.
ASSINADO: 2 de agosto de 2021. 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 048/2021 PA Nº 003/2021 – PE Nº 002/2021 – EDITAL Nº 001/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021.
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATADA: COOPERSIND COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGAS, PASSAGEIROS, ESCOLAR E TURISMO DE MINAS GERAIS
OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESA-
DOS, COM CONDUTOR HABILITADO, DE FORMA CONTÍNUA, INCLUINDO: COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, HIGIENI-
ZAÇÃO, IMPOSTOS, TAXAS, ENCARGOS SOCIAIS, SEGURO TOTAL (PROTEÇÃO CONTRA COLISÃO, INCÊNDIO, FURTO, ROUBO, SEGURO CONTRA TERCEIROS E ASSISTÊNCIA 
24H (VINTE E QUATRO HORAS), RASTREADOR VEICULAR COM GERENCIAMENTO 24H (VINTE E QUATRO HORAS) E DEMAIS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN 
– LOTE 04, ITEM 1.1. E 1.2. DA ATA, conforme especifi cações, quantidade, exigências e condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, na proposta da 
CONTRATADA; e neste Termo de Contrato.
VALOR: R$ 228.499,92
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1123 12.361.0029.2252 33903913 0101
VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (DOZE) meses, contados da data de assinatura deste instrumento, com termo INICIAL em 2 de agos-
to de 2021 e termo FINAL em 2 de agosto de 2022.
ASSINADO: 2 de agosto de 2021.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 063/2021 PAC nº 087/2021 – INEX nº 009/2021
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
CONTRATADA: LUCIANO FERRAZ - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO 
FINANCEIRO E GESTÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO A SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO ESPECIALIZADA, MEDIANTE ASSESSORIA ELABO-
RAÇÃO DE PARECERES, DE PROJETOS DE LEIS E DE MODELOS ESTRUTURAIS APLICÁVEIS À RESTRUTURAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL DE 
CONTAGEM, ESPECIALMENTE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE MUNICIPAL, para atender as demandas da Secretaria 
Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme especifi cações técnicas e condições estabelecidas no Termo de Referência, e na proposta da CONTRATADA, 
partes integrantes e inseparáveis deste instrumento.
VALOR: R$ 275.500,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1091 04.122.0001.2076 3390.35-02 0100 2076
VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 06 (seis) meses, contados da data de assinatura deste instrumento, com termo INICIAL em 06 de agos-
to de 2021 e termo FINAL em 06 de fevereiro de 2022
ASSINADO: 06 de agosto de 2021.

Aviso de Licitação - A Prefeitura do Município de Contagem – MG, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação Pregão Eletrônico 
número 016/2021 – tipo Menor Preço – Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Móvel Pessoal 
(SMP), nas modalidades local (LL) e longa distância nacional (LDN) ilimitadas; tráfego de dados compatível com as tecnologias 3G, 4G ou superior; franquia mínima de 
dados de 10 GB; serviços de mensagens (SMS), a serem executados de forma contínua, sem comodato de aparelho, visando o atendimento dos professores e pedago-
gos da Rede Municipal de Educação de Contagem, conforme especifi cações e quantitativos contidos no Termo de Referência. - Data: 27/08/2021, às 09h00min – RETI-
RADA DE EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL A PARTIR DE 16/08/2021: http://www.contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes e/ou www.licitações-e.com.br ou informações através 
do e-mail: cpl.contagem@contagem.mg.gov.br – Equipe de Pregão. Em 13 de agosto de 2021.
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.732
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-6, código SMS.DAM6.27, o(a) servidor(a) GIOVANNA OL-
IVEIRA DE DEUS SIMOES, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, designado(a) para pela UBS Flamengo, retroagindo seus efeitos a 04 de agosto de 2021; 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.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.733
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 GP.DAM6.05, o(a) servidor(a) WESELI FRANCISCO DE SOUSA MARTINS, lotado(a) no Gabinete da Prefeita, 
designado(a) para responder pela Gerência de Serviços de Saúde e Educação - Administração Regional Vargem das Flores, a partir da data de publicação deste Ato Ad-
ministrativo; 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-6, código GP.DAM6.05, OLIGIETE OTELINO NEVES, lotado(a) no Gabinete da Prefeita, designado(a) para responder 
pela Gerência de Serviços de Saúde e Educação - Administração Regional Vargem das Flores, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, de acordo com a 
estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 442, de 22 de março de 2018 e suas alterações.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Educação

EXTRATO DO  1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 051/2021  –  FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR UMEI BERNARDO MONTEIRO  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$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 44504100  FONTE: 0101

ASSINADO: 12/08/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2021.

EXTRATO DO  2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 051/2021  Đ  FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR UMEI BERNARDO MONTEIRO  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$ 3.291,00 (TRÊS MIL DUZENTOS E NOVENTA E UM  REAIS) 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33
504100  FONTE: 0101

ASSINADO: 12/08/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2021.
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EXTRATO DO  1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 015/2021  Đ  FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR UMEI ALICE FERREIRA  E O MUNICÍPIO DE CONTA-
GEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSiCA.
VALOR: r$ 9.895,10 (NOVE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS) 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100  FONTE: 0101

ASSINADO: 13/08/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/10/2021.

CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CAE/ CONTAGEM 
Rua Coimbra, nº 100, Bairro Santa Cruz Industrial / Telefone: 3395-7918
seduc.conselhoalimentacao@edu.contagem.mg.gov.br

CONVOCAÇÃO

O Conselho de Alimentação Escolar - CAE/ Contagem, por meio de sua Presidência, CONVOCA os (as)  Conselheiros (as) de Direito a participarem da 5ª reunião Plenária 
– ordinária/2021, a realizar-se no dia 18 de agosto (quarta-feira), às 09 horas, de modo híbrido – presencial e virtual, em decorrência da Pandemia do novo coronavírus 
- COVID-19.
Pauta: 
1. Leitura e aprovação da ata da 4ª reunião Plenária do CAE, realizada no dia 15/07/2021.
2. Informes gerais.
3. Análise do Projeto de Lei que reformula o Conselho de Alimentação Escolar (CAE) do município de Contagem.

Contagem, 12 de agosto de 2021. 

Maria Dolores Lima de Paiva 
Presidente do CAE/Contagem

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO E QUITAÇÃO DE CRÉDITOS PESSOA JURÍDICA
Termo de Reconhecimento de Débito, Indenização e Quitação de Créditos que fi rmam o Município de Contagem, por intermédio da Secretaria Municipal de Planeja-
mento, Orçamento e Gestão, na forma abaixo:
MUNICÍPIO DE CONTAGEM, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 18.715.508/0001-31, com sede administrativa na Praça Tancredo Neves, nº 200, 
Bairro Camilo Alves, Contagem, Minas Gerais, por intermédio da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, neste ato representada pela Sr. Fernan-
do Augusto Silva Lopes e STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS S/A , pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 05.388.674/0001-29, estabelecida na 
Rua Coronel Antônio Pereira da Silva nº 168, Bairro Santa Efi gênia , Belo Horizonte/MG, Minas Gerais, representada neste ato pelo Sr. Thiago de Assis Silva, CPF nº 
061.011.826-90, RG nº MG-8975699, expedida pela SSP/MG, conforme instrumento de representação que se faz anexar, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo de nº 004/2021, fi rmam o presente Termo de acordo com as seguintes cláusulas e condições que seguem:
Cláusula Primeira: O Município de Contagem reconhece que a empresa STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS S/A, prestou os serviços de locação de impressoras e serviços 
de impressão e digitalização de documentos, em continuidade ao Contrato Administrativo 004/2018, cujo objeto foi “prestação de serviços de impressão, reprografi a 
e produção gráfi ca pela Administração Municipal, compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos, a instalação, confi guração. Manutenção (preventiva e 
corretiva) e sistemas aplicados nos serviços, suporte técnico, reposição de peças e insumos, exceto papel e grampo e os serviços de gerenciamento e controle da pro-
dução, incluída a instalação e operação dos sistemas de bilhetagem”, mencionado na Nota Fiscal nº 2021/1920, totalizando o valor de R$ 32.037,50 (trinta e dois mil, 
trinta e sete reais e cinquenta centavos) sem o devido respaldo contratual.
Cláusula Segunda: A empresa STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS S/A, declara, sob as penas da Lei, que os valores expressos na Nota Fiscal que instrui e justifi ca este 
instrumento contemplam todos os custos de qualquer natureza incidentes sobre a prestação dos serviços indicados, inexistindo outros débitos ao mesmo concernente.
Cláusula Terceira: Em face do disposto na Orientação Técnica CGM nº 02/2017 e na Orientação Técnica da PGM nº 07/2017, a despesa discriminada na Cláusula Primei-
ra, apurada e atestada por seu ordenador é, neste ato, reconhecida pelo Município de Contagem, para os efeitos preconizados em tais atos normativos.
Cláusula Quarta: O Município de Contagem se obriga a efetuar o pagamento da importância de R$ 32.037,50 (trinta e dois mil, trinta e sete reais e cinquenta centavos), 
abrangendo o principal e eventuais acessórios, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data de publicação deste instrumento no Diário Ofi cial.
Parágrafo único: O pagamento será realizado mediante depósito na conta corrente de nº 29000247-3, Agência nº 3181, do Banco Santander S/A., em favor da STOQUE 
SOLUÇÕES TECNOLOGICAS S/A 
Cláusula Quinta: Efetuado o pagamento, a  STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS S/A, confere ao Município de Contagem por este instrumento, em razão da locação de 
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impressora e dos serviços de impressão e digitalização de documentos, no período de 17 de janeiro de 2021 a 31 de julho de 2021, no valor de R$ 32.037,50 (trinta e 
dois mil, trinta e sete reais e cinquenta centavos), referente a NF-e – Nota Fiscais de Serviços Eletrônica nº 2021/1920, mais ampla, rasa, geral, irrevogável e irretratável 
quitação, para nada mais reclamar ou pleitear a qualquer título ou pretexto.
Cláusula Sexta: O presente ajuste tem força de título executivo extrajudicial, obrigando os acordantes, herdeiros e sucessores a qualquer título.
Cláusula Sétima: O foro competente para dirimir questões resultantes do presente acordo é o da Comarca de Contagem, Estado de Minas Gerais, que prevalecerá sobre 
qualquer outro.
Assinam o presente em 3 (três) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo.

Contagem-MG, 10 de agosto de 2021.

Telma Fernanda Ribeiro
Secretária Municipal de Educação

_______________________________
Thiago de Assis Silva
STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS S/A.

Testemunhas:
_______________________________                _______________________________
Nome:                                                                        Nome:
CPF nº:                                                                       CPF nº: 

EXTRATO DO  21º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 030/2021  –  FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR UMEI SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS  E O MUNI-
CÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO:PRORROGAÇÃO DE PRAZO

ASSINADO: 13/08/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2021.

EXTRATO DO  18º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 054/2021  Đ  FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR JOSE SILVINO DINIZ  E O MUNICÍPIO DE CONTA-
GEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO:PRORROGAÇÃO DE PRAZO

ASSINADO: 13/08/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2021.

EXTRATO DO  22º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 074/2021  Đ  FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR PROFESSOR WANCLEBER PACHECO  E O MUNICÍ-
PIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO:PRORROGAÇÃO DE PRAZO

ASSINADO: 13/08/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2021.

EXTRATO DO  21º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 080/2021  Đ  FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR RENE CHATEAUBRIAND DOMINGUES  E O MUNI-
CÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO:PRORROGAÇÃO DE PRAZO

ASSINADO: 13/08/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2021.
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Secretaria Municipal 
de Fazenda

SUBSECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL                                   
SUPERINTENDÊNCIA DE FSCALIZAÇÃO                                                                                                                      
DIRETORIA DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS

A Diretoria de Tributos Imobiliários / DTI e Diretoria de Cadastros tributários no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelos Art. 20 e 25 do Decreto nº 
433/2018 e em atendimento ao diposto no Art. 62 da Lei Complementar 247/2017, bem como em conformidade com os demais dispositivos regulamentares vigentes, 
torna-se público, para conhecimento dos interessados, que procedeu a análise dos processos abaixo especifi cados, com as seguintes respostas:

Número do Processo Assunto Requerente Decisão

00401/2021-05A Revisão do lançamento de IPTU 2021 IVANI PAULA CORREIRA PROCEDENTE

06481/2021-02A Revisão do lançamento de IPTU 2021 WILDER MARCO RIBEIRO PROCEDENTE

06611/2021-02A Revisão do lançamento de IPTU 2021 LOGIXX PATRIMONIAL LTDA PROCEDENTE PARCIAL

07001/2021-02A Revisão do lançamento de IPTU 2021 GILMAR VICENTE DE REZENDE PROCEDENTE

07354/2021-02A Revisão do lançamento de IPTU 2021 NEUZIVAN RIBEIRO COSTA PROCEDENTE

07374/2021-02A Revisão do lançamento de IPTU 2021 ALVES & SOUZA GESTAO EMPRESARIAL LTDA IMPROCEDENTE

07429/2021-02A Revisão do lançamento de IPTU 2021 MARCIA MARIA DA SILVA PROCEDENTE

07485/2021-02A Revisão do lançamento de IPTU 2021 CELSILNHO RIBEIRO DA COSTA PROCEDENTE

07595/2021-02A Revisão do lançamento de IPTU 2021 ALEXANDRE VILEFORT DA COSTA PROCEDENTE

07749/2021-02A Revisão do lançamento de IPTU 2021 JOSE ALVIM PROCEDENTE

07786/2021-02A Revisão do lançamento de IPTU 2021 DIRCEU ALVES DA SILVA PROCEDENTE

07791/2021-02A Revisão do lançamento de IPTU 2021 LIETE VIEIRA TOLENTINO PROCEDENTE

07804/2021-02A Revisão do lançamento de IPTU 2021 ALTAIR JOSE DA SILVA PROCEDENTE

07818/2021-02A Revisão do lançamento de IPTU 2021 JOAO DA SILVA ALVES PROCEDENTE

07834/2021-02A Revisão do lançamento de IPTU 2021 MARITZA FERNANDES ABRAHAO PROCEDENTE

07857/2021-02A Revisão do lançamento de IPTU 2021 ADILSON TRINDADE PONTE PROCEDENTE

08141/2021-02A Revisão do lançamento de IPTU 2021 MARCIO RUBIO LOPES IMPROCEDENTE

08143/2021-02A Revisão do lançamento de IPTU 2021 WANY APARECIDA CUNHA PROCEDENTE

08964/2021-02A Revisão do lançamento de IPTU 2021 VICTOR DE OLIVEIRA MARCOS IMPROCEDENTE

09183/2021-02A Revisão do lançamento de IPTU 2021 GIVALDO FERREIRA DE SOUZA PROCEDENTE

09747/201-02A Revisão do lançamento de IPTU 2021 JOAO WALTER DE OLIVEIRA PROCEDENTE

09928/2021-02A Revisão do lançamento de IPTU 2021 HAMILTON MAGALHAES PROCDENTE PARCIAL

10250/2021-02A Revisão do lançamento de IPTU 2021 SIMONE SERGINA RODRIGUES PROCEDENTE

11761/2021-02A Revisão do lançamento de IPTU 2021 MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇOES S/A PROCEDENTE

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

Mateus Braga Guerra                                                                                                           
Diretor de Tributos Imobiliário                                                                                          
Matrícula: ef 45.866-0

Jamerson Teles Silva                                                                   
Diretor de Cadastro Tributário                                                                
Matrícula: ef 43.449-3
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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. 

LAURO HUMBERTO DE MORO 
CPF/CNPJ Nº: 132364826-72
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 07381/2020-02A
DECISÃO: Procedente 

ARP CONFECÇÕES LTDA 
CPF/CNPJ Nº: 199743690001-23
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 13040/2019-02A
DECISÃO: Procedente 

INOVALARES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 
CPF/CNPJ Nº: 14011905000171
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2012010315033910
DECISÃO: Improcedente

JFM AGROPECUÁRIA LTA 
CPF/CNPJ Nº: 17299696/0001-00
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2013011410140111
DECISÃO: Procedente Parcial

JFM AGROPECUÁRIA LTA 
CPF/CNPJ Nº: 17299696/0001-00
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2013011410313219
DECISÃO: Procedente Parcial 

LINCE IMOBILIÁRIA LTDA 
CPF/CNPJ Nº: 19856939/0001-80
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 04487/2017-02A
DECISÃO: Improcedente 

LINCE IMOBILIÁRIA LTDA 
CPF/CNPJ Nº: 19856939/0001-80
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 16565/2016-02A
DECISÃO: Improcedente

CELIO GOMES DE OLIVEIRA 
CPF/CNPJ Nº: 010.869.658-84
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 02700/2015-02A
DECISÃO: Procedente

SUZEL MARIA RIBEIRO FERRARI 
CPF/CNPJ Nº: 112.033.568-03
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 02027/2015-02A
DECISÃO: Procedente

Contagem, aos 13 de agosto de 2021

Silma Cézar Lobato Pereira 
Assessora do CONTAC
Matrícula: 10028-5
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Secretaria Municipal 
de Governo

PORTARIA Nº 49 DE 13 DE AGOSTO DE 2021

Institui o mandato do Conselho Regional da Administração Municipal Vargem das Flores, para mandato de 02 anos.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, no exercício de suas atribuições legais, em especial as regras estabelecidas pelo art. 3º do Decreto no 80, de 17 de junho de 
2013, e ainda considerando o disposto no Decreto nº 230, de 12 de julho de 2021,

RESOLVE:

Art. 1º  Ficam nomeados os seguintes membros para comporem o Conselho Regional da Administração Municipal Vargem das Flores, para mandato de 02 anos, a partir 
de 12 de agosto de 2021.
I - Representantes do Poder Executivo:
a) Administração Regional Vargem das Flores:
1. Wander Batista Silva, Administrador Regional Vargem das Flores, titular, que o coordenará, e;
2. Serginho Pereira Silva, suplente.
b) Secretaria Municipal de Governo:
1. Letícia da Penha Guimarães, titular.
c) Secretaria Municipal de Educação:
1. Iara Silva Lúcio, titular.
2. Nádia Elisa Campos, titular, e;
3. Rosana Matias, suplente.
d) Secretaria Municipal de Saúde:
1. Simone Rodrigues de Sá, titular, e;
2. Barbara Barcellos Morcatti de Souza, suplente.
e) Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável: 
1. Márcio Roberto Lima, titular, e;
2. Sirlene Conceição de Almeida Santos, suplente.
f) Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos:
1. Jaci Cota Teixeira, titular, e;
2. Leonardo Lopes da Silva, suplente.
g) Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude:
1. Ernane Dias Martins, titular, e;
2. Milton Gabriel Duque Pereira Leão, suplente.
3. Avair Salvador de Carvalho Júnior, titular.
h) Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (TransCon):
1. Geraldo Antônio de Paula, titular, e;
2. Francisco de Assis Maciel, suplente.
i) Secretaria Municipal de Defesa Social:
1. Alexandre Magno Vieira de Botelho e Souza, titular, e;
2. Fabiana Santos de Oliveira Carvalho, suplente.
j) Coordenador do CRAS/CREAS:
1. Caroline da Costa Mota (CRAS), titular, e; 
2. Jane Lima Silva Rocha (CREAS), suplente.
II - Representantes da Sociedade Civil:
a) Coletivo de Mulheres:
1. Marcia Cristina Souza, titular, e;
2. Sarah Santos, suplente.
b) Coletivo das Juventudes:
1. Gabriel da Silva Vieira, titular, e;
2. Vitor Luid dos Santos, suplente.
c) Empresários:
1. Ricardo Gomes Filho, titular, e;
2. Plínio Ferreira Fraga, suplente. 
d) Feirantes:
1. Debora Virginia da silva, titular, e;
2. Edson de Souza Fernandes, suplente.
e) Comerciantes:
1. Andresa Diniz, titular, e;
2. Elias Ferreira, suplente.
3. Antônio Cândido Sobrinho, titular, e;
4. Juliano Diniz, suplente.
5. Ivaneide Gonçalves Pimenta, titular, e;
6. Marcelo Pereira Martins, suplente.
f) Entidades religiosas:
1. Alberto Pereira, titular, e;
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2. Maria Eustáquio Rodrigues, suplente.
3. Serafi m Aparecido da Costa, titular, e;
4. Vicente Rutaremwa, suplente.
5. Alexandra Aparecida Pacheco, titular, e;
6. Floriana Aparecida dos Santos, suplente.
g) Organizações da sociedade civil:
1. Áureo Chaves Queiroz, da Associação de Proteção e Defesa das Águas de Vargem das Flores (APROVARGEM); titular.
2. Mario Conceição Felisberto, do Bairro Vila Renascer, titular, e;
3. Wilson Riduzino Barreto, do Bairro Vila Renascer, suplente.
4. Natalia Cristina Couto, do Bairro Liberdade I, titular, e;
5. Vitor Diego Duarte da Fonseca, do Bairro Liberdade I, suplente.
6. Janaina Katari Fontes, do Bairro Retiro, titular, e;
7. Rogerio Rodrigues de Andrade, do Bairro Retiro, suplente.
8. Daysilene Aparecida Mendes, do Bairro Retiro, titular.
9. Edna Rodrigues Rocha, do Bairro Tupã, titular, e;.
10. Rosemary Jacob Amorim, do Bairro Tupã, suplente.
11. José Martins de Carvalho, da Vila São Paulo, titular, e;
12. Aparecida Queiroz Ribeiro Félix, da Vila São Paulo, suplente.
13. Marinalva Mangueira de Souza, do bairro Estaleiro, titular, e;
14. Claudomiro Jesus da Silva, do bairro Estaleiro, suplente.
15. Sueli Molina, do bairro Estaleiro, titular.
16. Victor Alejandro Camey Morales, do bairro Ipê Amarelo, titular.
17. Alessandra de Oliveira Moreira, do bairro Nova Contagem, titular, e;
18. Fabiane Batista Ramos, do bairro Nova Contagem, suplente.
19. Marcio Luiz Almeida Silva, do bairro Nova Contagem, titular, e;
20. Aline Vieira Viana, do bairro Nova Contagem, suplente.
21. Fabiola de Souza Paranhos, do Bairro Retiro, titular, e;
22. Carlos Alberto Santana, do Bairro Retiro, suplente.
23. Cristina Maria Oliveira, do SOS – Vargem das Flores, titular, e;
24. Paulo César Custódio, do SOS – Vargem das Flores, suplente.
Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de agosto de 2021.

PEDRO AMARAL DE AGUIAR GAMA
Secretário Municipal de Governo

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

PORTARIA Nº 26 DE 12 DE AGOSTO DE 2021

Institui Comissão de Sindicância Administrativa Interna para averiguar os fatos e identifi car os eventuais responsáveis em decorrência de possível inobservância de 
disposições legais e/ou contratuais e dá outras providencias. 

O Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Contagem, no uso de suas atribuições legais contidas na Lei Complementar n. 247/2017, no Decreto Municipal 
n. 452/2018, na Lei n. 2160/1990 e nos termos da Lei nº 8.666/93,

Resolve:

Art.1º Instituir Comissão de Sindicância Administrativa Interna com a fi nalidade de averiguar os fatos e identifi car os eventuais responsáveis em decorrência de possível 
inobservância de disposições legais e/ou contratuais, nos termos da Lei n. 8.666/93. 

Art. 2º Ficam designados como membros desta comissão os servidores:

I  - Márcio Ademir Alves Santos - Matrícula n. 1431672- Presidente
II – Edgard Pereira Cardoso -  Matrícula n. 1546223;
III – Mariana Ferreira de Oliveira - Matrícula n. 1359017.
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Art. 3º A Comissão fi cará encarregada da apuração e análise dos fatos, bem como do apontamento do(s) servidor(es) que, eventualmente, direta ou indiretamente, 
praticaram atos ou concorreram para suposta irregularidade nos Contratos Administrativo n. 037/2016, Processo Administrativo nº 162/2016  – Solar Distribuição e 
Transmissão S/A, que tem como objeto a aquisição e instalação de luminária de Led para o serviço de iluminação pública do município de Contagem/MG e Contrato 
Administrativo n. 001/2019, Processo Administrativo nº 201/2018 – AS7 Participações Societárias EIRELI, que tem por objeto a aquisição de luminárias de LED a serem 
utilizadas no sistema de iluminação pública municipal urbano/rural do Município de Contagem – MG, devendo ainda avaliar a execução do objeto e apontar a existência 
ou não de irregularidades eventualmente cometidas pela empresa contratada.

Art. 4º A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias a partir da publicação desta Portaria, prorrogável por igual período, para realização da referida apuração e emissão 
de Relatório Conclusivo acerca do que foi verifi cado pelos seus membros.

Art. 5º O Relatório conclusivo emitido pela Comissão deverá ser encaminhado ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos para a adoção das medidas cabíveis.

Registre-se e Publique-se

Contagem, 12 de agosto de 2021.

MARCOS TÚLIO DE MELO 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 3º TERMO DE APOSTILA AO CONTRATO Nº 049/2020 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N°136/2019

CONTRATADA: MIX CONSTRUTORA LTDA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM

OBJETO: REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO ORIGINÁRIO, OBSERVANDO-SE A CLÁUSULA VII DO REFERIDO CONTRATO, A INCIDIR SOBRE O VALOR CONTRATUAL A 
PARTIR DO MÊS:
ĐOUTUBRO/2020 – PERÍODO: OUTUBRO/2019 À OUTUBRO/2020, A SER APLICADO NAS MEDIÇÕES DO PERÍODO DE OUTUBRO/2020 À DEZEMBRO/2020.
1º ÍNDICE DE REAJUSTE DOS ITENS DE SERVIÇO, RELACIONADOS ABAIXO:
COL 6 –     6,95%                  COL 46 –         8,02%
COL 38 –   0,45%                  COL 39 –         5,75%
COL 36 –   9,45%                  COL 2 –         12,18%
COL 35–    6,95%                  COL 1 –           2,59%
COL 39A – 6,89%                  ADM LOCAL –  2,43% 
CONFORME PLANILHA ANEXA.

VALOR: R$708.706,06(SETECENTOS E OITO MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS).

DOTAÇÃO:
1151 15.451.0015.2052; CÓDIGO: 33.90.39.18; FONTE: 0100

RATIFICAÇÃO:
PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO DE APOSTILA.

DATA: 10/08/2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº039/2016 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 055/2016

CONTRATADA: CONSÓRCIO CONATA – MARINS – INFRACON

OBJETO: 
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO LOTE 04 DO PROGRAMA PRÓ-
-TRANSPORTE: CORREDOR ESTRUTURAL DE TRANSPORTE LESTE-OESTE, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA, POR MAIS 
90(NOVENTA) DIAS, A PARTIR DE 06/06/2021 E COM VENCIMENTO FINAL EM 04/09/2021 E POR MAIS 180(CENTO E OITENTA) DIAS, A PARTIR DE 06/06/2021 E COM 
VENCIMENTO FINAL EM 03/12/2021, RESPECTIVAMENTE.

RATIFICAÇÃO

PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO ADITIVO;

DATA: 04/06/2021

Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos 
e Cidadania

Prefeitura Municipal de Contagem
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

CONVOCAÇÃO

A representante titular da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania do Comitê Intersetorial da Política Municipal para a População Imigrante – convoca os 
membros integrantes do Comitê Intersetorial da Política Municipal para a População Imigrante para a VI reunião, que será realizada no dia 18 de agosto de 2021, de 
09h às 12h na sala virtual da Microsoft TEAMS. O convite da reunião será enviado por e-mail.

Pauta da reunião: 
1. Leitura e aprovação da Ata reunião 04/08/2021; 
2. Retorno da reunião do GT do dia 11/08/2021;
3. Diálogo fi nal sobre diretrizes e princípios;
4. Informes.

Atenciosamente,
Lorena Luiza Chagas Lemos
Representante Titular da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania
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C.M.D.C.A.C.

ATA DA 4ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM

No dia 19 de maio de 2021 reuniu-se a Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem – CMDCAC, por meio da plataforma 
Teans. Participaram os seguintes conselheiros: Representantes Governamentais: Celia Carvalho Nahas (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Segurança 
Alimentar), Elaine de Souza Figueiredo Reis (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Segurança Alimentar), Maria Cristina Reis Benício (Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social e Segurança Alimentar), Josinea Marprates (Secretaria Municipal de Governo), Joel Selêncio de Andrade (Procuradoria Geral do Município),  
Deborah Holman Braccini Bessa (Secretaria Municipal de Saúde), Flávia Goulart Pereira (Secretaria Municipal de Educação). Representantes da Sociedade Civil: José 
William da Silva (Creche Infantil Bem Te Vi), Irmã Eva Venceslau Custódio (Obra Educacional Irmã Elvira), Patrícia Lemos Oliveira (Centro de Atendimento a Criança e 
Adolescente – CRESCER), Dinalva Martins Irias (Centro de Atendimento e Inclusão Social – CAIS), Simone Cristina da Silva (Creche Comunitária Lagoa Azul), Juslaine 
Aparecida Ribeiro S. Carvalho (Núcleo de Incentivo a Cidadania – NIC). Equipe CMDCAC: Alessandra Clara de Moraes (Técnica CMDCAC), Cláudia Evanice Coelho da 
Fonseca (Técnica CMDCAC), João Paulo Bueno dos Santos (Administrativo CMDCAC). O Sr. José Willian da Silva (Presidente do CMDCAC) iniciou a reunião dando boas 
vindas a todos e em seguida iniciou-se os pontos de pauta. Primeiro ponto de pauta Comissão de Seleção: Edital de Chamamento Público 01/2021 – CAC: Durante a 
leitura dos pontos principais do Edital foram sugeridas as seguintes modifi cações: Primeira modifi cação: Inclusão de uma diretriz que contemple qualifi cação e inserção 
no mercado de trabalho, seja no viés da qualifi cação, da formação ou do fomento ao jovem aprendiz, proporcionando através do edital essa possibilidade de capitação. 
Neste sentido, deverá ser acrescido no edital a letra “h” no item 3.1 para incluir processos que apoiem, facilitam, promovam, monitorem, acompanhem e sensibilizem 
para a produção inclusiva de adolescentes e jovens, bem como uma nova diretriz 3.1.7 sobre programas de profi ssionalização, fomento a aprendizagem, programa de 
capacitação profi ssional, fomento de oferta de vaga e outros neste sentido. Segunda modifi cação: No item 6, Dos Prazos, a etapa de avaliação das propostas e 
documentação pela Comissão de Seleção poderá ser feita em até 45 dias corridos contados da data fi nal para envio das propostas, e não apenas 30 dias corridos como 
descritos inicialmente no edital. Terceira modifi cação: no item 8.2.1 deverá ser acrescido que as OSCs deverão apresentar os projetos impressos em envelope lacrado e 
também em dispositivo de armazenamento (Pen drive), arquivo em PDF, proporcionando a reunião da Comissão de Seleção por meio virtual tendo em vista o necessário 
afastamento social devido à Covid-19. Quarta modifi cação: Criação do item 9.3 que deixe expresso no edital que após assinado o termo de fomento só é possível o 
aditivo com 30% do valor do termo assinado conforme Decreto Municipal que versa sobre o marco regulatório, Lei 4910/17. Quinta modifi cação: No item 5.3.1 o prazo 
de validade do Certifi cado de Autorização de Captação – CAC será de 2 (dois) anos não podendo ser renovado. A redação dos itens sugeridos será realizada pela técnica 
do CMDCAC com auxílio da Conselheira Celia Nahas antes da publicação do edital que deverá ocorrer até o dia 31 de maio de 2021 conforme cronograma previsto pelo 
edital. O edital foi aprovado pela Comissão de Seleção, e a aprovação foi referendada por unanimidade pela Plenária, do CMDCAC com todas as alterações sugeridas. 
Segundo ponto de pauta Comissão de Seleção: Solicitação de prorrogação de CAC’s: Centro de Atendimento e Inclusão Social – CAIS: Projetos “Compartilhar para 
Melhor Atender” e “Formação sem Fronteiras”; Projeto Assistencial Novo Céu: Projetos “Acolher Cuidar e Proteger” e “Saúde Integral Terapia Combinada”; Casa de 
Apoio à Criança Carente de Contagem: Projetos “Garantir Direitos” e “Promover Inclusão”; Kyrius CIA e Artes: Projetos “Introdução a Robótica, o Futuro mais Presente” 
e “Kyrius Casa das Artes”; Instituto ser Feliz: Projeto “Viver Feliz”. Todos os pedidos de prorrogação de CACs apresentados foram aprovados pela Comissão de Seleção e 
a aprovação foi referendada por unanimidade pela Plenária do CMDCAC. Terceiro ponto de pauta Comissão de Registro: Prorrogação Automática dos Registros das 
Instituições.  A mesa diretora sugere a prorrogação automática dos registros das instituições até o dia 31 de julho de 2021, tendo em vista que a Comissão de Registro 
se reuniu, mas não houve quórum. Em atenção à pauta, a presidência e vice-presidência do conselho pedem aos demais conselheiros para participarem de modo 
efetivo das Comissões, haja vista que algumas reuniões não estão ocorrendo por falta de quórum. Como exemplo, a Comissão de Registro possuem várias pendencias: 
como pedidos de renovação de registros em andamento, visitas e solicitações de novos registros de instituições que inclusive não poderão participar do edital do CAC 
porque não possuem registro. O conselheiro Joel justifi ca a não participação na ultima reunião da Comissão de Registros porque a mesma ocorreu de modo presencial e 
ele encontra-se em processo de recuperação do COVID-19. A Comissão de Políticas Públicas também não se reuniu por falta de quórum. Ressaltada a importância da 
prorrogação automática dos registros das instituições até o dia 31 de julho de 2021, a prorrogação foi aprovada por unanimidade da Plenária do CMDCAC. Terceiro 
ponto de pauta CMDCAC: Análise do ofício 06/2021 enviado pela ASSOCIAÇÃO CRESCER ao CMDCAC que solicita a dilação do prazo para entrega do Plano de Trabalho 
referente ao CAC 02/2017 em 90 dias, tendo em vista o decreto nº 1051/2020 de enfrentamento a pandemia provocada pelo vírus COVID-19 que suspendeu o 
funcionamento presencial de várias atividades. Também o ofício solicita mudança do objeto apresentado no plano de trabalho de aulas presenciais para fornecimento 
de marmitex às crianças e adolescentes. Foi feita a leitura do ofício 06/2021 e do parecer jurídico sobre o mesmo, segundo entendimento do parecer jurídico a dilação 
do prazo pode ser deliberada pelo CMDCAC tendo em vista não haver legislação contrária. Com relação ao segundo pedido, conforme o parecer jurídico é possível uma 
mudança de rubrica do Plano de Trabalho, mediante termo aditivo ou por apostila ao plano original. Deste modo a sugestão data pela plenária foi para aprovação do 
primeiro item, a saber: dilação do prazo para apresentação do Plano de Trabalho por um período de 90 dias. Com relação ao segundo pedido, a saber: mudança de 
rubrica / objeto, a plenária informa que a instituição pode adaptar suas atividades, mas deve manter parte da sua proposta inicial, podendo mudar de atividades 
presenciais para atividades on-line e incluir a distribuição das refeições, devendo a Comissão de Seleção orientar a instituição neste sentido. O Conselheiro Willian 
destaca que após a entrega do Plano de Trabalho com as adaptações solicitadas pela instituição, a Comissão de Seleção irá analisar o plano de trabalho que também 
deverá passar pela Diretoria de Projetos e pela Procuradoria do Município. Foi esclarecido ao plenário que a assessoria jurídica ao CMDCAC é feita pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social e Segurança Alimentar. A plenária aprovou por unanimidade a dilação do prazo por noventa dias. O segundo item pedido não foi 
aprovado pela plenária, pois caberá posterior orientação da Comissão de Seleção à instituição e análise do Plano de Trabalho que será entregue. Informes: Primeiro: A 
Comissão de Seleção passará a se reunir às segundas e quartas quintas-feiras de cada mês no horário de 08:30 às 10:30 horas. Segundo: A Comissão de Políticas 
Públicas está revendo o horário das reuniões priorizando um horário para participação de todos os integrantes, as datas para as reuniões da Comissão ainda não foram 
defi nidas. Terceiro: Ofício 019/2021 da 19ª PJ/MG, o Ministério Público solicita esclarecimentos ao CMDCA se existem resoluções específi cas que regulamentem a forma 
de atendimento, no Município de Contagem, dos casos em que há difi culdade de localização da família ou de sua locomoção até a unidade policial em que estiver 
apreendido o adolescente fl agrado na prática infracional, para fi ns de sua condução à residência (inclusive em casos de recambiamento para Município diverso) e 
diligências para localização dos pais, bem como para o acompanhamento do adolescente durante o procedimento policial. A Comissão de Apoio que recebeu o ofício 
encaminhou o mesmo para a assessoria jurídica que fará um levantamento sobre as demandas solicitadas no ofício. A conselheira Celia Nahas ressalta a importância da 
leitura do ofi cio, pois não temos no momento uma regulamentação, mas precisamos nos atentar em como o conselho se posicionará posteriormente sobre este 
conteúdo, sendo este um ponto futuro de pauta para o Conselho. Quarto: A Conselheira Irmã Eva informa que foi convidada a participar da Comissão Eleitoral, mas 
que na semana de avaliação dos candidatos inscritos ela não poderá participar. Tendo em vista a seu compromisso já agendado com outras atividades institucionais. 
Tendo em vista que a mesma informou que poderia participar em outras datas, será analisado junto a técnica responsável pela Comissão de Eleição, a possibilidade de 
mudar as datas do edital e realizar posterior contato com a Irmã Eva. Nada mais havendo a tratar a ata foi encerrada.
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Funec

 FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC 
PORTARIA Nº 083, de 27 de julho de 2021.

Dispõe sobre a prorrogação da cessão do servidor que menciona e dá outras providências.

A Presidente da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto Municipal nº 453, de 26 de março de 2018 e 
Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2019 e, considerando o disposto no art. 92, da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990 (Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Contagem), RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a prorrogação da cessão para a Administração Direta do Município de Contagem, o servidor abaixo relacionado: 

SERVIDOR MAT. CEDENTE CESSIONÁRIO SITUAÇÃO FUNCIONAL

PERÍODO

INÍCIO TÉRMINO

PAULO HENRIQUE 
RODRIGUES 13913543

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE 
CONTAGEM-FUNEC

ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MU-
NICÍPIO DE CONTAGEM

COM ONUS PARA ADMIN-
ISTRAÇÃO DIRETA 01/01/2021 31/12/2021

Art. 2º - O órgão ou entidade cessionária se responsabilizará pelo desconto, recolhimento e repasse das contribuições previdenciárias ao RPPS, conforme valores infor-
mados mensalmente pelo órgão ou entidade de origem, nos termos do Artigo 10, do Decreto Municipal nº 1.839, de 04 de maio de 2012.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01/01/2021.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

TELMA FERNANDA RIBEIRO
PRESIDENTE DA FUNEC

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 086, de 05 de agosto de 2021.
Dispõe sobre o cancelamento da prorrogação da cessão da servidora que menciona e dá outras providências.

A Presidente da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto Municipal nº 453, de 26 de março de 2018 e 
Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2019 e,  considerando o disposto no art. 92, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990 (Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Contagem), RESOLVE:                                                  

Artigo 1º - Cancelar a  prorrogação da cessão, a partir de 04 de agosto de 2021, da servidora Kênia Janaína de Souza Madureira Silveira, matrícula nº 381683, titular do 
cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Secretaria Escolar, lotado na Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, concedida por meio da PORTARIA Nº 018, datada 
de 22 de janeiro de 2021, para a Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem - Transcon.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 04/08/2021.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

TELMA FERNANDA RIBEIRO
PRESIDENTE DA FUNEC
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FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 087, de 06 de agosto de 2021.

Constitui a Comissão Especial de Iniciação Científi ca e Extensão da Fundação de Ensino de Contagem-FUNEC e dá outras providências.

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto Municipal nº 453, de 26 de março de 
2018 e Lei Complementar Municipal nº 247, de 29 de dezembro de 2017 e, considerando o Programa Científi ca e Extensão da FUNEC, RESOLVE:

Artigo 1º - Ficam designados os membros abaixo relacionados, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Especial de Iniciação Científi ca e Extensão 
da FUNEC.

Ord. Nome Cargo/Função

1 Rodrigo Lobo Leite Professor de Biologia - PEB2 - Coordenador de Iniciação Científi ca

2 Adilson dos Reis Nobre Professor de Arte – PEB2

3 Flávia Rodrigues Professora de Biologia - PEB2

4 Gilson Ramos Faria Professor Sociologia - PEB2

5 Kênia Leandro Silva Professora de Química - PEB2

6 Jean Anderson Dias Salomé Professor de Física - PEB2

7 Júnio Vieira Feital Professor de História - PEB2

8 Marcos Antônio Carvalho Professor de Física - PEB2 - Diretor de Ensino

9 Soraya Andreotti Tasca Diniz Professora de Inglês - PEB 2

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

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial, a Portaria nº 039, de 19 de março de 2021.

PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE

TELMA FERNANDA RIBEIRO
PRESIDENTE DA FUNEC

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 088, de 09 de agosto de 2021.

Rescinde Contrato Administrativo da Candidata aprovada no Processo Seletivo Simplifi cado – PSS  01/2021 da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC e dá outras 
providências.

A Presidente da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto Municipal n° 453, de 26 de março de 2018 e Lei 
Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2017: RESOLVE:

Artigo 1º - Rescindir, a pedido,  o contrato administrativo da servidora DANÚBIA ALINE SILVA SAMPAIO, no cargo de Professor de Português PEB2, matrícula 13914353, 
a partir de 1º (primeiro) de agosto de 2021.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º(primeiro)/08/2021.

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

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

TELMA FERNANDA RIBEIRO
PRESIDENTE DA FUNEC
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FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 089, de 09 de agosto de 2021.

Rescinde Contrato Administrativo da Candidata aprovada no Processo Seletivo Simplifi cado – PSS  01/2021 da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC e dá outras 
providências.

A Presidente da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto Municipal n° 453, de 26 de março de 2018 e Lei 
Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2017: RESOLVE:

Artigo 1º - Rescindir, a pedido,  o contrato administrativo da servidora ANA CAROLINA RODRIGUES DORNELES CARVALHO, no cargo de Pedagogo, matrícula 13914335, 
a partir de 02 de agosto de 2021.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 02/08/2021.

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

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

TELMA FERNANDA RIBEIRO
PRESIDENTE DA FUNEC

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 092, de 11 de agosto de 2021.

Exonera o servidor público que menciona e dá outras providências.

 A Presidente da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto Municipal nº 453, de 26 de março de 2018 e 
Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2019 e, considerando o disposto  no Artigo 31 da Lei Municipal nº 2160, de 20 de dezembro de 1990, RESOLVE:

Artigo 1º-  Exonerar, a pedido, do cargo de provimento efetivo de Professor de Matemática - PEB 2,  Nível XIII A, Padrão 10, matrícula 377619, lotado na Fundação de 
Ensino de Contagem – FUNEC, o servidor MÁRCIO EDUARDO PRIMO, a partir de 10 de agosto de 2021.
w

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 10/08/2021.

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

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

TELMA FERNANDA RIBEIRO
PRESIDENTE DA FUNEC
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Previcon.

ATO ADMINISTRATIVO DE PENSÃO Nº. 560                                                                                                                                                                                                                                                                                     

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na quali-
dade de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, com fundamento no Art. 40, § 7º, inciso I da Constituição da República, com redação atualizada, CONCEDE 
PENSÃO POR MORTE da segurada CRELIA LEITE MADUREIRA AMBIRES, matrícula nº 01.94162-0, CPF 312.452.006-82, servidora aposentada no cargo de PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA PEB2, NÍVEL III, GRAU “A”, APOSTILADA NO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL, ao benefi ciário na condição de dependente, 
JOSÉ ANTÔNIO AMBIRES, CPF 837.874.378-00, cônjuge, no percentual de 100% (cem por cento), a contar de 15 de abril de 2021, data do Óbito.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 13 de agosto de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

ELISA TEIXEIRA DE FARIA
Subsecretária Municipal de Gestão Previdenciária 

NPSR./

Câmara Municipal

Ata da 25ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem do ano de dois mil e vinte e um.  Aos três dias do mês de agosto, realizou-se no Plenário “Vereador 

José Custódio” a vigésima quinta reunião ordinária que contou com a presença de vinte e um vereadores. Após cumprimentar a todos, o presidente Alex Chiodi 

solicitou que fosse registrada a chamada dos vereadores, estando todos presentes.  Logo após, o vereador Leandro (Léo da academia) fez a leitura do Salmo 50 da 

Bíblia Sagrada. Em seguida, foi votada e aprovada, com ressalva, a ata da reunião anterior. Na sequência, foi lido o Ofício nº 11204/2021, de autoria do Tribunal de 

Contas do Estado de Minas Gerais, sobre o Parecer Prévio sobre as Contas deste Município; Ofício DPI 07/2021, de autoria do Deputado Estadual Irineu Inácio da Silva 

(Professor Irineu), que comunica a ordem de pagamento da Emenda Parlamentar, de sua autoria,  no valor de cento e cinquenta mil reais, verba proveniente da 

Secretaria de Estado da Saúde, conforme pedido da Prefeita Marília Campos, do Vice-prefeito Ricardo Faria e do vereador Daniel (do Irineu). Em seguida, foram lidos e 

encaminhados ao órgão competente para exame e parecer no prazo legal, os projetos, a saber: Substitutivo ao Projeto Complementar nº 003 /2021, que altera a lei nº 

4.043 de 1º de novembro de 2006”, de autoria do Poder Executivo; 8 (oito) Emendas, de autoria do vereador Carlin Moura, ao Projeto de Lei Complementar nº 

004/2021, de autoria do Poder Executivo – “que altera a Lei nº 1.611, “Código Tributário do Município de Contagem “, de 30 de dezembro de 1983”;  Substitutivo ao 

Projeto de Lei Complementar nº 003/2021 – “Altera a Lei 4.043, de 1º de novembro de 2006”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei Complementar nº 005/2021 

– “Altera a Lei Complementar nº 295, que “Disciplina o parcelamento, a ocupação e o uso do solo, no município de Contagem e dá outras providências”, de 30 de 

janeiro de 2021”, de autoria do vereador Daniel Carvalho; Projeto de Lei nº 143/2021 – “Institui a Política Municipal de Fomento ao Empreendedorismo e Autonomia 

Econômica das Mulheres no município de Contagem”, de autoria da vereadora Moara Saboia; Projeto de Lei nº 144/2021- “Inclui no calendário ofi cial do município de 

Contagem o “Dia Marielle Franco de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres”, a ser comemorado anualmente no dia 14 de março”, de autoria da vereadora 

Moara Saboia; Projeto de Lei nº 145/2021 – “Estabelece protocolo de Vacinação contra a COVID-19, no âmbito do município de Contagem, e dá outras providências”, 

de autoria do vereador presidente Alex Chiodi; Projeto de Lei nº 146/2021 – “Dispõe sobre o caráter permanente do laudo que diagnostique o Transtorno do Espectro 

Autista- TEA e Síndrome de Down”, de autoria do vereador Daniel Carvalho; Projeto de Lei nº 147/2021 – “Cria o Programa Permanente de Reforço Escolar a alunos 

matriculados nas Unidades Municipais de Ensino e dá outras providências”, de autoria do vereador Daniel Carvalho; Projeto de Lei nº 148/2021 – “Assegura ao membro 

do Conselho Tutelar Municipal , o livre acesso para fi ns de fi scalização , a locais em que ocorram eventos, shows ou espetáculos dançantes, bem como casas noturnas, 

boates, bares, cinemas, teatros, estádios de futebol ou local congêneres, e dá outras providências”, de autoria do vereador Daniel Carvalho; Projeto de Lei nº 149/2021 

– “Institui no âmbito do município de Contagem , o Programa de Desburocratização e Incentivo às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte  e Empresas Individuais, 

e dá outras providências”, de autoria do vereador Daniel (do Irineu); Projeto de Lei nº 150/2021 – “Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o Festival Online”, de 

autoria do vereador Hugo Vilaça; Projeto de Lei nº 151/2021 – “Denomina logradouro público que menciona”, de autoria do vereador presidente Alex Chiodi; Projeto de 
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Lei nº 152/2021 – “Denomina logradouro público que menciona”, de autoria do vereador Abne Motta; Projeto de Resolução nº 007/2021 – “Concede o título de 

Cidadania Honorária de Contagem ao Investigador da Polícia Civil de Minas Gerais, senhor José Rogério Magalhães Pinto”, de autoria do vereador presidente Alex 

Chiodi; Projeto de Resolução nº 008/2021 – “Concede o Título de Cidadania Honorária de Contagem ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas 

Gerais (CBMMG), senhor Coronel Edgard Estevo”, de autoria do vereador presidente Alex Chiodi; Projeto de Resolução nº 009/2021 – “Concede o Título de Cidadania 

Honorária de Contagem ao Tenente-Coronel da 2ª (segunda) Região da Polícia Militar de Minas Gerais, Comandante Wagner Allan de Mattos”, de autoria do vereador 

presidente Alex Chiodi. Em  seguida, foram votados e aprovados, por unanimidade, os Requerimentos de nºs 1333 a  1404/2021; Indicações nºs 1817 a 1903/2021 e 

Moções nºs 176 a 184/2021  apresentados pelos vereadores, inclusive as matérias destacadas, a saber: Requerimento nº 1333/2021 – “Requer que seja solicitado 

informações do executivo municipal sobre imunização contra o Covid-19 de trabalhadores das indústrias localizadas em Contagem”, de autoria do vereador  Carlin 

Moura; Requerimento nº 1347/2021 – “Requer que seja feita a construção de um muro de gabião de 25 metros no córrego Tapera, bairro Jardim do Lago”, de autoria 

do vereador Gegê (Marreco); Requerimento nº 1363/2021 – “Requer intervenção para que seja instalado um ecoponto no bairro Santa Maria”, de autoria do vereador 

Leandro (Léo da academia); Requerimento nº 1365/2021 – “Requer estudo de viabilidade para ampliação do brilhante projeto de ginástica trampolim, hoje, desenvolvi-

do no Centro de Saúde do CSU- Eldorado”, de autoria do vereador Leandro (Léo da academia); Requerimento nº 1366/2021 – “ Requer intervenção que sejam 

retomadas as atividades de eventos esportivos em nosso município, considerando o atual e animador cenário de proximidade do fi m da pandemia”, de autoria do 

vereador Leandro (Léo da academia); Requerimento nº 1367/2021 – “Requer intervenção para que seja realizado estudo de viabilidade técnica e consequentemente 

adotadas as medidas cabíveis para a resolução do problema de falta de escoamento de água na Rua Rio São Lourenço no bairro Novo Riacho”, de autoria do vereador 

Leandro (Léo da academia); Requerimento nº 1371/2021 – “Requer cobras das regionais encaminhamento dos ofícios das secretarias em todo o município de 

Contagem”, de autoria da vereadora Silvinha (Dudu); Requerimento nº 1403/2021 – “Requer a construção de banheiros públicos infantis na Praça do Sol, localizado no 

bairro Ressaca”, de autoria da vereadora Silvinha (Dudu); Indicação nº 1905/2021- “Indica intervenção para que sejam adotadas medidas cabíveis para o devido e 

necessário retorno do quadro da linha de ônibus”, de autoria do vereador Leandro (Léo da academia); Moção nº 176/2021 – “Moção de solidariedade à vereadora 

Cláudia Nogueira, professora Claudinha, do município de Carrancas, Minas Gerais, vítima de agressões durante manifestações realizadas no dia 24 de julho de 2021”, 

de autoria do vereador Carlin Moura;  vereador  Moção nº 178/2021 – “Moção e aplausos de congratulações ao projeto social Juventude Unida – JUC pelos seus 

20(vinte) anos de relevantes serviços prestados  à comunidade”, de autoria do vereador Denilson (da JUC); Moção nº 181/2021 – “Moção de congratulações e aplausos 

a senhora Samanta Marques, enfermeira lotada na unidade da sede”, de autoria do vereador José Antônio (do hospital Santa Helena);  Moção nº 182/2021 – “Moção 

de congratulações e aplausos a todos os servidores e trabalhadores lotados na UPA/Sede”, de autoria do vereador José Antônio (do hospital Santa Helena”;  Moção nº 

183/2021 – “Moção de congratulações de aplausos ao senhor Yuri da Mota Black, médico plantonista, servidor efetivo da prefeitura municipal de Contagem, lotado na 

UPA/Sede”, de autoria do vereador José Antônio (do hospital Santa Helena); Moção nº 184/2021 – “Moção de congratulações e aplausos a senhora Dulcineia Cordeiro 

Carvalho, coordenadora e enfermeira efetiva lotada na UPA/Sede”, de autoria do vereador José Antônio (do hospital Santa Helena). Logo após, os vereadores autores de 

suas matérias destacadas discorreram sobre elas, conforme registrado nos anais desta Casa.  Em seguida, foi executado o hino da cidade de Contagem. No horário 

destinado ao Grande Expediente falou o vereador Daniel Carvalho que discorreu sobre o projeto de lei, de sua autoria, que dispõe sobre a criação do Programa 

Permanente de Reforço Escolar. Daniel Carvalho explicou que o reforço escolar atenderá alunos da rede municipal de Contagem. Esse vereador solicitou apoio dos 

colegas parlamentares e justifi cou o seu pedido ressaltando que alguns diretores de escolas do Município o alertaram por possíveis problemas que os alunos poderão 

enfrentar na volta as aulas, principalmente no período de alfabetização. Daniel Carvalho solicitou ao governo municipal a criação de um projeto paralelo a fi m de que 

as crianças possam ter o reforço escolar. O que foi corroborado pelos vereadores José Antônio e Abne Motta que parabenizaram o colega pela iniciativa da proposta. 

José Antônio enfatizou que essa proposta poderá superar as sequelas deixadas pelo Covid-19. O vereador Abne Motta corroborou com o colega Daniel Carvalho e disse 

que será uma vitória da educação, já que a falta das aulas presenciais causou grandes prejuízos para os alunos (crianças e adolescentes). Na sequência, Daniel Carvalho 

discorreu sobre o seu outro projeto de lei que institui o “Programa Ambulatorial de Fisioterapia”, que tem como objetivo o atendimento pelo SUS dos pacientes com 

sequelas da Covid-19. Aparteando, o vereador Vinícius parabenizou o colega pela atitude e disse que fará um trabalho específi co na Associação Cuidar Bem. Também, 

aparteando, a vereadora Moara Saboia informou que será iniciado na Comunidade dos Arturos, de forma piloto, em parceria com o Hospital Municipal, um tratamento 

das consequências da Covid-19. O presidente Alex Chiodi informou que este legislativo, através de todos os vereadores, aportou recursos extras no valor de nove 

milhões e duzentos mil reais para utilização, exclusivamente, em ações de saúde. Inclusive, nas áreas de atendimento de fi sioterapia e de psicologia para vítimas de 

Covid-19. Na sequência, falou no Grande Expediente o vereador Denilson (da JUC) que discorreu sobre os 20(vinte) anos da JUC (Juventude Unida de Contagem), 

comemorados no dia 26 de julho passado. No seu relato, Denilson falou da sua história com essa instituição que teria nascido através de um grupo de jovens 

preocupados com o bem estar da comunidade.  Esse vereador agradeceu a cada amigo e amiga que acreditando na JUC auxiliou na contribuição com aquelas pessoas 

em situação de vulnerabilidade. Aparteando, o vereador Ronaldo (Babão) parabenizou o colega por muitas ações feitas através da JUC. Ressaltou que como vereador o 

colega poderá contribuir mais por essa instituição. O vereador Léo (da academia) também parabenizou o colega e aproveitou para pedir o retorno das atividades 

esportivas no município, de forma segura, seguindo todos os protocolos. O vereador Arnaldo de Oliveira  parabenizou o colega Denilson e comentou que a sigla JUC o 

fez lembrar quando ele era jovem, adolescente e participava de um grupo de jovens que se chamava JUC – Jovens Unidos em Cristo, que também servia ao próximo. 

Arnaldo ressaltou a luta e a garra do colega Denilson, como pessoa pública, sempre exercendo um trabalho social voltado para os mais vulneráveis. Por fi m, Denilson 

aproveitou e parabenizou a todos os pais pelo “Dia dos Pais” que será comemorado no próximo domingo. Estendeu os parabéns às mães que com muita luta, muitas 

vezes fazem o papel de pai. Na sequência, em atendimento ao disposto no Regimento interno desta Casa, o presidente criou a Comissão especial para avaliação de 

títulos, composta pelos seguintes vereadores: Gegê (Marreco), Bruno (Barreiro) e Pastor Itamar. Finalizando os trabalhos, foi convocada a 26ª Reunião Ordinária, 

prevista para o dia 10 de agosto, às 9:00 horas. Registrada a chamada fi nal, persistiu a mesma do início. Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a 

reunião e, para constar, eu, José Carlos Gomes, 1º Secretário, solicitei fosse lavrada a presente ata que, sendo lida, discutida e, se aprovada, será por mim e pelo 

presidente, assinada. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM - EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2021
PA. Nº036/2021- DISPENSA Nº031/2021

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM.
CONTRATADA: FLORICULTURA FONTE GRANDE LTDA.
OBJETO: O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS COM MONTAGEM PARA SOLENIDADES DA CÂMARA MU-
NICIPAL DE CONTAGEM/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NA PROPOSTA.

VALOR: O VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO É DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
VIGENCIA: O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO SERÁ DE 06 (SEIS) MESES, COM TERMO INICIAL EM 11 (ONZE) DE AGOSTO DE 2021 E TERMO FINAL EM 
11 (ONZE) DE FEVEREIRO DE 2022.

DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS: 
01.031.0058.2062.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO – ITEM 15 – MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS – FONTE: 0100.

ASSINADO: 11 DE AGOSTO DE 2021.
VEREADOR ALEXSANDER CHIODI MAIA - PRESIDENTE
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