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Secretaria Municipal 
de Saúde

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.

095º 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 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOLEDADE 5,00 Classifi cado

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

Contagem, 27 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 95

O Secretário Municipal de Saúde, convoca o aprovado no Processo Seletivo Simplifi cado PSS 01/2019 – 95º 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 31/08/2021  a  08/09/2021.

Médico Clínico Geral – 1º Classifi cado.

Contagem, 27 de agosto de 2021.

Fabrício Henrique dos Santos Simões
Secretario Municipal de Saúde de Contagem

Contagem, 27 de agosto de 2021 Página 1 de 54 Diário Ofi cial de Contagem-Ano 28 Edição 5141

Contagem, 27 de agosto de 2021 Página 1 de 54 Diário Oficial de Contagem - Edição 5141



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 27 de agosto de 2021 Página 2 de 54 Diário Oficial de Contagem - Edição 5141

ASSINATURA DIGITAL
Diário Oficial do Município de Contagem
Órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo

Prefeita Municipal: Marília Campos

PROJETO EDITORIAL E PRODUÇÃO

Jornalistas: Diúde Campos,  Carolina Melo Cunha, 
Noême Ramos e Vanessa Trotta

Diagramação: Caio Junqueira e Wanderson Magalhães

Distribuição: Protocolo Geral

Prefeitura Municipal de Contagem: 
Praça Presidente Tancredo Neves, 200, bairro 
Camilo Alves - MG

CEP 32.017-900  /  Telefone: (31) 3352-5000

Assinatura Digital:
Camila Xavier Silva - Matricula: 35.754-5



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 27 de agosto de 2021 Página 3 de 54 Diário Oficial de Contagem - Edição 5141



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 27 de agosto de 2021 Página 4 de 54 Diário Oficial de Contagem - Edição 5141

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Urbano e Habitação 



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 27 de agosto de 2021 Página 5 de 54 Diário Oficial de Contagem - Edição 5141

RESOLUÇÃO COMPUR Nº 001/2021

CONVOCAÇÃO E REGIMENTO DA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA DE CONTAGEM

O Conselho Municipal de Política Urbana (COMPUR), considerando o disposto no art. 130 da Lei n.º 248/2018, convoca a IV Conferência Municipal de Política Urbana 
(IV CMPU), a ser realizada de acordo com os critérios e normas constantes desta resolução.

CAPÍTULO I   
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 1º A IV Conferência Municipal de Política Urbana (IV CMPU) é o processo participativo para a revisão do Plano Diretor e tem por objetivos:
I - realizar a Leitura Comunitária da realidade urbana de Contagem, paralelamente à realização, pela equipe técnica do poder executivo, da Leitura Técnica, com o obje-
tivo de revisar o Plano Diretor – Lei Complementar n.º 248/2018;
II - avaliar a condução e os impactos da implementação das diretrizes e normas contidas no Plano Diretor do Município e seus regulamentos;
III - pactuar propostas para atualização e revisão do Plano Diretor, a serem aprovadas por lei complementar.

Art. 2º São princípios da IV CMPU:
I – amplo processo de discussão com a sociedade na revisão do Plano Diretor;
II – participação de todos os segmentos sociais de modo a conhecer e articular as visões dos diversos atores que participam da dinâmica urbana;
III – prevalência dos interesses coletivos;
IV – compatibilização de propostas para o desenvolvimento da cidade com a proteção dos recursos naturais e com justiça social.

CAPÍTULO II 
DA ORGANIZAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO 
Art. 3º A IV CMPU será presidida pelo presidente do Conselho Municipal de Política Urbana (COMPUR).
Parágrafo Único. Nas atividades presenciais, o(a) representante do movimento popular da Comissão Organizadora, defi nida no artigo 4º deste Regimento, comporá a 
mesa de coordenação dos trabalhos, colaborando com a organização da Conferência.

Art. 4º Fica instituída a Comissão Organizadora da IV CMPU composta por pelos seguintes membros titulares ou suplentes do COMPUR:
I – 3 (três) representantes do Executivo, a serem indicados(as) pelo presidente da Conferência, e
II – 3 (três) representantes da sociedade civil, eleitos(as) por seus pares, sendo:
a) 1 (um) representante do movimento popular;
b) 1 (um) representante do segmento empresarial;
c) 1 (um) representante de entidade de ensino superior ou entidade representativa dos profi ssionais liberais.
§1° A Comissão Organizadora será presidida pelo presidente da Conferência ou, na ausência deste, por representante por ele indicado.
§2° Cabe à Comissão Organizadora da Conferência:
I - dirimir casos omissos desse Regimento;
II - atuar em grau de recursos frente a questionamentos suscitados pelos participantes da Conferência;
III - propor alterações a esse Regimento em caso de necessária adequação da preparação e dos eventos da Conferência em decorrência da garantia da efetividade do 
processo participativo;
IV – colaborar na organização de todas as etapas da Conferência.
§3º A Comissão Organizadora se reunirá de forma virtual ou presencial, quantas vezes for necessário para viabilizar a realização da Conferência.
Art. 5º A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SMDUH será responsável pelo apoio técnico, operacional e administrativo necessário ao desen-
volvimento dos trabalhos de organização da IV CMPU. 

CAPÍTULO III 
DO PERÍODO DE REALIZAÇÃO E DAS ETAPAS 
Art. 6º A IV CMPU realizar-se-á no período de agosto a dezembro de 2021 e será organizada nas seguintes etapas:
I – Etapa I: Abertura da Conferência;
II – Etapa II: Pré-conferências Temáticas; Pré-conferências Regionais e Pré-conferência do Segmento Empresarial, sendo essas com eleição de delegados(as) nos termos 
do art. 11 desde regimento;
III – Etapa III: Capacitação dos(as) Delegados(as);
IV – Etapa IV: Plenária Final.
Seção I
Da Abertura da Conferência
Art. 7º A Abertura da IV CMPU ofi cializará o início do processo participativo.
§1° A Abertura da Conferência ocorrerá no dia 31 (trinta) de agosto de 2021, às 19:00 horas, no formato online e será transmitida a toda população pelas redes sociais 
da administração municipal.
§2°Na abertura da Conferência serão divulgados o processo de revisão do Plano Diretor e os temas a serem discutidos ao longo do processo.
Seção II
Das Pré-conferências Temáticas, Pré-conferências Regionais e Pré-conferência do Segmento Empresarial

Art. 8º Na etapa II da IV CMPU serão realizadas:
I – quatro Pré-conferências Temáticas;
II – oito Pré-conferências Regionais, uma por região administrativa;
III – uma Pré-conferência do Segmento Empresarial.

Subseção I
Das Pré-conferências Temáticas:
Art. 9º As Pré-conferências Temáticas têm como objetivos:
I – apresentar os temas que abrangem o planejamento urbano e fomentar na população sua discussão, especialmente no que afetam sua vida cotidiana;
II – efetuar a Leitura Comunitária da realidade pela percepção da população da situação atual e principais tendências do desenvolvimento da cidade, prevalecendo o 
interesse coletivo.
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Art. 10 As Pré-conferências Temáticas serão realizadas de forma virtual através dos links divulgados e disponibilizados nas plataformas digitais da administração munici-
pal, com as seguintes datas e eixos temáticos:
I – 09/09/21, das 19:00 h às 21:00h – Águas na Cidade, abrangendo temas como meio ambiente, recursos hídricos, saneamento básico, permeabilidade do solo e 
agricultura urbana;
II – 14/09/21, das 19:00 h às 21:00h – Cidade em Movimento, abrangendo temas como mobilidade urbana e mobilidade ativa, cidade compacta, densidade construtiva 
e populacional, distribuição urbana de mercadorias e acessibilidade;
III – 16/09/21, das 19:00 h às 21:00h – Cidade em Construção, abrangendo temas como saneamento básico e reversão de esgotos, permeabilidade do solo, densidade 
construtiva e cidade compacta, mobilidade urbana e mobilidade ativa, habitação e produção do espaço e regularização fundiária;
IV – 21/09/21, das 19:00 h às 21:00h – Cidade com Cidadania, abrangendo temas como participação popular, patrimônio histórico e cultural, mobilidade urbana e 
mobilidade ativa, agricultura urbana, habitação e produção do espaço e meio ambiente no espaço urbano. 
§1° As Pré-conferências Temáticas serão realizadas em formato de webnário com a participação de debatedores(as) que apresentarão os temas relativos ao eixo e coor-
denado por um(a) moderador(a) que conduzirá o debate.
§2° Os(As) participantes das Pré-conferências Temáticas poderão apresentar suas questões relativas aos temas debatidos, de forma escrita, durante os eventos, através 
dos chats disponibilizados nas plataformas de transmissão.
§3° O(A) moderador(a) deverá atuar para que durante o tempo de debate sejam colocadas em discussão o maior número possível de questões apresentadas nos chats, 
sem prejuízo do debate a da compreensão dos temas debatidos.
§4º Será possível também apresentar críticas e sugestões que deverão ser endereçadas ao e-mail planodiretor@contagem.mg.gov.br .
§5° As questões apresentadas durante as Pré-conferências Temáticas ajudarão a compor a Leitura Comunitária da Conferência.

Subseção II
Das Pré-conferências Regionais e Pré-conferência do Segmento Empresarial
Art. 11 As Pré-conferências Regionais e do Segmento Empresarial têm como objetivos:
I – efetuar a Leitura Comunitária por meio da percepção da população sobre a situação atual e principais tendências do desenvolvimento da cidade e da região adminis-
trativa;
II – eleger, dentre os(as) moradores(as) da respectiva região, os(as) delegados(as) que participarão das etapas seguintes da Conferência como representantes da socieda-
de civil, conforme critérios estabelecidos neste regimento;
III– eleger, dentre as entidades representativas do segmento empresarial, os(as) delegados(as) que participarão das etapas seguintes da Conferência como representan-
tes da sociedade civil, conforme critérios estabelecidos neste regimento.

Art. 12 As Pré-conferências regionais e a Pré-conferência do segmento empresarial acontecerão de forma híbrida, presencial e virtual, e serão coordenadas pelo presi-
dente do COMPUR ou por representante por ele indicado com auxílio da Comissão Organizadora, com a seguinte dinâmica:
I – abertura;
II – discussão dos temas;
III – eleição dos(as) delegados(as).
§1° A consulta virtual da população se dará por meio de questionários virtuais de Leitura Comunitária que fi carão disponíveis para acesso e resposta no período de 
01/09 a 23/10, e por meio do qual a população poderá expressar sua percepção, de forma regionalizada, sobre a situação atual e as principais tendências do desenvol-
vimento da cidade. 
§2º A participação presencial da sociedade civil se dará nas Pré-conferências regionais a serem realizados em cada uma das 8 regionais, e a Pré-conferência empresarial 
em dia, horário e local a ser divulgado e publicado no Diário Ofi cial de Contagem (DOC).
§3º Somente os moradores da região presentes na Pré-conferência regional poderão se candidatar a delegados(as) e serão escolhidos(as) por votação.

Seção III
Da Capacitação dos(as) Delegados(as)
Art. 13 A capacitação dos(as) delegados(as) tem como objetivos:
I – disseminar conceitos necessários ao entendimento de questões afetas à política urbana e ao Plano Diretor;
II – apresentar informações e diagnósticos que servirão de base para discussões da etapa deliberativa da Conferência;
III – apresentar as Diretrizes Gerais que nortearão as propostas de revisão do Plano Diretor.
Parágrafo único. Serão realizadas ofi cinas de capacitação, versando sobre as matérias que constituem o conteúdo do Plano Diretor e a legislação urbanística básica do 
Município.

Seção IV
Da Plenária Final
Art. 14 A Plenária Final da IV CMPU é a etapa de deliberação sobre as propostas para revisão do Plano Diretor e será organizada em 4 momentos:
I – 1ª Plenária Geral;
II – Plenárias Temáticas;
II– 2ª Plenária Geral;
IV – Encerramento.
Art. 15 A 1ª Plenária Geral, coordenada pelo presidente da IV CMPU, terá como objeto:
I – a abertura dos trabalhos da Plenária Final;
II – a apresentação das Diretrizes Gerais para a revisão do Plano Diretor, validadas pelo COMPUR;
III – a explanação sobre os temas segundo os quais estarão agrupadas as propostas e emendas a serem discutidas nas Plenárias Temáticas.

Art. 16 As Plenárias Temáticas consistem na distribuição dos(as) Delegados(as) em grupos dedicados à apresentação e à discussão de propostas, organizadas segundo 
os temas:
I – Plenária do Grupo 1: Ordenamento territorial e desenvolvimento econômico;
II – Plenária do Grupo 2: Diretrizes de intervenção pública na estrutura urbana;
III – Plenária do Grupo 3: Mobilidade, transporte e trânsito;
IV – Plenária do Grupo 4: Habitação;
V – Plenária do Grupo 5: Meio Ambiente e saneamento.
Art. 17 A 2ª Plenária Geral, coordenada pelo presidente da IV CMPU, será o momento da deliberação das propostas e emendas de delegados(as) que tenham sido 
validadas pelas Plenárias Temáticas.
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CAPÍTULO IV
DA PARTICIPAÇÃO
Art. 18 A IV CMPU será amplamente convocada e dela poderão participar representantes dos diversos segmentos da sociedade civil de acordo com o disposto neste 
Capítulo III. 

Art. 19 A participação na Plenária de Abertura e nas plenárias temáticas será ampla e irrestrita.
§1° O(A) participante, ao se manifestar presencialmente ou pelas redes sociais por voz ou escrita, deverá se identifi car com nome e sobrenome e bairro onde mora. 
§2° As manifestações deverão observar as regras de conduta social e o direito à liberdade de expressão e seus limites, conforme art. 5º da Constituição Federal.

Art. 20 A participação nas Pré-conferências Regionais e do Segmento Empresarial se dará:
I – de forma virtual através do preenchimento do questionário de Leitura Comunitária e/ou por manifestação através do e-mail planodiretor@contagem.mg.gov.br;
II – de forma presencial na pré-conferências a serem realizadas em cada uma das 8 (oito) administrações regionais e de 1 (uma) Pré-conferência Empresarial.
§1°As inscrições para as Pré-conferências Regionais e do Segmento Empresarial poderão ser feitas pela internet ou no local da pré-conferência, no período de início do 
evento até a primeira hora após o início da sessão.
§2°Qualquer morador(a) da região pode se inscrever para participar da respectiva Pré-conferência Regional, devendo fornecer os dados solicitados, o bairro em que 
reside e o segmento que representa, se for o caso.
§3°Nas Pré-conferências Regionais e do Segmento Empresarial, só os(as) cidadãos(ãs) inscritos poderão candidatar-se a delegados(as).
§4° Os(As) cidadãos(ãs) que queiram candidatar-se a delegados(as) deverão manifestar seu interesse na Pré-conferências de sua região administrativa ou na Pré-confe-
rência do Segmento empresarial.
§5° Nas Pré-conferências regionais o(a) cidadão(ã) inscrito só poderá candidatar-se a delegado(a) na região onde reside.
§6° A candidatura a delegado(a) implica o conhecimento de todas as regras da Conferência, incluindo seu cronograma e as datas de realização da capacitação e da 
Plenária Final.
§7° O(A) cidadão(ã) não inscrito pode participar na condição de observador(a), sem direito a voto, e não poderá candidatar-se a delegado(a).

Art. 21 Nas Pré-conferências Regionais serão eleitos 52 (cinquenta e dois) delegados(as) titulares e (vinte e sete) 27 suplentes, que serão distribuídos(as) por região 
administrativa, de forma proporcionalmente à população, da seguinte forma:
I – Região Industrial: 6 (seis) titulares e 3 (três) suplentes;
II – Região Eldorado: 8 (oito) titulares e 4 (quatro) suplentes;
III – Região Riacho: 6 (seis) titulares e 3 (três) suplentes;
IV – Região Ressaca: 7 (sete) titulares e 4 (quatro) suplentes;
V – Região Nacional: 6 (seis) titulares e 3 (três) suplentes;
VI – Região Sede: 7 (sete) titulares e 4 (quatro) suplentes;
VII – Região Petrolândia: 6 (seis) titulares e 3 (três) suplentes;
VIII – Região Vargem das Flores: 6 (seis) titulares e 3 (três) suplentes.
§1º No caso do inciso VIII, dos(as) delegados(as) eleitos(as), no mínimo, 2 (dois/duas) delegados(as) titulares deverão ser obrigatoriamente representantes da comunida-
de rural de Vargem das Flores.
§2º A delegação eleita deverá observar a paridade de gênero.

Art. 22 Na Pré-conferência do Segmento Empresarial serão eleitos 14 (quatorze) delegados(as) titulares e 7 (sete) suplentes que devem ser distribuídos(as) de modo a 
contemplar os setores industrial, comercial e de serviços.

Art. 23 A participação na capacitação dos(as) delegados(as) será aberta a:
I - todos(as) os(as) delegados(as) titulares e suplentes eleitos(as) nas Pré-conferências; 
II – membros titulares e suplentes do COMPUR;
III – delegados(as) indicados(as) pelo pelos poderes executivo e legislativo.

Art. 24 Poderão participar da plenária fi nal da conferência:
I – com direito a voz e voto, os(as) 110 delegados(as) titulares:
a) 24 (vinte e quatro) membros titulares do COMPUR, que são delegados(as) natos(as);
b) 16 (dezesseis) delegados(as) indicados(as) pelo Executivo;
c) 4 (quatro) delegados(as) indicados(as) pelo Legislativo;
d) 14 (catorze) delegados(as) da sociedade civil eleitos(as) pelas entidades do segmento empresarial;
e) 52 (cinquenta e dois) delegados(as) de outros segmentos da sociedade civil eleitos(as) pelos participantes nas Pré-conferências regionais.
II – com direito a voz:
a) Delegados(as) suplentes;
b) Convidados(as) e observadores.
§1º Delegados(as) suplentes, quando estiverem substituindo os(as) titulares, terão direito a voz e voto.
§2º Os(As) delegados(as) natos(as) e os(as) indicados(as) pelos poderes executivo e legislativo não poderão ser eleitos nas Pré-conferências.
§3º É dever do(a) delegado(a) titular comunicar à entidade ou segmento que representa a impossibilidade de seu comparecimento a qualquer dos eventos da Conferên-
cia, solicitando o comparecimento de suplente.

CAPÍTULO V
DAS PROPOSTAS 
Art. 25 As propostas que nortearão a revisão do Plano Diretor serão formuladas pela equipe técnica do executivo municipal, com base no Diagnóstico que integra a 
Leitura Comunitária e a Leitura Técnica, e deverão estar em conformidade com as Diretrizes Gerais para revisão do Plano Diretor.
§1° As Diretrizes Gerais referidas no caput deste artigo serão formuladas pela equipe técnica do executivo municipal e deverão ser validadas pelo COMPUR.
§2° As propostas do executivo municipal serão encaminhadas aos delegados(as), que a elas poderão propor emendas aditivas, supressivas ou substitutivas.
§3° A conformidade das propostas do executivo municipal e das emendas de delegados(as) às Diretrizes Gerais para revisão do Plano Diretor será atestada pela Comis-
são Organizadora por solicitação do presidente da Conferência. 
§4º As propostas e as emendas em conformidade com as Diretrizes Gerais serão encaminhadas à Plenária Final da Conferência para deliberação, sendo apresentadas 
previamente aos delegados(as).
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Art. 26 As propostas e emendas serão organizadas por tema e submetidas à deliberação dos(as) delegados(as) na Plenária Final da IV CMPU, sendo primeiramente 
validadas nas Plenárias Temáticas e, em seguida, na 2ª Plenária Geral.
§1º Cada Plenária Temática terá um(a) coordenador(a) indicado pelo presidente da Conferência.
§2° Em cada Plenária Temática os(as) participantes examinarão apenas as propostas e emendas referentes ao respectivo tema.
§3° Para ser aprovada na Plenária Temática a proposta ou a emenda deverá ser coerente com as demais propostas relativas ao tema e ter conteúdo pertinente ao objeto 
do Plano Diretor.
§4° Para votação de proposta ou emenda na Plenária Temática será exigida a presença de no mínimo 10 (dez) delegados(as), e sua aprovação dar-se-á por maioria 
simples de votos dos delegados(as) presentes.

Art. 27 As propostas e emendas aprovadas nas Plenárias Temáticas serão consolidadas e levadas à deliberação fi nal dos(as) delegados(as) na 2ª Plenária Geral.
§1° A 2ª Plenária Geral será presidida pelo presidente da Conferência.
§2° Durante a 2ª Plenária Geral não serão aceitas novas propostas ou emendas. 
§3° As deliberações na 2ª Plenária Geral dar-se-á por maioria simples de votos dos(as) delegados (as) presentes.

CAPÍTULO VI 
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 28 Os casos omissos ou confl itantes durante a Plenária Final da IV CMPU serão resolvidos pelo Presidente da Conferência, com auxílio da Comissão Organizadora.
Parágrafo Único. Na 2ª Plenária Geral, para solução de casos omissos ou confl itantes o plenário poderá será ouvido.

Art. 29 As propostas aprovadas na 2ª Plenária Geral da IV CMPU serão sistematizadas pelo executivo municipal e incorporadas ao projeto de lei de revisão do Plano 
Diretor que será encaminhado à Câmara Municipal.

Art. 30 O período de duração da IV Conferência ou o formato de realização dos eventos poderão ser alteradas em caso de modifi cação dos indicadores epidemiológicos 
ou risco de agravamento do quadro epidemiológico e assistencial, conforme deliberação do Comitê de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19, nos termos do art. 2º 
do Decreto nº 19, de 27 de janeiro de 2021 e art. 5º do Decreto nº 102, de 16 de abril de 2021.

Art. 31 Os eventos presenciais adotarão todos os protocolos sanitários previstos no Decreto nº 102, de 16 de abril de 2021, ou na norma vigente à época de sua realiza-
ção.

Contagem, 24 de agosto de 2021.

__________________________
ISNARD MONTEIRO HORTA
Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SMDUH

RESOLUÇÃO COMPUR Nº 002/2021

O Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana, no uso de suas atribuições legais e considerando defi nições constantes do Regimento da IV Conferência Munici-
pal de Políticas Urbanas - Resolução Nº 001/2021,

RESOLVE:

Constituir, dentre os membros do Conselho Municipal de Política Urbana – COMPUR, a Comissão Organizadora da IV Conferência Municipal de Políticas Urbanas, con-
forme o disposto a seguir:

1) Representantes do Executivo:
Isnard Monteiro Horta
Luciane Mitraud Carvalho
Maria José Filardi Victoriano

2) Representantes da sociedade civil:
Movimento popular: Cristina Maria de Oliveira
Segmento empresarial: Adriano Nascimento Manetta
Entidade de ensino superior ou entidade representativa dos profi ssionais liberais: Felipe Gonçalves Moura Bicalho

Contagem, 27 de agosto de 2021.

__________________________________________________
ISNARD MONTEIRO HORTA
Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SMDUH



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 27 de agosto de 2021 Página 9 de 54 Diário Oficial de Contagem - Edição 5141

Secretaria Municipal 
de Educação

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2021

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL QUE ENTRE SI CELEBRAM A MUNICÍPIO DE CONTAGEM E A BRASIL EDUCAÇÃO S/A, ENTIDADE MANTENEDORA DO 
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA DE CONTAGEM.

DOS PARTÍCIPES E SEUS REPRESENTANTES

 MUNICÍPIO DE CONTAGEM, com sede na Praça Presidente Tancredo Neves, nº 200, Bairro Camilo Alves, Contagem-MG, inscrito no CNPJ nº 18.715.508/0001-31, 
neste ato representado pela SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Sr. ª TELMA FERNANDA RIBEIRO, brasileira, portadora da Cédula de Identidade nº RG: M-1093474 
– SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 297.039.056-68, com endereço profi ssional na Rua Coimbra, nº 100, Bairro Santa Cruz Industrial – Contagem/MG, e a BRASIL 
EDUCAÇÃO S/A, inscrita no CNPJ 05.648.257/0002-59,entidade mantenedora do CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA DE CONTAGEM, situado na Avenida Maria Da Glória 
Rocha, n°175, Lote 01, Letra B – Bitácula, CEP 32010-375, Contagem/MG, representado pela TATIANE CRISTINA FRANCO PUIATI, brasileira, portadora da Cédula de Iden-
tidade nº RG: MG-8.748.298, inscrita no CPF sob o nº 027.436.376-33 resolvem, de pleno e mútuo acordo, fi rmar o presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, que 
regerá, naquilo que lhe couber, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, a Lei Federal de Estágio n° 11.788/2008 e mediante as cláusulas e 
condições, a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

 O presente instrumento tem, por objeto, o estabelecimento de Termo de Cooperação Técnica e administrativa entre os partícipes, no âmbito de suas respectivas 
áreas de atuação, com vistas à integração e à conjugação de esforços, para a execução de atividades pedagógicas educativas curriculares e extracurriculares e de ex-
tensão aos discentes sob o supervisionamento das atividades internas, realizadas na Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Educação e unidades de ensino no 
sentido de ampliar conteúdos, práticas curriculares e transversais de ensino.

CLÁUSULA SEGUNDA –DAS DIRETRIZES E DAS ATRIBUIÇÕES DOS PARTÍCIPES

 Os serviços e atividades a serem desempenhadas pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA DE CONTAGEM e pelo MUNICÍPIO DE CONTAGEM, orientar-se-ão pelas se-
guintes diretrizes:

 I – As atividades realizar-se-ão, respeitando as competências do MUNICÍPIO DE CONTAGEM, e do CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA DE CONTAGEM, com especifi cações 
e responsabilidades próprias e comuns, porém sem a substituição nem predomínio de uma sobre a outra;

 II – O MUNICÍPIO DE CONTAGEM e o CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA DE CONTAGEM, devem ter o compromisso de integrar, em nível operacional, recursos humanos 
e materiais necessários ao desenvolvimento das atividades pactuadas;

 III – As propostas de desenvolvimento de atividades pedagógicas, identifi cadas como de interesse estratégico para o MUNICÍPIO DE CONTAGEM, implicam o com-
promisso de sua prévia articulação com o CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA DE CONTAGEM, para o planejamento e programação correspondentes à demanda, objetivando 
a garantia do cumprimento da proposta de cooperação.

 Compete ao MUNICÍPIO DE CONTAGEM:

 Autorizar, em conjunto com a Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Educação, a realização de atividades curriculares e extracurriculares pelos discentes 
do Centro Universitário Una que estejam em consonância com a proposta pedagógica do ano letivo;

 Executar atividades pedagógicas educativas curriculares, extracurriculares e de extensão de interesse comum entre o Município de Contagem e o Centro Universi-
tário Una, compatíveis com as atribuições e fi nalidades institucionais de ambos partícipes;

 Promover a cooperação técnico-científi ca, por meio de profi ssionais, de acordo com a disponibilidade do Município de Contagem;

 Conceder o apoio institucional necessário à realização das atividades pedagógicas nas diversas áreas da Secretaria Municipal de Educação e do Centro Universi-
tário Una, correspondentes às atividades acordadas, observando as atribuições/fi nalidades institucionais de ambos partícipes;

 Acompanhar e avaliar as ações executadas, referente ao desenvolvimento e à realização das atividades propostas, sugerindo, quando entender necessário, imedia-
tas adequações.

    Compete ao CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA DE CONTAGEM:

 Executar projetos de interesse comum entre o Centro Universitário Una e o Município de Contagem, compatíveis com as linhas, núcleos e programas de pesquisa 
e extensão institucionalizados, respeitadas as atribuições/fi nalidades institucionais de ambos partícipes;

 Promover cooperação técnica e científi ca por meio de professores e alunos, de acordo com a disponibilidade do Centro Universitário Una;

 Assegurar o engajamento de professores e alunos que possuam as competências e compromissos necessários ao bom cumprimento das atividades pedagógicas 
educativas curriculares, extracurriculares e de extensão acordadas;

 Adotar todas as medidas necessárias à correta execução deste termo.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA OPERACIONALIZAÇÃO

 O presente Termo de Cooperação Técnica será operacionalizado mediante procedimentos específi cos e próprios de cada partícipe.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS OU DO ÔNUS

 Não haverá transferência de recursos fi nanceiros entre os partícipes para a execução do presente Termo de Cooperação. 

 As despesas necessárias à plena consecução do objeto acordado, tais como: pessoal, deslocamentos, comunicação entre os órgãos e outras que se fi zerem 
necessárias, correrão por conta de dotações próprias dos respectivos orçamentos dos partícipes.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
 O presente Termo de Cooperação poderá ser denunciado ou rescindido, a qualquer tempo, por quaisquer das partes, em face do descumprimento de obrigações 
assumidas na Cláusula Segunda deste instrumento, ou ainda de imediato pela superveniência de Lei, fato ou ato que torne inviável sua execução, sem que o uso desta 
faculdade implique, por si só, indenização de qualquer natureza, resguardada a responsabilidade das obrigações decorrentes do prazo em que esteve em vigor, bem 
como os benefícios adquiridos nesse período.
 Obrigam-se as partes a formalizar solicitação de distrato com antecedência de, no mínimo, de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SEXTA– DA VIGÊNCIA

 O prazo de vigência do presente Termo de Cooperação será de 12 (doze) meses a contar da data de celebração, de comum acordo entre os partícipes, por termo 
aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA– DA PUBLICAÇÃO

 O PRIMEIRO PARTÍCIPE promoverá a publicação do presente Termo de Cooperação, em forma de extrato, no Diário Ofi cial do Município.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO

 Fica eleito o foro da Comarca de Contagem – MG, como o único e competente para dirimir qualquer dúvida ou questão que, porventura, advirem do presente 
Termo.

 E assim, por estarem de acordo com as cláusulas e condições ajustadas, fi rmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 
duas testemunhas abaixo assinadas, para que surtam seus devidos e legais efeitos.

Contagem/MG, 26 de agosto de 2021. 

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

Tatiane Cristina Franco Puaiti
Centro Universitário Una de Contagem

TESTEMUNHAS:
1. ___________________________________________________________
2.___________________________________________________________

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO  TERMO DE COMPROMISSO N.º 003/2021  –  FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR ALVORADA 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$ 14.700,00 (QUATORZE MIL E SETECENTOS REAIS) 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 FONTE: 0101
ASSINADO: 27/08/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2021
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Coimbra, nº 100 – Bairro Santa Cruz Industrial - Contagem/MG

www.contagem.mg.gov.br/educacao

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 25 – Ano: 2021

EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO

A Secretaria Municipal de Educação de Contagem, no uso de suas atribuições e considerando o Edital do processo seletivo simplifi cado PSS 04/2020, Portaria 006/2017, 

Portaria SEDUC Nº 010/2021 que estabelecem normas para contratação de trabalhadores em educação da Rede Municipal de Contagem e DECRETO Nº 058, DE 10 DE 

MARÇO DE 2021 que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19, no âmbito do Poder Executivo Municipal,

Resolve:

Convocar Professores PEB 1, PEB 2 (Arte, Inglês e Ensino Religioso) e Pedagogos  para suprimento de vagas para atuação nas Unidades Escolares, conforme relação 

nominal, por ordem de classifi cação, data e horário, para escolha de vagas.

O candidato deverá seguir os seguintes passos:

01 – Devido ao contexto de agravamento da Pandemia de COVID-19, com o agravamento dos índices de contaminação, o candidato convocado deverá acessar o link: 

https://maxnet.contagem.mg.gov.br:8443/ADI_Intranet_Root/portal/cidadao/cidadao.jsp?sec=9897b1e8e133e3e774e3b5afb0b47536         e se cadastrar para receber 

a guia do exame médico admissional para perícia, bem como incluir os comprovantes de sua documentação acadêmica e pessoal para conferência e homologação, a 

partir do dia 28/08/2021 até o dia 01/09/2021.

Atenção: As informações e veracidade dos documentos, dados pessoais e o cadastro do e-mail informado no Sistema é de exclusiva responsabilidade do candidato.

O candidato para fazer o cadastro no link acima, deverá estar em posse de toda documentação exigida conforme o item 11.11 do Edital do PSS 04/2020.

02 - O candidato convocado neste Edital deverá providenciar imediatamente, os exames de sangue: Hemograma completo e Glicose, exigidos para o exame admission-

al, obrigatórios para realização da perícia médica, conforme agendamento que será enviado no e-mail que cadastrou no Sistema junto com a documentação.

03 – Posteriormente, anexar o Atestado de Saúde Ocupacional (apto a trabalhar) emitido na perícia médica, a partir do dia 09/09/2021 até o dia 10/09/2021.

03 – Devido ao contexto de agravamento da Pandemia de COVID-19 e o estabelecimento pelo Governo do Estado de Minas Gerais do Protocolo Sanitário-Epidemiológi-

co e tendo em vista a vedação de realização de reuniões presenciais, será realizada Sessão Pública Virtual de Escolha de Vagas.

04 – O candidato convocado deverá acessar a plataforma ZOOM, em link a ser disponibilizado no e-mail cadastrado do candidato, para a escolha de vagas em 

15/09/2021, e assinatura do contrato em meio digital, no dia e horário estabelecido no Edital de Convocação. Não haverá atendimento presencial.

Atenção: Será convocado por e-mail para escolha de vagas somente os candidatos que forem considerados aptos pelo exame médico admissional e anexarem o laudo 

no sistema, dentro do prazo previsto no Edital.

05 – Segue a relação nominal dos candidatos convocados, que participarão da Sessão Pública Virtual de Escolha de Vagas, por ordem de classifi cação, data e horário, 

conforme abaixo:

A Secretaria Municipal de Educação de Contagem, no uso de suas atribuições e considerando o Edital do processo seletivo simplifi cado PSS 04/2020, Portaria 006/2017, 

Portaria SEDUC Nº 010/2021 que estabelecem normas para contratação de trabalhadores em educação da Rede Municipal de Contagem e DECRETO Nº 058, DE 10 DE 

MARÇO DE 2021 que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19, no âmbito do Poder Executivo Municipal,
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Resolve:

05 – Convocar Professores PEB 1  para suprimento de 26 vagas para atuação nas Unidades Escolares, conforme relação nominal, por ordem de classifi cação, data e 

horário, para escolha de vagas, conforme abaixo:

Nº NOME (CONVOCADO) CLASSIFICAÇÃO NO PSS 04/2020 CARGO DATA HORÁRIO

1 SIMONE ELIZABETH PIRES DA ROCHA 716º

PEB 1 15/09/2021 8:30h

2 JULIANA ALVES DOS SANTOS 717º

3 ANDRESSA APARECIDA DE SOUZA MARTINS NICODEMUS 718º

4 VANI ROSA DE ASSUNÇÃO MARÇAL 165º cota negro / 725º Geral

5 ROSILENE MARIA VIEIRA 719º

6 PAULA ROBERTA DA SILVA COELHO 720º

7 MARIA JOSÉ DIAS BRAGA 722º

8 BEATRIZ COELHO RODRIGUES PACHECO 723º

9 CASSIA APARECIDA DE OLIVEIRA BORGES 166º cota negro / 727º Geral

10 SONY BARBUTTI DE LIMA BAKER 724º

11 GISLENE MARIA ALVES PEREIRA 726º

12 SILVIA CARDOSO 728º

13 KELLY OTÁVIO DA SILVA 729º Geral  / 167º cota negro

14 ROSILENE BOTELHO CRISPIM 168º cota negro / 733º Geral

15 VIVIANE SILVA MATOSO 731º

16 FERNANDA APARECIDA TORRES DOS REIS 732º

17 ROSELAINE ADELIA APARECDIA DE SANTANA RODRIGUES 734º

18 JESSICA MARCIA RODRIGUES GENEROSO 735º Geral / 169º cota negro

19 EDNIÊ SILVINO 170º cota negro / 736º Geral

20 SIMONE SOARES MACEDO 737º

21 ARRISON DA SILVA MOURA 738º Geral / 171º cota negro

22 APARECIDA MORAIS DE OLIVEIRA BETINO 739º

23 CLAUDINELIA RODRIGUES DE ALMEIDA 740º Geral / 172º cota negro

24 GLEICIANE MICHELLE DE OLIVEIRA SILVA 173º cota negro / 743º Geral

25 ROSIMERE CREPALDE GONÇALVES LIMA 741º

26 JULIANE AGUIAR CARDOSO 742º
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A Secretaria Municipal de Educação de Contagem, no uso de suas atribuições e considerando o Edital do processo seletivo simplifi cado PSS 04/2020, Portaria 006/2017, 
Portaria SEDUC Nº 010/2021 que estabelecem normas para contratação de trabalhadores em educação da Rede Municipal de Contagem e DECRETO Nº 058, DE 10 DE 
MARÇO DE 2021 que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19, no âmbito do Poder Executivo Municipal,

Resolve:

05 – Convocar Professores PEB2-Arte  para suprimento de  5 vagas para atuação nas Unidades Escolares, conforme relação nominal, por ordem de classifi cação, data e 
horário, para escolha de vagas, conforme abaixo:

Nº NOME (CONVOCADO) *CLASSIFICAÇÃO NO PSS 04/2020 CARGO DATA HORÁRIO

1 PATRICIA DO ROSARIO ARAUJO 42º

PEB2-ARTE 15/09/2021 10:30h

2 JANETE DEISE DA SILVA 43º

3 ENEIDA CAMPOS DE CARVAHO E SILVA 11º cota negro / 47º Geral

4 JOSIANE TERESINHA DE SOUZA SILVA 44º

5 ANGELA APARECIDA MOREIRA 45º

05 – Convocar Professores PEB2-Inglês  para suprimento de  4 vagas para atuação nas Unidades Escolares, conforme relação nominal, por ordem de classifi cação, data e 
horário, para escolha de vagas, conforme abaixo:

Nº NOME (CONVOCADO) CLASSIFICAÇÃO NO PSS 04/2020 CARGO DATA HORÁRIO

1 KELLEN CRISTINA DE SOUZA SIQUEIRA LIMA 70º

PEB2-INGLÊS 15/09/2021 11h

2 DANIEL LEITE FERNANDES 74º

3 LUCILEIA MARTINS RODRIGUES SANTANA 16º cota negro / 76º Geral

4 GERALDA DA ANUNCIAÇÃO BATISTA FERREIRA 75º

05 – Convocar Professores PEB2-Ensino Religioso  para suprimento de  1 vaga para atuação nas Unidades Escolares, conforme relação nominal, por ordem de classifi -
cação, data e horário, para escolha de vagas, conforme abaixo:

Nº NOME (CONVOCADO)
CLASSIFICAÇÃO NO PSS 
04/2020 CARGO DATA HORÁRIO

1 WAGNER DA SILVA NASCIMENTO 13º cota negro / 48º Geral
PEB2-ENSINO RELI-
GIOSO 15/09/2021 13:30h
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A Secretaria Municipal de Educação de Contagem, no uso de suas atribuições e considerando o Edital do processo seletivo simplifi cado PSS 04/2020, Portaria 006/2017, 

Portaria SEDUC Nº 010/2021 que estabelecem normas para contratação de trabalhadores em educação da Rede Municipal de Contagem e DECRETO Nº 058, DE 10 DE 

MARÇO DE 2021 que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19, no âmbito do Poder Executivo Municipal,

Resolve:

05 – Convocar Pedagogos  para suprimento de  10 vagas para atuação nas Unidades Escolares, conforme relação nominal, por ordem de classifi cação, data e horário, 

para escolha de vagas, conforme abaixo:

Nº NOME (CONVOCADO) CLASSIFICAÇÃO NO PSS 04/2020 CARGO DATA HORÁRIO

1 JOICE PAULA DA SILVA SOUZA 95º

PEDAGOGO 15/09/2021 14h

2 LILIAN NOGUEIRA EGIDIO COSTA RAMOS 96º

3 JANAINA ROCHA SILVA DE ALMEIDA 97º

4 FABIANA ALVES DE MATOS 24º cota negro / 104º Geral

5 ELIENE CONCEIÇÃO CUNHA DE CARVALHO 98º

6 SIRLENE PAULINO DE OLIVEIRA 99º

7 VINICIUS ALVES DE SÃO JOSÉ 100º

8 ROSIANE SALES PEREIRA 101º

9 NEIDE DAS DORES FERREIRA 25º cota negro / 106º Geral

10 RENATA CRISTINA DE SOUZA 102º

06 – Local do Atendimento (Escolha de vagas):

Plataforma on line

Aplicativo ZOOM

Link a ser encaminhado no e-mail do candidato.

07 - Informações: 3352-5369, ou pelo e-mail: seduc.pss@edu.contagem.mg.gov.br   ou no endereço eletrônico: www.contagem.mg.gov.br (Entrar no link Portal do 

Servidor, no link Serviços e Publicações, no link Concursos e Seleções, no link Nomeações e Contratações, no link Prefeitura Aprovados no PSS 04/2020 (Educação) e 

depois no link referente ao Edital).

08 - As vagas podem sofrer alterações até antes do início da convocação.

09 - Obs: As lacunas existentes na listagem de classifi cação deste Edital, refere-se aos candidatos atendidos nas cotas de negro ou defi ciente.
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CRONOGRAMA PARA A CONVOCAÇÃO PÚBLICA
EDITAL Nº 25/2021 – (PSS 04 2020)

CARGOS: PEB 1 (26 vagas), PEDAGOGO (10 vagas), PEB 2-ARTE (05 vagas), PEB 2-INGLÊS (04 vagas), PEB 2-ENSINO RELIGIOSO (01 vaga) - (Total:46 vagas)

ETAPAS / FASES DATAS / PERÍODOS RESPONSÁVEL

Publicação do Edital de Convocação dos candidatos aprovados no processo seletivo, para cadastro de informações 
pessoais e anexação de títulos e documentos pessoais no Sistema 27/08/2021 SEDUC

Cadastro de informações pessoais e anexação de títulos e documentos pessoais no Sistema, pelos candidatos 
aprovados no processo seletivo 28/08 a 01/09/2021 CANDIDATO

Homologação dos títulos e documentos pessoais cadastrados 02/09/2021 SEDUC

Pré Admissão Via Sistema 03/09/2021 SEAD

Convocação, via e-mail, para realização de Perícia Médica dos candidatos classifi cados para as vagas disponibilizadas 
pela SEDUC 03/09/2021 SEAD

Realização de perícia médica pelos candidatos classifi cados conforme vagas disponibilizadas pela SEDUC 08 e 09/09/2021 CANDIDATO

Anexação do Laudo de aptidão pelo candidato (à medida que os candidatos realizarem a perícia, já poderão anexar 
os laudos no Sistema) 09 e 10/09/2021 CANDIDATO

Homologação das Perícias Médicas 13/09/2021 SEAD

Publicação de relação das vagas disponíveis (cargo/número de vagas/escola/endereço da escola/turno) 13/09/2021 SEDUC

Envio do e-mail de convocação para reunião pública online, para defi nição de lotação para os candidatos (escolha 
de vagas) 14/09/2021 SEDUC

Reunião Pública online para escolha de vaga, por ordem de classifi cação, inserção das vagas escolhidas pelos candi-
datos no Sistema, geração automática dos contratos 15/09/2021 SEDUC

Impressão do contrato, assinatura e anexação no Sistema, pelo contratado 15 a 16/09/2021 CANDIDATO

Homologação e assinatura do Contrato 17/09/2021 SEAD

Envio da guia de encaminhamento para as unidades escolares 17/09/2021 SEDUC

Obs: previsão para entrada em serviço: 20/09/2021.
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Extrato do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 024/2021, P. A. nº. 024/2021, Dispensa de Chamamento Público nº. 024/2021, que entre si celebram o MUNI-
CÍPIO DE CONTAGEM, CNPJ nº 18.715.508/0001-31, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, e a OSC,  SOCIEDADE EVANGÉLICA DE AMPARO AO MENOR, 
CNPJ nº 22.741.466/0001-80
Objeto: acréscimo de recursos fi nanceiros referentes à alimentação escolar com vistas a garantir o desenvolvimento de atividades educacionais de Educação Infantil, na 
modalidade creche e pré-escola, turno parcial e integral, em conformidade com a Resolução CD/FNDE nº 26/2013.
Fundamento Legal: Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014, a Lei Municipal nº. 4.910, de 06 de dezembro de 2017, e o Decreto Municipal nº. 30, de 23 de 
fevereiro de 2017.
Classifi cação Orçamentária:

Nat. Desp. Exercício/ano Valor Classifi cação Orçamentária

DESPESAS CORRENTES RECURSOS VINCULADOS- PNAE 2021 R$14.980,00 1.1123.12.365.0029.2251 33504100        FONTE 2144

DESPESAS CORRENTES RECURSOS VINCULADOS  -  TESOURO ALIMENTAÇÃO 
0100 2021 R$14.980,00 1.1123.12.365.0029.2080 33504100        FONTE 0100

TOTAL DO TERMO ADITIVO R$29.960,00

VALOR GLOBAL DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 024/2021 R$452.980,16

Valor Total do Termo Aditivo: R$29.960,00 (vinte e nove mil, novecentos e sessenta reais)
Valor Global do Termo de Colaboração: R$452.980,16 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, novecentos e oitenta reais e dezesseis centavos)
Data de assinatura: 26 de agosto de 2021
Assinam:
Josué Gomes da Silva Filho
Sociedade Evangélica de Amparo ao Menor
Telma Fernanda Ribeiro
Secretaria Municipal Educação.

Controladoria Geral 
do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CORREGEDORIA-GERAL

Extrato da Portaria Nº 053, de 05 de agosto de 2021, da Corregedoria-Geral.
Instauração de Processo Administrativo Disciplinar.
Processado(a): C.S.M., MATRÍCULA Nº. 201404, CIRURGIÃ DENTISTA. 
Comissão Processante: Presidente e Relator Bela.: Camila Garcia Ramos, efetivo e estável;
                                            Membros: Samuel Miranda Junior, efetivo e estável;
                                                 Mayta Ferreira Machado, efetivo e estável.
Corregedoria-Geral do Município, Contagem, aos 05 de agosto de 2021.

Ricardo Eugênio da Cruz Vitorino
Corregedor-Geral
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Atos do Executivo

REPUBLICAÇÃO

DECRETO Nº 297, DE 26 DE AGOSTO DE 2021.

Altera o Decreto nº 1.989, de 30 de dezembro de 2020, que dispõe sobre as normas para consignação em folha de pagamento dos servidores públicos ativos, aposen-

tados, pensionistas e empregados públicos da Administração Direta e Indireta do Município de Contagem e dá outras providências.

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

grafo único do art. 46 da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990,

DECRETA:

Art. 1º O parágrafo único do art. 2º do Decreto nº 1.989, de 30 de dezembro de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 2º (...)

Parágrafo único. Considera-se como órgão consignante na Administração Direta a Superintendência de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração, e 

na Administração Autárquica e Fundacional considera-se como órgão consignante o órgão responsável pela gestão de pessoas.” (NR)

Art. 2º O § 2º do art. 6º do Decreto nº 1.989, de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º (...)

§ 2º O consignatário deverá manter fi liais ou representantes devidamente credenciados na cidade de Contagem para serviços de atendimento ao consignado. (...)” (NR)

Art. 3º O caput do art. 19 do Decreto nº 1.989, de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 19. As consignações facultativas para efeito de averbação e de desconto não poderão exceder o prazo máximo de 120 (cento e vinte) meses e o valor de 40% 

(quarenta por cento) do resultado da soma do vencimento base do consignado, acrescida das vantagens de caráter permanente, deduzidas as consignações obrigató-

rias, observando-se para tanto que: (...)” (NR) 

Art. 4º Ficam convalidados os contratos celebrados pelo prazo máximo de 120 (cento e vinte) meses, entre os consignados e os consignatários, realizados entre 30 de 

dezembro de 2020 até a data de publicação deste decreto.

Art. 5º Ficam revogados os incisos VI e VIII do § 1º do art. 1º do Decreto nº 1.989, de 2020.

Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 26 de agosto de 2021.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR

Secretário Municipal de Administração
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DECRETO Nº 298, DE 27 DE AGOSTO DE 2021 

Abre crédito adicional suplementar e anula dotação. 

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 à seguinte dotação orçamentária: 

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

1.16.2.15.451.0004.1013.44903900.0100  28.030,18 

TOTAL  28.030,18 

Art. 2º Para fazer face à suplementação constante no art. 1º deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial da seguinte dotação orçamentá-

ria: 

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

1.03.1.04.122.0001.2167.33903900.0100  28.030,18 

TOTAL  28.030,18 

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

Palácio do Registro, em Contagem, 27 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 299, DE 27 DE AGOSTO DE 2021

Altera o Decreto nº 453, de 26 de março de 2018, que dispõe sobre a estrutura organizacional da Fundação de Ensino de Contagem, as competências e atribuições de 
suas unidades, as defi nições e normas sobre o quadro de pessoal e cargos. 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no exercício das atribuições legais que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica Municipal e, em especial, no dis-
posto no § 1º do art. 43 da Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2017,

DECRETA:

Art. 1º O art. 7º do Decreto nº 453, de 26 de março de 2018, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso V:
“Art.7º (…)
(...)
V – Diretoria de Recursos Humanos. (…)” (NR)
Art. 2º O Decreto nº 453, de 2018, passa a vigorar acrescido do seguinte Capítulo IX-A e do art. 20-A:
“CAPÍTULO IX-A
DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Art. 20-A. Compete à Diretoria de Recursos Humanos:
I – executar as atividades relativas aos recursos humanos do quadro de pessoal ou lotados na Fundação, conforme normas aplicáveis;
II – executar e controlar as atividades de administração, seleção, recrutamento, treinamento, capacitação e desenvolvimento de pessoal e acompanhar a movimentação 
dos servidores cedidos;
III – exercer a supervisão das atividades relativas às rotinas de gestão de pessoal, incluindo a preparação da folha de pagamento, os processos de admissão e demissão e 
a implementação da política de cargos, salários e desenvolvimento de pessoal;
IV – estabelecer os casos de admissão e contratação temporária em casos de emergência, observada a legislação municipal vigente;
V – fazer cumprir o disposto no Estatuto dos Servidores Públicos e no Estatuto do Magistério do Município de Contagem;
VI – estabelecer programas de capacitação e treinamento, acompanhamento e desenvolvimento profi ssional de recursos humanos, bem como gerenciar e efetivar trei-
namentos compatíveis com as necessidades dos recursos humanos dos órgãos e unidades, observando as políticas de capacitação;
VII – defi nir políticas de cargos, carreira e vencimentos, tendo em vista a atualização do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos;
VIII – propor diretrizes e desenvolver rotinas relativas a processo de estágio probatório, avaliação de desempenho e de produtividade, progressão e promoções funcio-
nais dos servidores, assim como supervisionar a aplicação das normas vigentes;
IX – promover a progressão horizontal, por titulação e por mérito do servidor efetivo, de acordo com as normas estabelecidas, bem como dirigir o processo de avaliação 
de desempenho do servidor;
X – orientar os servidores quanto a sua vida funcional, deveres e obrigações, bem como dirigir e controlar a concessão de seus direitos e vantagens;
XI – organizar e manter atualizados os registros funcionais do pessoal, além de apurar e controlar frequência e a escala de férias;
XII – emitir relatório de recolhimento e informações das obrigações patronais e realizar conferência dos dados alterados na folha de pagamento;
XIII – elaborar cálculos de pagamentos de servidores admitidos e exonerados e de restituições a serem efetuadas, bem como elaborar a folha de pagamento de servido-
res e estagiários;
XIV – montar processos de abandono de cargo, débito, estorno de pagamento, e outros, bem como promover seu encaminhamento;
XV – registrar e controlar descontos, consignações, empréstimos e transferências funcionais dos servidores e preparar e encaminhar atos a serem publicados no Diário 
Ofi cial do Município;
XVI – manter cadastro de pessoal, de cargos de provimento efetivo e em comissão com controle da lotação e da movimentação de pessoal e controlar os afastamentos 
em decorrência de gozo de benefícios previdenciários, suspensão e interrupção de contrato de trabalho;
XVII – registrar, apurar e certifi car tempo de serviço e outros dados cadastrais, tendo em vista a emissão de certidões de contagem de tempo e declarações funcionais 
diversas, além de apurar e analisar os processos relativos a concessão de direitos e vantagens;
XVIII – zelar pela guarda, conservação, segurança e controle dos documentos e pastas funcionais e pelo sigilo das informações pertinentes;
XIX – prestar informações mensalmente ao TCE através do Sistema SICOM com dados cadastrais e remuneratórios dos servidores;
XX – elaborar processos de aposentadoria com emissões de certidões de contagem de tempo, análise de dossiê funcional, consultas e elaboração de portarias de conva-
lidação e retifi cação;
XXI -–realizar o levantamento de histórico de férias prêmio para fi ns de gozo e indenização, relação de salário e frequência para fi ns de aposentadoria e histórico fun-
cional para percepção de quinquênios; e
XXII – desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.” (NR)
Art. 3º O Anexo I e II do Decreto n° 453, de 2018, passa a vigorar nos termos do Anexo I e II deste decreto.
Art. 4º Ficam revogados, do Decreto nº 453, de 2018, os seguintes dispositivos:
I – a alínea “d” do inciso II do art. 7º;
II – a Seção IV do Capítulo VII; e
III – o art. 15.
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 27 de agosto de 2021.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

ANEXO I
(de que trata o art. 3º do Decreto nº 299, de 27 de agosto de 2021)

“ANEXO I
(de que trata o parágrafo único do art. 7º do Decreto nº 453, de 26 de março de 2018)

ORGANOGRAMA DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC
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ANEXO II
(de que trata o art. 3º do Decreto nº 299, de 27 de agosto de 2021)

“ANEXO II
(de que trata o parágrafo único do art. 7º do Decreto nº 453, de 26 de março de 2018)

QUANTITATIVOS E PONTOS DE DAM E GEM

Nível Quantitativo de Cargos Pontos de DAM Codifi cações de Cargos

DAM-1 0 0 -

DAM-2 1 8,5 FUNEC.DAM2.01

DAM-3 1 10 FUNEC.DAM3.01

DAM-4 2 22 FUNEC.DAM4.01 à FUNEC.DAM4.02

DAM-5 4 50 FUNEC.DAM5.01 à FUNEC.DAM5.04

DAM-6 0 0 -

DAM-7 3 45 FUNEC.DAM7.01 à FUNEC.DAM7.03

DAM-8 7 136 FUNEC.DAM8.01 à FUNEC.DAM8.07

DAM-9 1 18,5 FUNEC.DAM9.01

DAM-10 0 0 -

DAM-11 0 0 -

DAM-12 4 100 FUNEC.DAM12.01 à FUNEC.DAM12.04

DAM-13 0 0 -

DAM-14 0 0 -

DAM-15 0 0 -

DAM-16 0 0 -

DAM-17 0 0 -

DAM-18 0 0 -

DAM-19 0 0 -

DAM-20 1 46,5 FUNEC.DAM20.01

Remanescente 0 5,5 -

TOTAL 24 442 -

Diretor de Estabelecimen-
to de Ensino 15 - -

TOTAL GERAL 39 442 -

Nível Quantitativo GEM Pontos de GEM Unitário

GEM-1 1 1

GEM-2 0 0

GEM-3 1 3

GEM-4 0 0

GEM-5 0 0

TOTAL 2 4
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DECRETO Nº 300, DE 27 DE AGOSTO DE 2021

Aprova reparcelamento de terreno que menciona no Bairro do Comércio.

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, nos 
despachos exarados no Processo nº 08.287/2020-03A, em nome de Imex Empreendimentos Ltda.,

DECRETA:

Art.1º Fica aprovado o reparcelamento de área de 15.939,28 m² situada no Bairro do Comércio, matriculada no Cartório de Registro de Imóveis de Contagem sob o 
número 88.254, originando os seguintes lotes:
I – Lote 18 da Quadra 1 do Bairro do Comércio, com área de 2.023,07 m²;
II – Lote 19 da Quadra 1 do Bairro do Comércio, com área de 1.983,19 m²;
III – Lote 20 da Quadra 1 do Bairro do Comércio, com área de 2.419,63 m²;
IV – Lote 21 da Quadra 1 do Bairro do Comércio, com área de 2.448,98 m²;
V – Lote 22 da Quadra 1 do Bairro do Comércio, com área de 2.064,75 m²;
VI – Lote 23 da Quadra 1 do Bairro do Comércio, com área de 2.953,84 m²;
VII – Área de 2.045,82 m², destinada ao prolongamento da Rua 3 do Bairro do Comércio.
Art. 2º No ato do registro do reparcelamento aprovado por este decreto, passa a integrar o domínio público municipal a área de 2.045,82 m², mencionada no inciso VII 
do art. 1º, destinada à implantação de prolongamento de sistema viário.
Art.3º Ficam os órgãos competentes do Poder Executivo autorizados a procederem as anotações e averbações que se fi zerem necessárias, em decorrência da presente 
aprovação.
Art.4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 27 de agosto de 2021.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

ISNARD MONTEIRO HORTA
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

DECRETO Nº 301, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.

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

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

DECRETA:

Art. 1º Os incisos I e II do art. 4º do Decreto nº 240, de 16 de julho de 2021, passam a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 4º (...)
I – as reuniões, sessões e audiências presenciais poderão ser realizadas, desde que observados os protocolos de biossegurança vigentes, expedidos pela SMS e as demais 
disposições deste decreto; 
II – o acesso presencial aos prédios e serviços municipais será permitido em conformidade com a capacidade de lotação dos ambientes, em consonância com os proto-
colos de biossegurança expedidos pela SMS e demais disposições previstas neste decreto; (NR)

Art. 2º O § 6º do art. 6º do Decreto nº 240, de 2021, passa a vigorar com a seguinte alteração no inciso I e acrescido do seguinte inciso V:
“Art. 6º (...)
§ 6º (...)
I – gestantes;
(...)
V – lactantes com fi lhos menores de 1 (um) ano.” (NR)

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

Palácio do Registro, em Contagem, 27 de agosto de 2021.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração
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Secretaria Municipal 
de Administração

PREFEITURA MUNICPAL DE CONTAGEM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Subsecretaria de Administração 
Superintendência de Licitação, Contratos e Parcerias

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALVOS HUMANOIDES E DE QUATRO CORES PARA AS ATIVIDADES DE TREINAMENTO E APLICAÇÃO DE AVALIAÇÕES NO PROCESSO DE QUALIFI-
CAÇÃO PROFISSINOAL DE AQUISIÇÃO, RENOVAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO INSTITUCIONAL.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Onde se lê: Valor total de R$ 1.202.000,00 – DOC de 25/08/2021 – Edição 5139 – Pág. 4 de 162

Leia-se: Valor total de R$ 1.202,00

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª., para RATIFICAÇÃO, da despesa com EFE – EDITORA GRAFICA – LTDA, CNPJ: 22.819.503/0001-26. Valor 
total de R$1.202,00 (um mil duzentos e dois reais). 

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

DESPACHO:

RATIFICO o procedimento nos termos do artigo 24, inciso II, Lei nº 8.666/93 e autorizo a despesa com EFE – EDITORA GRAFICA – LTDA, CNPJ: 22.819.503/0001-26. Valor 
total de R$ 1.202,00 (um mil duzentos e dois reais).

Publique-se.
Contagem, 26 de agosto de 2021.

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR 
Secretário Municipal de Administração 
Matrícula 0154226-7 

RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 020/2021 - PROCESSO N° 055/2021 - EDITAL N°024/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL E ELETRODOMÉSTICOS, CONFORME SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TERMO DE REFERÊNCIA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS ANEXOS CONSTANTES DESTE EDITAL.

IMPUGNANTE: MULTI QUADROS E VIDROS LTDA.

A Pregoeira do Município de Contagem, designada pela Portaria nº 18, de 21 de junho de 2021, no exercício de sua competência, tempestivamente julga e responde a 
impugnação interposta pela MULTI QUADROS E VIDROS LTDA. com as seguintes razões de fato e de direito:
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I – Das preliminares

IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA interposta, tempestivamente, pela empresa MULTI QUADROS E VIDROS LTDA. através de seu representante legal, devidamente qualifi -
cado na peça inicial, CONTRA os termos do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO N.º 020/2021, com fundamento na Lei Federal 10.520/2002, que disciplina esta modalidade, 
Decreto Municipal 200/13 e subsidiariamente nas normas constantes da Lei 8.666/93 com suas alterações, Lei Complementar 123/2006.

II - Das Formalidades Legais

Que, cumpridas as formalidades legais, registra-se que cientifi cados foram, todos os demais licitantes da existência e trâmite da respectiva IMPUGNAÇÃO ADMINISTRA-
TIVA, conforme comprovam os documentos acostados ao Processo de Licitação retro identifi cado.

III - Das Alegações e Da Análise

A empresa MULTI QUADROS E VIDROS LTDA. apresentou impugnação ao Edital por discordar dos seus termos conforme documento apenso aos autos do Processo, 
alegando em síntese, que:

A madeira (MDF, Compensado, MDF, Eucatex, Duratex dentre outros), é a principal matéria prima do quadro, que compõe a sua estrutura, e a madeira é enquadrada 
no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA n° 6, de 15/03/2013, a qual trouxe modifi cações ao Anexo II da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, do qual o 
Pregoeiro deverá solicitar ao licitante provisoriamente classifi cado em primeiro lugar que apresente ou envie imediatamente, sob pena de não-aceitação da proposta, o 
Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal do Ibama, acompanhado do respectivo Certifi cado de Regularidade válido com chave 
de Autenticação, Instituído pelo artigo 17, inciso II, da lei nº 6.938, de 1981, conforme a Lei Federal nº 6.938/1981 e alterações dadas pela Lei nº 10.165/2000, e legisla-
ção correlata, pois a madeira é altamente poluidor do meio ambiente.

Deverá solicitar da empresa arrematante, o Certifi cado de Cadastro Federal do IBAMA do Fabricante do Produto (Quadro), e não da Madeireira que produziu a chapa de 
madeira, pois o Certifi cado regulamenta que está Fábrica ao produzir os Quadros, compraram Madeiras Legalizadas de Refl orestamento, além de darem destinação cor-
reta das sobras de madeira, que são Poluidoras do Meio Ambiente. O Certifi cado da Madeireira por si só, não normatiza o produto, pois ao produzir os quadros sempre 
há sobras da madeira, e as mesmas podem não estar tendo a sua destinação correta, poluindo assim o meio ambiente, do qual somente o Certifi cado do Fabricante 
podem garantir que os quadros foram fabricados dentro das normas Ambientais Vigentes.

O Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Naturais é um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente 
(art. 9º, XII, da Lei nº 6.938/81) cuja fi nalidade consiste no controle e no monitoramento das atividades potencialmente poluidoras e/ou a extração, produção, transpor-
te e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente.

A Instrução Normativa IBAMA nº 6/2013, que regulamenta o CTF/APP, impõe a obrigatoriedade de inscrição no CTF/APP ás pessoas físicas e jurídicas que se dediquem, 
isolada ou cumulativamente, ao exercício de “atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais” (art. 10, I).

Por atividade potencialmente poluidora e utilizadora de recursos ambientas, no termos do art. 2º, inciso I; da referida instrução, entende-se “aquelas relacionadas no 
Anexo VIII da Lei nº 6.938, de 1981, e também aquelas que, por força de normas específi cas, estejam sujeitas a controle e fi scalização ambientais” (art. 2º, I).

No tocante da madeira, o referido anexo, incluído pela Lei nº 10.165/00, considera como tais as seguintes atividades:

Código Categoria Descrição Pp/gu

07 Indústria de Madeira
serraria e desdobramento de madeira; preservação de madeira; fabricação de chapas, placas de madeira 
aglomerada, prensada e compensada; fabricação de estruturas de madeira e de móveis Médio

E o Anexo I na IN 06/2013 especifi ca o seguinte:

TABELA DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS

Legenda de cobrança de TCFA:
SIM - conforme Anexo VIII da Lei nº 6.938, de 1981;
SIM* - conforme Anexo VIII da Lei nº 6.938, de 1981, com especifi cação descritiva;
NÃO - descrições não vinculadas ao Anexo VIII da Lei nº 6.938, de 1981, mas sujeitas à inscrição no CTF/APP, por força de legislação ambiental.

CATEGORIA CÓDIGO DESCRIÇÃO TCFA

Indústria de Madeira 7-4 Fabricação de estruturas de madeira e móveis SIM

Preliminarmente cabe esclarecer que o site do IBAMA permite a consulta da Autenticidade do Certifi cado de Cadastro Técnico Federal através  da Chave de Autentica-
ção que todos os certifi cados devem possuir obrigatoriamente, garantindo assim a sua validade. Ressaltamos que a Consulta Pública é meramente para uma consulta 
simples, não garantindo a Autenticidade do Certifi cado, que deve possuir obrigatoriamente a chave de autenticidade, pois a mesma consulta todas regularidade de 
todas as licenças ambientais na base de dados do Ibama, pois alguma pode vender durante a validade da certidão, daí a importância da consulta da Autenticação do 
Certifi cado. 

É super importante as Fábricas / Indústrias de Quadros, possuírem o Certifi cado de Cadastro Federal do IBAMA , pois o mesmo regulamenta as empresas que dão a 
destinação correta das sobras das madeiras, que são Potencialmente Poluidoras do Meio Ambiente, e devem ser reciclados ou dados as destinações corretas, e muitas 
empresas já cumprem as normas ambientais vigentes, e possuem o Certifi cado do IBAMA, lembrando que o Certifi cado tem que ser do Fabricante do Quadro, que 
adquiriu a madeira refl orestada e deu a destinação correta de suas sobras após o corte na medida desejada.

O Parecer da Advocacia Geral da União (AGU) nº. 13/2014/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU foi aprovado pelo Procurador-Geral Federal Marcelo de Siqueira Freitas, em 17 de 
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novembro de 2014, tornando-se opinião legal da instituição, com a orientação de que “será exigido como critério de aceitabilidade da proposta quando for exigido 
Registro no Cadastro Técnico Federal – CTF do Fabricante do Produto a ser adquirido ou utilizado na prestação de serviços contratado pela Administração”, sendo “exi-
gido como requisito de habilitação quando o licitante desempenha diretamente as Atividades Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, de modo que deverá 
obrigatoriamente estar registrado no Cadastro Técnico Federal – CTF do IBAMA” .

Ou seja, está referida Comissão Permanente de Licitação, deverá solicitar da empresa arrematante, colocando no Avisos do Pregão ou no Referido Edital, a exigência 
do Certifi cado de Cadastro Federal do IBAMA do Fabricante do Quadro.

Solicitar o Certifi cado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal do IBAMA, não infringe a ISONOMIA E O CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME, pois muitas Fábricas 
de quadros escolares e Móveis já cumprem as Normas Ambientais vigentes, e possuem o Certifi cado do Ibama, e várias empresas revendem os seus produtos em várias 
licitações públicas através de revenda. 

O advento da Lei nº 12.349, de 2010, que incluiu no art 3º da Lei nº 8.666/93, como princípio e objetivo da licitação, a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável, que por fi m, foi publicado o Decreto nº 7.746/2012, que regulamentou o art. 3º da Lei nº 8.666/93, especifi camente para estabelecer critérios, práticas e 
diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações públicas. Nesse sentido se encontra consolidada a legalidade e a obrigatoriedade 
de se observar critérios de sustentabilidade nas licitações, desde que preservado o princípio da isonomia.

O registro do Fabricante do Produto no Certifi cado Técnico Federal do Ibama assegura que o processo de fabricação ou industrialização de um produto, em razão de 
seu impacto ambiental, está sendo acompanhado e fi scalizado pelo órgão competente.

A Administração não é obrigada a adquirir produtos de procedência duvidosa, ou seja, de Fabricantes que não se encontrem regulares com o Cadastro Técnica Federal 
do IBAMA, diante da potencialidade lesiva desses produtos.

Vários Pregões Eletrônicos Impugnados por nossa empresa, deferiram a referida Impugnação, e vão readequar os seus editais solicitando o Cadastro Técnico Federal 
do IBAMA do fabricante do quadro, atendendo assim as leis Ambientais vigentes, segue em anexo as decisões, e algumas estão nos avisos do sistema Comprasnet, ou 
edital readequado, vamos ver:

Licitação Órgão Itens Produtos

Pregão Eletrônico Nº 7/2019
UASG Nº 200340

Departamento de Polícia Federal
Academia Nacional de Polícia 1 e 3

Quadro Branco Em Cerâmica; Quadro De Avisos Com 
Superfície Em Cortiça

Pregão Eletrônico Nº 37/2019
UASG Nº 153152 Hospital Universitário Clementino Fraga Filho 21 Quadro Branco

Pregão Eletrônico Nº 2/2019
UASG Nº 160350

17ª Brigada de Infantaria de Selva
17ª Base Logística 122 Quadro Branco

Pregão Eletrônico Nº 6/2019
UASG Nº 926659 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE 125 Quadro Aviso

Pregão Eletrônico Nº 2/2019
UASG Nº 160437 8º Regimento de Cavalaria Mecanizado

298, 299, 300 e 
301 Quadro Branco; Quadro De Aviso

Pregão Eletrônico Nº 1/2019
UASG Nº 160064 Colégio Militar de Brasília 208 Quadro Branco No Cavalete Com Rodinhas

Pregão Eletrônico Nº 30/2019
UASG Nº 153061 Universidade Federal de Juiz de Fora 5 Quadro Confeccionado Em MDF

Pregão Eletrônico Nº 3/2019
UASG Nº 160443 63º Batalhão de Infantaria 36, 37 Quadro Branco Em Fórmica Branca Brilhante

Pregão Eletrônico Nº 10288/2019
UASG Nº 925998 Agência de Modernização da Gestão de Processos 13 ao 16 Quadro Branco e Quadro Cortiça Madeira

Pregão Eletrônico Nº 2/2019
UASG Nº 160134 Centro de Instrução de Operações Especiais 36,37 e 49 Quadro Branco e Quadro de Avisos

Pregão Eletrônico Nº 675/2019
UASG Nº 943001 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 12 Quadro de Avisos

Pregão Eletrônico Nº 1003/2019
UASG Nº 153049 Centro Universitário Norte do Espírito Santo 20 e 22 Quadro de Aviso e Quadro Branco

Pregão Eletrônico Nº 1/2019
UASG Nº 152430 INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE/CAMPUS ITABAINA 10 ao 16 e 20

Lousa Branca de Vidro Temperado, Quadro Branco, 
Quadro Aviso, Tela Projeção

Pregão Eletrônico Nº 3/2019
UASG Nº 160443 63º Batalhão de Infantaria 36 e 37 Quadro Branco

Pregão Eletrônico Nº 10288/2019
UASG Nº 925998 Agência de Modernização da Gestão de Processos 13 ao 16 Quadro Branco e Quadro Cortiça Madeira

Código da UASG: 154618
Pregão Eletrônico Nº 8/2020

Instituto Federal Baiano - Campus Governador 
Mangabeira 9 Quadro Branco

Código da UASG: 926639
Pregão Eletrônico Nº 18/2020 FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - FHAS/SP 29 Quadro de Avisos com Porta de Vidro
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Código da UASG: 926655
Pregão Eletrônico Nº 3/2020 CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA 115 ao 119

Quadro Branco, Quadro de Aviso e Quadro Magné-
tico

Código da UASG: 155630
Pregão Eletrônico Nº 5/2020 Colégio Pedro II - Campus São Cristovão I 54 Mural

Código da UASG: 155023
Pregão Eletrônico Nº 5/2020 Hospital Universitário Lauro Wanderley 18 Quadro de Avisos

Código da UASG: 925538
Pregão Eletrônico Nº 3/2020

Secretaria de Estado da Administração e dos Recur-
sos Humanos 24 ao 26 Expositor Tipo Vitrine

Código da UASG: 926659
Pregão Eletrônico Nº 20/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE 1 Quadro Branco

Código da UASG: 926659 Pregão Eletrôni-
co Nº 41/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE 53 Quadro Branco

Código da UASG: 925091
Pregão Eletrônico Nº 4/2020 PMSP - Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme 23, 24 e 25 Quadro Branco e Quadro de Avisos

Código da UASG: 925302
Pregão Eletrônico Nº 378/2019 Secretaria de Estado da Administração da Paraíba 13 Cavalete Flip Chart

Portal de Compras Públicas
Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Prefeitura Municipal de Macaíba 32 e 33 Quadro Branco

Portal de Compras Públicas
Pregão Eletrônico Nº 013/2020 Prefeitura Municipal de Mossoró 182 e 183 Quadro Branco e Quadro de Avisos

Portal de Compras Públicas
Pregão Eletrônico Nº 013/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU 156 e 157 Quadro Branco

Portal de Compras Públicas
Pregão Eletrônico Nº 34/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL 19 Biombo

Pregão Eletrônico BEC
OFERTA DE COMPRA N° 
090157000012020OC00266

Hospital Regional Sul
 1 Quadro Escolar

Pregão Eletrônico BEC
OFERTA DE COMPRA N° 
090173000012020OC00145

Centro de Atenção Integrada em Saúde Mental 
“Philippe Pinel” 1 ao 3 Quadro Branco

Licitações-e
Licitação [nº 827715]
Pregão Eletrônico Nº 032/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA Lote 3 Quadro Branco

Licitações-e
Licitação [nº 827715]
Pregão Eletrônico Nº 075/2020

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
 1 ao 3 Quadro Branco

Licitações-e
Licitação [nº 834790]
Pregão Eletrônico Nº 003/2020 Universidade Estadual da Paraíba – UEPB 15 Lousa de Vidro

Licitações-e
Licitação [nº 838083]
Pregão Eletrônico Nº

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
 2 e 4 Quadro Branco e Quadro de Avisos

Vários Pregões Eletrônicos abaixo, já contemplam no edital as normas ambientais previstas em lei, sem pedido de Impugnação nenhuma, solicitando o Cadastro Técnico 
Federal do IBAMA ao fabricante do quadro, segue em anexo os editais, vamos ver:

Licitação Órgão Itens Produtos

Pregão Eletrônico Nº 4/2019
UASG Nº 154419 Fundação Universidade Federal do Tocantins 32 ao 35 Placa de inauguração

Pregão Eletrônico Nº 2/2019
UASG Nº 160342 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL 96 e 97 Quadro branco

Pregão Eletrônico Nº 94/2018
UASG Nº 150244 Hospital Universitário Walter Cantidio 39 Quadro Branco

Pregão Eletrônico Nº 45/2019
UASG Nº 926775 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 11 e 22 Quadro de Cortiça; Quadro Branco Magnético

Pregão Eletrônico Nº 50/2018
UASG Nº 153065

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal da Paraíba 36,40,41, 55

Lousa Vidro Temperado; Quadro Claviculário; Quadro 
De Avisos;

Pregão Eletrônico Nº 45/2019
UASG Nº 926775 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 11 e 22 Quadro em Cortiça; Quadro Branco

Pregão Eletrônico Nº 9/2019
UASG Nº 160348 5º Batalhão de Engenharia de Construção 1 ao 3 Placa de Acrílico
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Pregão Eletrônico Nº 50/2018
UASG Nº 153065

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal da Paraíba 35,36,40,41,55

Lousa em Vidro, Quadro Claviculário, Quadro de 
Avisos

Pregão Eletrônico Nº 45/2019
UASG Nº 926775 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 11 e 22 Quadro em Cortiça e Quadro Branco

Pregão Eletrônico Nº 11/2019
UASG Nº 158150

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Amapá

11,12,30,31,36 
ao 42

Cavalete, Claviculário, Lousa Quadro Branco, Púlpito 
em Acrílico, Quadro alumínio com vidro, Quadro 
branco com proteção de vidro, Quadro branco mag-
nético, Quadro cortiça, Quadro de aviso

Pregão Eletrônico Nº 37/2019
UASG Nº 153152 Hospital Universitário Clementino Fraga Filho 21 Quadro Branco

Pregão Eletrônico Nº 20/2019
UASG Nº 153028 Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas 54 Quadro de Avisos

Código da UASG: 160342
Pregão Eletrônico Nº 2/2020 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

175, 176, 192, 193 
e 198 Quadro Branco, Quadro de Avisos e Flip Chart

Código da UASG: 926639
Pregão Eletrônico Nº 18/2020 FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - FHAS/SP 27 e 28 Quadro Branco

Código da UASG: 80020
Pregão Eletrônico Nº 32/2020 Tribunal Superior do Trabalho - 18ª Região/GO 5 Quadro Magnético

Código da UASG: 160202
Pregão Eletrônico Nº 2/2020

3º Batalhão de Engenharia de Construção

62 Quadro de Avisos

Código da UASG: 153079
Pregão Eletrônico Nº 55/2020

Universidade Federal do Paraná - Pró-Reitoria de 
Administração - Departamento de Serviços   Gerais 38, 51 ao 58

Lousa de Vidro, Quadro Personalizado, Quadro Mag-
nético, Quadro Branco e Quadro de Avisos

Código da UASG: 160192
Pregão Eletrônico Nº 14/2020 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5º DE 3 Galeria em MDF

Código da UASG: 160403
Pregão Eletrônico Nº 10/2020 6ºGrupo de Artilharia de Campanha 3, 38 e 66 Quadro Branco e Quadro de Avisos

Código da UASG: 158450
Pregão Eletrônico Nº 3/2020

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec. do 
Mato Grosso do Sul - Campus Corumbá 17 Lousa de Vidro

Código da UASG: 160360
Pregão Eletrônico Nº 6/2020 6º Batalhão de Comunicações Divisionário 114 Quadro Branco

Código da UASG: 120626
Pregão Eletrônico Nº 9/2020 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA 3 e 6 Lousa de Vidro Magnética

Portal de Compras Públicas
Pregão Eletrônico Nº 9-003/2020sSAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA 100 Quadro de Avisos

Portal de Compras Públicas
Pregão Eletrônico Nº 02/2020 Prefeitura Municipal de Esteio 40 Quadro Branco

Portal de Compras Públicas
Pregão Eletrônico Nº 005/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI 152 ao 155 Quadro Branco e Quadro de Avisos

Pregão Eletrônico BEC
OFERTA DE COMPRA N° 
820900801002020OC00396

Prefeitura Municipal de Bauru
 Lote 3 Quadro Branco

Licitações-e
Licitação [nº 828540]
Pregão Eletrônico Nº 14.032/2020 PREFEITURA DE SANTOS Lotes 3 e 4 Quadro Branco e Quadro de Avisos

Licitações-e
Licitação [nº 831971]
Pregão Eletrônico Nº 09041/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA 1 e 2 Lousa de Vidro

Licitações-e
Licitação [nº 839294]
Pregão Eletrônico Nº 2020/02707 (7421) Banco do Brasil S.A. 1 e 2 Quadro Branco, Flanelógrafo e Cavalete Flip Chart

Licitações-e
Licitação [nº 839905]
Pregão Eletrônico Nº 244/2020

Prefeitura Municipal de Resende
 1 Quadro de Avisos com Porta de Vidro

A Secretaria Municipal de Educação – SEDUC assim se manifesta em Ofício com relação aos termos da Impugnação:

Referência: RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO Nº 002 APRESENTADO PELA EMPRESA MULTI QUADROS E VIDROS LTDA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021 – 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL E ELETRODOMÉSTICOS.

Senhora Pregoeira, 
 Com os nossos cordiais cumprimentos, em atenção ao Pedido de Impugnação nº 001, apresentado pela empresa MULTI QUADROS E VIDROS LTDA, referente ao 
Pregão Eletrônico nº 017/2021, tecemos as seguintes considerações:
 A despeito do pleito de inclusão no bojo do Instrumento Convocatório de exigência que o licitante declarado provisoriamente vencedor do certame, apresente ou 
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envie imediatamente o Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal do IBAMA, acompanhado do respectivo Certifi cado de Regulari-
dade válido com a necessária Chave de Autenticação, conforme instituído pelo art. 17, inciso II, da Lei nº 6.938/81, depreende-se que assiste razão à Impugnante.
 Isto porque, conforme posicionamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no bojo da Denúncia nº 1007873, é perfeitamente possível 
estabelecer no Instrumento Editalício a exigência ora requerida pela empresa Impugnante, entendendo inclusive que esta condicionante não representa qualquer tipo 
de restrição ao caráter competitivo do certame, pois se pauta exclusivamente em regramentos legais vigentes e busca homenagear a instituto da licitação sustentável 
ante sua caracterização como instrumento de grande preponderância na proteção ao meio ambiente. Vejamos:
DENÚNCIA. PREGÃO PRESENCIAL. AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEALMENTO. APONTAMENTOS. CERTIFICADO DE REGULARIDADE JUN-
TO AO IBAMA. GUIA DE IMPORTAÇÃO NO ATO DE ENTREGA DO OBJETO. INDIVISIBILIDADE DO OBJETO. JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL. IMPROCEDÊNCIA. 
RECOMENDAÇÃO. 1. Dependendo da natureza do objeto, a Administração pode exigir na fase de habilitação da licitação certifi cado de regularidade junto ao Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, em nome do fabricante, com supedâneo nas normas de defesa do meio ambiente e no inciso 
IV do art. 30 da Lei n. 8.666, de 1993. 2. É possível estabelecer a obrigatoriedade de se apresentar a guia de importação do produto, original ou cópia, desde que 
seja exigida apenas no momento da entrega do produto licitado, e que tal exigência esteja expressamente prevista no edital de licitação e no contrato, nos termos da 
Consulta n. 875563 respondida na Sessão do Tribunal Pleno do dia 27/09/2012. 3. Embora o § 1º do art. 23 da Lei n. 8.666, de 1993, estabeleça o parcelamento como 
regra geral e, por decorrência, a formação de lote único como exceção nos certames, no presente caso a indivisibilidade e o critério de julgamento pelo menor preço 
global demonstrou ser admissível. 
(TCE/MG, Denúncia nº 1007882, Rel. Mauri Torres, Data da Sessão: 21/11/2017) (Sem grifo no original)
 De igual modo, nossa Corte Superior de Contas, comunga do posicionamento supracitado, entendendo de forma idêntica que a exigência em questão encontra 
supedâneo na legislação vigente, porquanto não representa violação ou irregularidade apta a atentar contra a competitividade e isonomia do procedimento licitatório, 
in verbis:
“(…) Em poucas palavras, o certifi cado de regularidade emitido pelo Ibama está previsto nas Leis 6.938/1991 e 12.305/2010, podendo ser exigido pelo edital à luz do 
art. 30, inciso IV, da Lei 8.666/1993, que claramente permite, para fi ns de qualifi cação técnica, a exigência de prova de atendimento de requisitos previstos em lei es-
pecial. Já o registro válido no conselho de classe é admitido pelo Tribunal, limitado ao conselho que fi scalize a atividade básica ou o serviço preponderante da licitação, 
como se extrai dos Acórdãos 2.769/2014, 447/2014, 1.034/2012, 2.816/2009 e 597/2007, todos do Plenário (no presente caso, o registro do profi ssional deve ser no 
conselho capaz de emitir documentação que ateste a experiência ligada à atividade de gerenciamento de resíduos sólidos perigosos e não perigosos). (…)”
(TCU, TC 031.853/2017-0, Rel. Ministro BRUNO DANTAS, Data da Sessão: 12/12/2017) (Sem grifo no original)
 Ademais, insta destacar que, nos termos do Anexo VIII da Lei nº 6.938/81, as atividades desempenhadas pela “Indústria de Madeira”, intimamente relacionadas 
com a fabricação dos itens ora objeto da licitação em voga, caracterizam-se como “atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais”, pelo 
que se sujeitam ao regramento da mencionada lei. Portanto, à luz da legislação vigente e entendimentos jurisprudenciais, perfeitamente aplicável às licitantes do certa-
me a exigência do Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal do IBAMA, acompanhado do respectivo Certifi cado de Regularidade, 
ora estatuídos no art. 17 da mesma lei.
 Por todo o exposto, entende-se pela possibilidade de acatamento do pedido da Impugnante para incluir no bojo do Instrumento Convocatório a exigência que 
o licitante declarado provisoriamente vencedor do certame, apresente, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o Comprovante de Registro do fabricante do 
produto no Cadastro Técnico Federal do IBAMA, acompanhado do respectivo Certifi cado de Regularidade válido com a necessária Chave de Autenticação, conforme 
instituído pelo art. 17, inciso II, da Lei nº 6.938/81.

Da Decisão

Isto posto, sem nada mais a evocar, conhecemos da Impugnação interposta pelo MULTI QUADROS E VIDROS LTDA. para dar-lhe provimento total, decidindo conforme 
exposto acima quanto ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 020/2021.

Contagem, 26 de agosto de 2021.
Equipe de Pregões

Márcia Mendes Siqueira
Pregoeira

Carlos Monteiro Lourenço Antônio 
Equipe de Apoio

Maria Izabel Aparecida de Souza
Equipe de Apoio

DECISÃO

FEITO: IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA (CONTRA)

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 020/2021 - PROCESSO N° 055/2021 - EDITAL N°024/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL E ELETRODOMÉSTICOS, CONFORME SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TERMO DE REFERÊNCIA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS ANEXOS CONSTANTES DESTE EDITAL.

IMPUGNANTE: MULTI QUADROS E VIDROS LTDA.

De acordo com o Parágrafo 4° do Art. 109 da Lei Nº 8.666/93 e com base na análise efetuada pela Equipe de Pregões, RATIFICO a Decisão proferida quanto à Impugna-
ção interposta pela MULTI QUADROS E VIDROS LTDA., para dar-lhe provimento total, decidindo conforme exposto acima quanto ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 020/2021.

Contagem, 26 de agosto de 2021. 

________________________________
ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 020/2021 - PROCESSO N° 055/2021 - EDITAL N°024/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL E ELETRODOMÉSTICOS, CONFORME SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TERMO DE REFERÊNCIA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS ANEXOS CONSTANTES DESTE EDITAL.

IMPUGNANTE: SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA-ME.

A Pregoeira do Município de Contagem, designada pela Portaria nº 18, de 21 de junho de 2021, no exercício de sua competência, tempestivamente julga e responde a 
impugnação interposta pela SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA-ME, com as seguintes razões de fato e de direito:

I – Das preliminares

IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA interposta, tempestivamente, pela empresa SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA-ME. através de seu representante legal, dev-
idamente qualifi cado na peça inicial, CONTRA os termos do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO N.º 020/2021, com fundamento na Lei Federal 10.520/2002, que disciplina 
esta modalidade, Decreto Municipal 200/13 e subsidiariamente nas normas constantes da Lei 8.666/93 com suas alterações, Lei Complementar 123/2006.

II - Das Formalidades Legais

Que, cumpridas as formalidades legais, registra-se que cientifi cados foram, todos os demais licitantes da existência e trâmite da respectiva IMPUGNAÇÃO ADMINISTRA-
TIVA, conforme comprovam os documentos acostados ao Processo de Licitação retro identifi cado.

III - Das Alegações e Da Análise

A empresa SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA-ME, apresentou impugnação ao Edital por discordar dos seus termos conforme documento apenso aos autos 
do Processo, alegando em síntese, que:

SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro jurídico nesta cidade de Caxias do Sul – RS, na Rua Nelson Dimas 
de Oliveira, nº 77, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.875.146/0001-20, neste ato representada na forma de seu contrato social pelo 
sócio administrador, Sr. Gustavo Bassani, inscrito no CPF sob o nº 018.375.730-00 vem, respeitosamente, à presença de Vossas Senhorias para, apresentar IMPUG-
NAÇÃO ao edital, nos termos dos fatos que passa à expor para, ao fi nal requerer: 

A empresa Serra Mobile pretende participar do presente Pregão Eletrônico para fornecimento de cadeiras corporativas. Por vez, em análise ao texto do instrumento 
convocatório notou alguns pequenos detalhes que merecem vossa atenção e alteração, vejamos:

1 – Da Necessária Atualização de Normas Técnicas:
A empresa Impugnante pretende a participação no presente certame para fornecimento das cadeiras especifi cadas no edital. Entretanto, verifi cando as exigências do 
instrumento convocatório, nota-se normas que se encontram desatualizadas. Abaixo, vamos falar detalhadamente sobre cada norma que compõe a presente irresig-
nação, demonstrando sua necessária atualização: 

NBR 14961:2007
Referida norma especifi ca ação do teor de cinzas em espumas fl exíveis de poliuretano, estando a versão 2007 cancelada, após a atualização na NBR que ocorreu em 
2019.

Desta forma, é elementar que o edital exija a apresentação do teste na última versão, atualizada. 

NBR 8515:2003
Igualmente a norma acima citada, NBR 8515 também está desatualizada, tendo sido publicada nova versão no ano de 2020, sendo elementar que o edital exija a apre-
sentação do documento na versão atualizada. 

Fato é, que as duas normas acima expostas não podem ser exigidas neste edital sendo canceladas ou desatualizadas, devendo existir a retifi cação do instrumento con-
vocatório, fazendo constar as informações corretas de cada norma.

2 – Da NBR 13966:2008: 
O item 16.9 do edital exige a apresentação da NBR 13966 para o mobiliário com estrutura de aço. 

Ocorre, Senhores, que referida norma é direcionada para mesas, defi nindo método de ensaio, requisitos mecânicos, segurança e ergonomia. Sendo assim, importa 
destacar que inobstante as cadeiras também possuem estruturas em aço, referida norma NÃO é inaplicável. 

É importante que o edital mencione de forma clara e objetiva que referida norma não se inclui para cadeiras, pois somente a informação: “Para mobiliário com estrutu-
ra de aço” resta por englobar, equivocadamente, as cadeiras. 

Assim, ciente de que a norma é destinada para teste em mesas, sendo inaplicável para cadeiras, requer a alteração do edital, informando de forma clara e objetiva que 
a NBR 13966 não é destinada as cadeiras, mesmo que possuam estrutura em aço. 

3 – Da NBR NM 321:2008:
O edital em debate exige a apresentação da NBR NM 321:2008 para o item 29 – Cadeira de Reunião. 

Ocorre, Senhores, que novamente o edital exige uma norma que não é apropriada para testes em cadeiras, devendo ter ocorrido um equívoco no momento da inserção 
de tal exigência no edital. 
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Para confi rmar tal informação, segue abaixo o extrato da norma, colacionado do site ofi cial da ABNT.

Note que, o escopo da norma é “estudos de estabilidade dos reagentes para diagnóstico in vitro incluindo os produtos reagentes, calibrados, materiais de controle e 
reagentes para um fi m determinado, denominados a seguir reagentes IVD.

Referida norma é totalmente alheia ao objeto da licitação, sendo tal exigência equivocada e notadamente restritiva do processo competitivo, devendo igualmente, ser 
afastada do instrumento convocatório. 

4 - Dos Requerimentos: 
Diante do quanto acima exposto REQUER o recebimento da presente impugnação, eis que tempestiva. Quanto ao mérito requer:

A atualização das normas NBR 8515 e NBR 14961, exigindo a apresentação em sua última versão;

O afastamento da exigências das NBR 13966 e NBR NM 321, eis que ambas são inaplicáveis para as cadeiras, restringindo e limitando o processo competitivo, além de 
serem totalmente irrelevantes para a aquisição do objeto da licitação nos itens de cadeiras.

A Secretaria Municipal de Educação – SEDUC assim se manifesta em Ofício com relação aos termos da Impugnação:

Referência: RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO Nº 001 APRESENTADO PELA EMPRESA SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - ME – PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 020/2021 – REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL E ELETRODOMÉSTICOS.

Senhora Pregoeira, 
 Com os nossos cordiais cumprimentos, em atenção ao Pedido de Impugnação nº 001, apresentado pela empresa SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - 
ME, referente ao Pregão Eletrônico nº 017/2021, tecemos as seguintes considerações:
 A priori, no que tange pleito de atualização das Normas Técnicas da ABNT NBR 14961:2007 e NBR 8515:2003, denota-se que assiste razão à impugnante. Isto 
porque, após consulta ao site da própria Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), precisamente aos links “https://www.abntcatalogo.com.br/normagrid.aspx” 
e “https://www.abntcatalogo.com.br/normagrid.aspx”, denota-se que as NBR supracitadas encontram-se canceladas e foram substituídas pela NBR 14961:2019 e NBR 
8515:2020, respectivamente, razão porque, conforme suscitado pela empresa impugnante, devem ser atualizadas as mencionadas Normas Técnicas NBR 14961 e NBR 
8515 no bojo do Edital Convocatório em voga, exigindo-se a certifi cação do objeto ofertado em conformidade com as últimas versões destas, ora vigentes.
 Já a despeito da impugnação consubstanciada numa suposta exigência prevista no item editalício 16.9 de conformidade das cadeiras com estrutura em aço aos 
moldes da NBR 13966:2008, cuja aplicabilidade se destina exclusivamente ao mobiliário tipo “mesa”, depreende-se que tal pedido não merecer prosperar, ao passo 
que, apesar de realmente fi gurar menção à referida NBR no item 16.9 do Edital, verifi ca-se que o item editalício engloba diversas NBR’s aplicáveis aos mobiliários com 
estrutura em aço que são objeto do processo licitatório, porém, logicamente, respeitadas a aplicabilidade e especifi cidade de cada Norma Técnica referenciada, tanto 
que, para evitar qualquer erro interpretativo ou divergência nesse tocante, a Administração cuidou de indicar individualmente no descritivo de cada um dos itens as 
Normas Técnicas ABNT e demais certifi cações exigidas para fi ns de aprovação fi nal da aquisição.
 Desta feita, após análise detida dos descritivos editalícios de cada item “mobiliário tipo cadeira”, denota-se que mesmo aquelas que possuem sua estrutura em 
aço não contém qualquer exigência de conformidade com a NBR 13966:2008, restando vislumbre, pois, que a exigência da aludida NBR fi gura tão somente na seara 
dos descritivos dos itens “mobiliário tipo mesa”, porquanto obedecendo rigorosamente a especifi cidade da Norma Técnica.
 Por fi m, merece guarida a argumentação impugnatória pautada na necessidade de afastamento de qualquer exigência editalícia pautada na NBR NM 321, posto 
que, pela simples consulta ao sítio eletrônico da ABNT (https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=1745), vislumbra-se que a mencionada Norma Técnica trata 
de tema que não guarda relação com o objeto do procedimento licitatório em voga, conforme se afere da descrição pormenorizada da Norma, a saber, “esta Norma 
MERCOSUR é aplicável aos estudos de estabilidade dos reagentes para diagnóstico in vitro incluindo os produtos reagentes, calibradores, materiais de controle e re-
agentes para um fi m determinado, denominados a seguir de reagentes IVD”.
 Por todo o exposto, entende-se pela possibilidade de acatamento parcial dos pedidos da Impugnante para os fi ns de:
 1) Atualizar as Normas Técnicas NBR 14961 e NBR 8515 no bojo do Edital Convocatório em voga, exigindo-se a certifi cação do objeto ofertado em conformidade 
com as últimas versões destas, ora vigentes;
 2) Afastar qualquer exigência editalícia pautada na NBR NM 321, por se tratar de Norma Técnica cujo tema não guarda relação com o objeto do procedimento 
licitatório em voga.
Da Decisão

Isto posto, sem nada mais a evocar, conhecemos da Impugnação interposta pelo SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA-ME, para dar-lhe provimento parcial, 
decidindo conforme exposto acima quanto ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 020/2021.

Contagem, 26 de agosto de 2021.
Equipe de Pregões

Márcia Mendes Siqueira
Pregoeira

Carlos Monteiro Lourenço Antônio
Equipe de Apoio

Maria Izabel Aparecida de Souza
Equipe de Apoio

DECISÃO

FEITO: IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA (CONTRA)

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 020/2021 - PROCESSO N° 055/2021 - EDITAL N°024/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL E ELETRODOMÉSTICOS, CONFORME SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA 
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MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TERMO DE REFERÊNCIA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS ANEXOS CONSTANTES DESTE EDITAL.

IMPUGNANTE: SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA-ME.

De acordo com o Parágrafo 4° do Art. 109 da Lei Nº 8.666/93 e com base na análise efetuada pela Equipe de Pregões, RATIFICO a Decisão proferida quanto à Impug-
nação interposta pela SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA-ME., para dar-lhe provimento parcial, decidindo conforme exposto acima quanto ao PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº. 020/2021.

Contagem, 26 de agosto de 2021. 

________________________________
ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 020/2021 - PROCESSO N° 055/2021 - EDITAL N°024/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL E ELETRODOMÉSTICOS, CONFORME SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TERMO DE REFERÊNCIA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS ANEXOS CONSTANTES DESTE EDITAL.

IMPUGNANTE: SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME.

A Pregoeira do Município de Contagem, designada pela Portaria nº 18, de 21 de junho de 2021, no exercício de sua competência, tempestivamente julga e responde a 
impugnação interposta pela SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME.
, com as seguintes razões de fato e de direito:

I – Das preliminares

IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA interposta, tempestivamente, pela empresa SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME. através de seu representante 
legal, devidamente qualifi cado na peça inicial, CONTRA os termos do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO N.º 020/2021, com fundamento na Lei Federal 10.520/2002, que 
disciplina esta modalidade, Decreto Municipal 200/13 e subsidiariamente nas normas constantes da Lei 8.666/93 com suas alterações, Lei Complementar 123/2006.

II - Das Formalidades Legais

Que, cumpridas as formalidades legais, registra-se que cientifi cados foram, todos os demais licitantes da existência e trâmite da respectiva IMPUGNAÇÃO ADMINISTRA-
TIVA, conforme comprovam os documentos acostados ao Processo de Licitação retro identifi cado.

III - Das Alegações e Da Análise

A empresa SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME, apresentou impugnação ao Edital por discordar dos seus termos conforme documento apenso aos 
autos do Processo, alegando em síntese, que:

A Secretaria Municipal de Educação – SEDUC assim se manifesta em Ofício com relação aos termos da Impugnação:

– Dos Fatos:

Verifi cando os itens Conjunto Aluno solicitados nos lotes 58, 59, 60 e 61, foi observado que não foram solicitados a certifi cação do INMETRO Portaria n° 401, de 28 de 
dezembro de 2020, que aprova os requisitos de avaliação da conformidade dos Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para conjunto aluno individual – consolidado.

Ocorre, Senhores, que tal exigência é necessária e compulsória, tendo em vista que móveis escolares (cadeiras e mesas para conjunto aluno) devem ser fabricados, 
importados, distribuídos e comercializados, de forma a não oferecerem riscos que comprometam a segurança do usuário.

3- Do direito:

A referida portaria nº 401, de 28 de dezembro de 2020, em seu art. 4º § 3° informa que a obtenção da certifi cação é condicionante para a autorização do uso do Selo 
de Identifi cação da Conformidade nos produtos e para sua disponibilização no mercado nacional. Ou seja, não podendo ser comercializado sem certifi cação.

Em seu art. 6º e 7º descreve que os “móveis escolares – cadeiras e mesas para conjunto aluno, objetos desse regulamento, estão sujeitos, em todo o território nacional, 
às ações de vigilância de mercado executadas pelo Inmetro e entidades de direito público a ele vinculadas por convênio de delegação, constituindo infração a ação ou 
omissão contrária ao disposto nesta Portaria, podendo ensejar as penalidades previstas na lei nº 9.933 de 1999”.



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 27 de agosto de 2021 Página 38 de 54 Diário Oficial de Contagem - Edição 5141

No mesmo sentido temos o memorial descritivo ofi cial da FDE que traz em suas especifi cações a exigência que cadeiras e mesas Conjunto Aluno devem possuir Selo 
Inmetro de Identifi cação da Conformidade de acordo com o anexo II da Portaria Inmetro nº 401. Sendo imprescindível que a fabricação do modelo indicado no edital 
seja fabricado com o Selo exigido e suas especifi cações.

A ABNT, credenciada pelo Inmetro, é a responsável por atuar em certifi cação de sistemas de garantia de qualidade, padronizando as técnicas de produção feitas no 
país. A normalização técnica dos produtos científi cos e tecnológicos documentais é fundamental para a total e ampla compreensão e identifi cação dos mesmos.

A exigência da Portaria nº 401, de 28 de dezembro de 2020, se baseia na norma regulamentadora ABNT NBR 14006:2008 que estabelece os requisitos mínimos, ex-
clusivamente para conjunto aluno individual, composto de mesa e cadeira, para instituições de ensino em todos os níveis, nos aspectos ergonômicos, de acabamento, 
identifi cação, estabilidade e resistência.

No mesmo sentido temos a lei nº 4.150 de novembro de 1962:

LEI Nº 4.150, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1962.
Institui o regime obrigatório de preparo e observância das normas técnicas nos contratos de obras e compras do serviço público de execução direta, concedida, autár-
quica ou de economia mista, através da Associação Brasileira de Normas Técnicas e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Nos serviços públicos concedidos pelo Governo Federal, assim como nos de natureza estadual e municipal por ele subvencionados ou executados em regime de 
convênio, nas obras e serviços executados, dirigidos ou fi scalizados por quaisquer repartições federais ou órgãos paraestatais, em todas as compras de materiais por 
eles feitas, bem como nos respectivos editais de concorrência, contratos ajustes e pedidos de preços será obrigatória a exigência e aplicação dos requisitos mínimos de 
qualidade, utilidade, resistência e segurança usualmente chamados “normas técnicas” e elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, nesta lei mencionada 
pela sua sigla “ABNT”.
Art. 2º O Governo Federal, por intermédio do Departamento Administrativo do Serviço Público, e na forma em que essa colaboração já vem sendo feita, indicará anual-
mente à “ABNT”, até 31 de março, as normas técnicas novas em cujo preparo esteja interessado ou aquelas cuja revisão lhe pareça conveniente.
Art. 3º Através do Departamento Administrativo do Serviço Público, do Instituto de Resseguros do Brasil e outros órgãos centralizados ou autárquicos da administração 
federal se incrementará, em acordo com a “ABNT”, o uso de rótulos, selos, letreiros, sinetes e certifi cados demonstrativos da observância das normas técnicas chamadas 
“marcas de conformidade”.
Art. 4º A partir do segundo ano de vigência desta lei, o Instituto de Resseguros do Brasil passará a considerar, na cobertura de riscos elementares, a observância das 
normas técnicas da “ABNT”, quanto a materiais, instalações e serviços de maneira e também concorrer para que se estabeleça na produção industrial o uso das “marcas 
de conformidade” da “ABNT”. Art. 5º A “ABNT” é considerada como órgão de utilidade pública e, enquanto não visar lucros, aplicando integralmente na manutenção 
de sua administração, instalações, laboratórios e serviços, as rendas que auferir, em seu favor se manterá, no Orçamento Geral da República, dotação não inferior a dez 
milhões de cruzeiros (Cr$10.000.000,00).
Art. 6º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de novembro de 1962; 141º da Independência e 74º da República.

Como podemos compreender, Senhores, é importante salientar que o atendimento às normas técnicas da ABNT, está expressa de forma clara na Lei 4.150/1962, bem 
como em diversos acórdãos do TCU. Sendo de total importância que seja observada o cumprimento da lei e para garantir padrões mínimos de qualidade e segurança.

Portanto, tal exigência deve fazer parte do presente edital, devendo ser retifi cado, uma vez que todos os bens comercializados no Brasil, insumos, produtos fi nais e 
serviços, sujeitos a regulamentação técnica, devem estar em conformidade com os regulamentos técnicos pertinentes em vigor.

Verifi camos também que no item XVI do edital nos sub itens 16.9 e 16.10 são solicitados diversos Certifi cados para itens com estrutura em aço e estrutura em madeira. 
Acontece que o edital possui diversos itens e que neles possui na sua estrutura aço e também madeira e que os Certifi cados solicitados não se aplicam para estes itens, 
como por exemplo o Item 57 que é conjunto coletivo e que nele possui na sua estrutura tanto aço como madeira, mas que o Certifi cado solicitado no item
16.10.2 não se aplica a este produto. A solicitações dos Laudo e Certifi cados elencados nos itens 16.9 e 16.10 do edital estão de forma genérica, passando a entender 
que os laudos solicitados são para todos os produtos e os mesmos para todos.

Sendo assim para não haver entendimentos subjetivos e não claros, solicitamos que fosse apontado no edital qual laudo e certifi cado é para cada item separadamente 
gerando assim toda a maior transparência possível para o edital.

4 - Dos Requerimentos:
Desta forma e diante do exposto, REQUER preliminarmente, o recebimento da presente impugnação, eis que tempestiva.
Quanto ao mérito, REQUER o provimento do pedido de retifi cação do edital para que seja incluído nas exigências da documentação técnica a certifi cação do INMETRO 
Portaria n° 401, de 28 de dezembro de 2020, para os itens conjunto aluno elencados acima e refazer toda a solicitação dos laudos sob pena de afronta ao objetivo 
disciplinador da Administração Pública.

A Secretaria Municipal de Educação – SEDUC, passa a manifestar:

Referência: RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO Nº 003 APRESENTADO PELA EMPRESA SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - ME – PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 020/2021 – REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL E ELETRODOMÉSTICOS.

Senhora Pregoeira, 
 Com os nossos cordiais cumprimentos, em atenção ao Pedido de Impugnação nº 003, apresentado pela empresa SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS 
EIRELI - ME, referente ao Pregão Eletrônico nº 020/2021, tecemos as seguintes considerações:
 A despeito do pleito impugnatório de retifi cação do Instrumento Convocatório para que seja incluída nos itens 58, 59, 60 e 61, atinentes ao Conjuntos Aluno, a 
exigência de documentação técnica de Certifi cação do INMETRO conforme Portaria nº 401, de 28 de dezembro de 2020, depreende-se que não assiste razão à Impug-
nante.
 Isto porque, pela simples leitura do art. 9º da Portaria INMETRO supracitada, denota-se que “os fabricantes e importadores de móveis escolares – cadeiras e mesas 
para conjunto aluno terão até 26 de agosto de 2022 para adequar os seus processos, a fi m de excluírem o número do Registro do Selo de Identifi cação da Conformida-
de, conforme estabelecido no art. 4º da Portaria Inmetro nº 282, de 2020”. (Sem grifo no original)
 Ainda neste tocante, cumpre trazer à baila o disposto no mencionado art. 4º da Portaria INMETRO nº 282, de 26 de agosto de 2020, in verbis:
“(…) Art. 4º Os fabricantes, importadores e prestadores de serviços, cujos produtos e serviços foram classifi cados no nível I de risco, terão o prazo de 24 meses para 



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 27 de agosto de 2021 Página 39 de 54 Diário Oficial de Contagem - Edição 5141

adequar os seus processos, a fi m de excluírem o número do Registro do Selo de Identifi cação da Conformidade.
§1º Considerado o previsto no caput, os produtos poderão ser distribuídos e comercializados no mercado, ainda exibindo número de Registro no Selo de Identifi cação 
da Conformidade, até o fi m de seus estoques ou até o seu descarte.
§2º Para efeito do disposto no caput, devem ser considerados os layouts dos Selos de Identifi cação da Conformidade, previstos nos regulamentos específi cos dos obje-
tos, exceto pela exclusão do número de Registro. (…)”
 Desta feita, resta indubitável o prazo ora concedido aos fabricantes e importadores de móveis escolares tipo cadeiras e mesas para conjunto aluno, a saber até 26 
de agosto de 2022, para que estes adéquem seus processos e, consequentemente, seus produtos, aos termos da Portaria INMETRO nº 401/2020, porquanto se apresen-
ta, no mínimo, desarrazoada a exigência do integral do cumprimento dos termos do referido regulamento antes mesmo de fi ndado o prazo para completa adequação 
ora consignado no bojo do próprio regramento em alusão. 
 Já a despeito da impugnação dos itens editalícios 16.9 e 16.10, consubstanciada numa suposta necessidade de refazer as exigências de Certifi cados dos mobi-
liários com estruturas em aço e em madeira, depreende-se que tal pedido igualmente não merecer prosperar, ao passo que, não obstante fi gurar de forma genérica, 
nos itens 16.9 e 16.10, as exigências de Certifi cações dos mobiliários que possuem estrutura em aço e estrutura em madeira, verifi ca-se que, para evitar qualquer erro 
interpretativo ou divergência nesse tocante, a Administração cuidou de indicar individualmente no descritivo de cada produto/mobiliário do certame todas as Normas 
Técnicas e demais certifi cações exigidas para fi ns de aprovação fi nal daquela aquisição, inclusive reiterando, quando for o caso, as mesmas Certifi cações estatuídas nos 
itens editalícios 16.9 e 16.10, pelo que a individualização ora requerida pela empresa Impugnante já vigora pormenorizadamente no Edital Convocatório desde o seu 
nascimento, precisamente na seara das especifi cações de cada produto objeto da licitação.
 Por todo o exposto, entende-se pela impossibilidade de acatamento dos pedidos da Impugnante “de retifi cação do edital para que seja incluído nas exigências da 
documentação técnica a certifi cação do INMETRO Portaria n° 401, de 28 de 5 dezembro de 2020, para os itens conjunto aluno elencados acima e refazer toda a solicita-
ção dos laudos”.

Da Decisão

Isto posto, sem nada mais a evocar, conhecemos da Impugnação interposta pelo SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME, para negar-lhe provimento, 
decidindo pela manutenção dos termos do Edital referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 020/2021.

Contagem, 26 de agosto de 2021.

Equipe de Pregões

Márcia Mendes Siqueira
Pregoeira

Carlos Monteiro Lourenço Antônio
Equipe de Apoio

Maria Izabel Aparecida de Souza
Equipe de Apoio

DECISÃO

FEITO: IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA (CONTRA)

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 020/2021 - PROCESSO N° 055/2021 - EDITAL N°024/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL E ELETRODOMÉSTICOS, CONFORME SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TERMO DE REFERÊNCIA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS ANEXOS CONSTANTES DESTE EDITAL.

IMPUGNANTE: SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME.

De acordo com o Parágrafo 4° do Art. 109 da Lei Nº 8.666/93 e com base na análise efetuada pela Equipe de Pregões, RATIFICO a Decisão proferida quanto à Impug-
nação interposta pela SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME, conhecendo da mesma, para negar-lhe provimento, decidindo pela manutenção dos 
termos do Edital referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 020/2021.

Contagem, 26 de agosto de 2021. 

________________________________
ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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PORTARIA CONJUNTA SEAD/SEMOBS Nº. 004, de 24 de agosto de 2021.

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

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

RESOLVEM:

Artigo 1º - O artigo 1º da Portaria Conjunta SEAD/SEMOBS Nº. 003, de 09 de julho de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1º (...)

I – (...)

(...)
(...)
Edmar Câmara Santos– Titular “(NR)”  
(...)

II – (...)

Fernando Lima de Sousa – Titular “(NR)”
Flavia Regina Ferreira de Sá Cordeiro– Suplente “(NR)”

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 24 de agosto de 2021.  

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração

MARCOS TULIO DE MELO
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

CANCELAMENTO DA ARP Nº 003/2021 DE 08 DE ABRIL DE 2021

A Comissão de Registro de Preços, nomeada pela Portaria nº 004 de 21/08/2020, no uso de suas atribuições, de conformidade com a cláusula 5ª da ARP nº 003/2021, e 
considerando:
  A documentação anexa encaminhada pela empresa Ativa Licitações Empreendimentos Comerciais Ltda;
Os termos do edital  do Pregão Eletrônico nº 039/2020;

DECIDE:

Pelo cancelamento da ata de registro de preços nº 003/2021, decorrente do Processo Licitatório nº 118/2020, Pregão Eletrônico nº 039/2020, com a empresa ATIVA 
LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, cujo objeto é eventual de papel A4.

Certifi que-se, publique-se e cumpra-se os atos decorrentes.

Contagem, 26 de agosto de 2021.

Rodrigo Silva dos Santos

Adriana Lúcia de Assis Souza

Eliete Ribeiro de Oliveira

Rosane Nunes de Almeida

Rosilene Maria Lúcio
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2021
PROCESSO N.º 002/2021
ÓRGÃO GESTOR E GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VIGÊNCIA DA ATA:  20 DE AGOSTO DE 2021 À 20 DE AGOSTO DE 2022

AOS 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2021, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, REGISTRAM-SE OS PREÇOS POR ITEM, PARA FUTURA E EVEN-
TUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, A PARTIR DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS DE PRIMEIRO USO 
(IMPRESSORA, MULTIFUNCIONAL E PLOTTER), CONFORME DESCRIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE ORIGI-
NOU O REGISTRO, PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DESTE INSTRUMENTO, BEM COMO A PROPOSTA APRESENTADA PELA EMPRESA, COMO DESCRITO NA PLANILHA 
DE ITENS COM PREÇOS REGISTRADOS ABAIXO:

EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO: SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

ITEM ESPECIFICAÇÃO PMC SEDUC TRANSCON TOTAL
VALOR
UNITARIO.

VALOR
 MENSAL

VALOR
 ANUAL

VALOR
 TOTAL
(36 meses)

1

Multifuncional Tipo I - mono-
cromática laser/ led A4 Pequeno 
Porte. 300 0 0 300 R$ 110,00 R$ 33.000,00 R$ 396.000,00 R$ 1.188.000,00

2
Módulo de Rede Local sem Fio / 
Wireless compatível com item 1 300 0 0 300 R$ 10,00 R$ 3.000,00 R$ 36.000,00 R$ 108.000,00

3

Multifuncional Tipo II - mono-
cromática laser/ led A4 Médio 
Porte 220 0 0 220 R$ 280,00 R$ 61.600,00 R$ 739.200,00 R$ 2.217.600,00

4
Módulo de Rede Local sem Fio / 
Wireless compatível com item 3 200 0 2 202 R$ 10,00 R$ 2.020,00 R$ 24.240,00 R$ 72.720,00

5

Multifuncional Tipo III - mono-
cromática laser/ led A4 Médio 
Porte 300 14 2 316 R$ 369,00 R$ 116.604,00 R$ 1.399.248,00 R$ 4.197.744,00

6
Módulo de Rede Local sem Fio / 
Wireless compatível com item 5 300 0 2 302 R$ 10,00 R$ 3.020,00 R$ 36.240,00 R$ 108.720,00

7
Multifuncional Tipo IV - Color 
laser/ led A4 Médio Porte 20 0 2 22 R$ 417,00 R$ 9.174,00 R$ 110.088,00 R$ 330.264,00

8
Módulo de Rede Local sem Fio / 
Wireless compatível com item 7 20 0 2 22 R$ 10,00 R$ 220,00 R$ 2.640,00 R$ 7.920,00

9
Multifuncional Tipo V - color laser/ 
led A3 Grande Porte 10 1 2 13 R$ 1.105,00 R$ 14.365,00 R$ 172.380,00 R$ 517.140,00

10
Módulo de Rede Local sem Fio / 
Wireless compatível com item 9 10 0 2 12 R$ 10,00 R$ 120,00 R$ 1.440,00 R$ 4.320,00

11
Sistema de impressão Laser ou 
LED Grande porte. 1 0 1 2 R$ 6.900,00 R$ 13.800,00 R$ 165.600,00 R$ 496.800,00

12
Multifuncional Tipo VII - Color 
jato de tinta A1/A0 3 0 1 4 R$ 1.185,50 R$ 4.742,00 R$ 56.904,00 R$ 170.712,00

13
Módulo de Rede Local sem Fio / 
Wireless compatível com item 12 3 0 1 4 R$ 10,00 R$ 40,00 R$ 480,00 R$ 1.440,00

14 Impressão monocromática A4 2.100.000 180.000 50.000 2.330.000 R$ 0,04 R$ 93.200,00 R$ 1.118.400,00 R$ 3.355.200,00

15 Impressão monocromática A3 60.000 1.000 20.000 81.000 R$ 0,06 R$ 4.860,00 R$ 58.320,00 R$ 174.960,00

16 Impressão Ploter A1/A0 1.200* 0 1000* 2.200* R$ 7,30 R$ 16.060,00 R$ 192.720,00 R$ 578.160,00

17 Impressão Colorida Laser A4 50.000 10.000 7.200 67.200 R$ 0,10 R$ 6.720,00 R$ 80.640,00 R$ 241.920,00

18 Impressão Colorida Laser A3 15.000 1.000 2.000 18.000 R$ 0,12 R$ 2.160,00 R$ 25.920,00 R$ 77.760,00

19 Digitalização A4 1.200.000 90.000 100.000 1.390.000 R$ 0,01 R$ 13.900,00 R$ 166.800,00 R$ 500.400,00

valor total R$ 14.349.780,00

Valor Total: R$14.349.780,00 ( quatorze milhões trezentos e quarenta e nove mil setecentos e oitenta reais)
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.801
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 SMS.DAM6.61, GILVANIA ALVES PEREIRA SILVA, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, designado(a) 
para responder pela UBS Kennedy / UBS Novo Boa Vista / Campina Verde, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo; devendo o(a) servidor(a) apresentar 
à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob 
pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declaração.
Art.2º EXONERAR, do cargo em comissão DAM-6, código SMS.DAM6.34, ELAINE FABIANE SODRE DE SOUZA ROCHA, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, 
designado(a) para responder pela UBS Parque Turista / Novo Progresso II, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo; devendo o(a) servidor(a) apresentar 
à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob 
pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declaração.
Art.3º EXONERAR, do cargo em comissão DAM-6, código SMS.DAM6.31, SILVANIA MERCEDES RODRIGUES, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, designado(a) 
para responder pela UBS Ilda Efi gênia, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo; devendo o(a) servidor(a) apresentar à Superintendência de Gestão de 
Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto resci-
sório, até que seja apresentada a referida declaração.
Art.4º EXONERAR, do cargo em comissão DAM-6, código SMS.DAM6.23, BERNARDO CORDOVES ESCOBAR, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, designado(a) 
para responder pela UBS Vila Pérola / Novo Progresso I, retroagindo seus efeitos a 09 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.
Art.5º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-6, código SMS.DAM6.23, o(a) servidor(a) GILVANIA ALVES PEREIRA SILVA, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, 
designado(a) para responder pela UBS Vila Pérola, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo 
Decreto nº 461, de 28 de março de 2018 e suas alterações. 
Art.6º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-6, código SMS.DAM6.61, o(a) servidor(a) ELAINE FABIANE SODRE DE SOUZA ROCHA, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Saúde, designado(a) para responder pela UBS Kennedy / UBS Novo Boa Vista / Campina Verde, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, de acordo 
com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 461, de 28 de março de 2018 e suas alterações. 
Art.7º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-6, código SMS.DAM6.34, o(a) servidor(a) SILVANIA MERCEDES RODRIGUES, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saú-
de, designado(a) para responder pela UBS Parque Turista, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, de acordo com a estrutura organizacional estabeleci-
da pelo Decreto nº 461, de 28 de março de 2018 e suas alterações. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 27 de agosto de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.802
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-4, código SEMOBS.DAM4.03, o(a) servidor(a) MARIA MARTA DE OLIVEIRA SOARES, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Urbanos, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo; devendo o(a) servidor(a) apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas 
Declaração de Bens com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até 
que seja apresentada a referida declaração.
Art.2º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-4, código SEMOBS.DAM4.03, MARCILENE ANTONIA DE ARAUJO SANTOS, lotado(a) na Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Urbanos, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria 
do Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 452, de 26 de março de 2018 e suas 
alterações.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 27 de agosto de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.803
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 TORNAR SEM EFEITO o Art. 3º do Ato Administrativo nº 27.708, datado de 06 de agosto de 2021, que nomeia para o cargo em comissão DAM-7, código SEGOV.
DAM7.03, WANDER SACRAMENTO VEIGA.
Art.2º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-7, código SEGOV.DAM7.03, RAQUEL TORRES ROCHA, lotado(a) na Secretaria Municipal de Governo, a partir da data 
de publicação deste Ato Administrativo, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria do Secretário Municipal de Governo, 
de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 429, de 20 de março de 2019 e suas alterações. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 27 de agosto de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.804
A PREFEITA DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto nos Artigos 39 e 40, todos da Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro 
de 2017, que dispõe sobre a Organização da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, TORNA SEM EFEITO o Ato Administrativo nº 27.709, datado de 06 de 
agosto de 2021, que DESIGNA para o exercício da Gratifi cação Estratégica Municipal (GEM), o(a) servidor(a) abaixo relacionado(a):

SERVIDOR CÓDIGO DE GEM

WANDER SACRAMENTO VEIGA GEM-3
Palácio do Registro, em Contagem, aos 27 de agosto de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.805
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-9, código PGM.DAM9.09, o(a) servidor(a) BARBARA ALMEI-
DA DUARTE, lotado(a) na Procuradoria Geral do Município, designado(a) para responder pela Diretoria de Consultivo, a partir da data de publicação deste Ato Adminis-
trativo; 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 27 de agosto de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.806
A PREFEITA DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; RESOLVE:
Art.1º EXONERAR, do cargo em comissão DAM-7, código FUNEC.DAM7.03, o(a) servidor(a) CLARICE HELENA PEREIRA SILVA, designado(a) para responder pela Gerência 
de Ensino Médio, lotado(a) na Fundação de Ensino de Contagem Đ FUNEC, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo.
Art.2º NOMEAR, para cargo em comissão DAM-8, código FUNEC.DAM8.07, CLARICE HELENA PEREIRA SILVA, lotado(a) na Fundação de Ensino de Contagem Đ FUNEC, 
designado(a) para responder pela Gerência de Ensino Médio, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, de acordo com a estrutura organizacional estabe-
lecida pelo Decreto nº 453, de 26 de março de 2018 e suas alterações.
Art.3º EXONERAR, do cargo em comissão DAM-11, código FUNEC.DAM11.01, o(a) servidor(a) ALEXANDRE GUTEMBERG BERTOLINO, designado(a) para responder pela 
Gerência de Gestão de Pessoas, lotado(a) na Fundação de Ensino de Contagem Đ FUNEC, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo.
Art.4º NOMEAR, para cargo em comissão DAM-12, código FUNEC.DAM12.04, ALEXANDRE GUTEMBERG BERTOLINO, lotado(a) na Fundação de Ensino de Contagem Đ 
FUNEC, designado(a) para responder pela Diretoria de Recursos Humanos, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, de acordo com a estrutura organiza-
cional estabelecida pelo Decreto nº 453, de 26 de março de 2018 e suas alterações.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 27 de agosto de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.807
A PREFEITA DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto nos Artigos 39 e 40, todos da Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro 
de 2017, que dispõe sobre a Organização da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo; DISPENSA da designação para o exercício da Gratifi cação Estratégica 
Municipal (GEM), o(a) servidor(a) abaixo relacionado(a), lotado(a) na Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, a partir da data de publicação deste Ato Administrati-
vo, conforme descrito:

SERVIDOR CÓDIGO DE GEM

ALEXANDRE GUTEMBERG BEERTOLINO GEM-1
Palácio do Registro, em Contagem, aos 27 de agosto de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 27.808
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; ALTERA a codifi cação do(a) servidor(a) NAIR DE FATIMA NOGUEIRA GONCALVES, nomeado(a) para o cargo 
em comissão DAM 7, lotado(a) na Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, de FUNEC.DAM7.04, para FUNEC.DAM7.03, a partir da data de publicação deste Ato 
Administrativo.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 27 de agosto de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
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Secretaria Municipal 
de Governo

PORTARIA Nº 53 DE 27 DE AGOSTO DE 2021

Institui o mandato do Conselho Regional da Administração Municipal Eldorado, 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 Eldorado, para mandato de 02 anos, a partir de 24 
de agosto de 2021.
I - Representantes do Poder Executivo:
a) Administração Regional Eldorado:
1. Gildete Martins, Administrador Regional Eldorado, titular, que o coordenará, e;
2. Fábio Moraes de Noronha, suplente.
b) Secretaria Municipal de Governo:
1. Valeria Souza Silva, titular.
c) Secretaria Municipal de Educação:
1. Camila Virginia da Silva, titular.
2. Flavia Jakeline Silva Soares, suplente.
d) Secretaria Municipal de Saúde:
1. Dileide Viegas, titular, e;
2. Alberto Guimaraes de Carvalho, suplente.
e) Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável: 
1. Marcio Roberto Lima, titular, e;
2. Sirlene Conceição de Almeida Santos, suplente.
f) Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos:
1. Rosane Lopes Martins, titular, e;
2. Regina de Assunção Marques Cruz, suplente.
g) Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude:
1. Milton Gabriel Duque Pereira Leão, titular, e;
2. Ernani Dias Martins, suplente.
3. Ronilson Faria de Carvalho, titular, e;
h) Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (TransCon):
1. Celio Pereira Soares, titular, e;
2. Vinicius Henter, suplente.
i) Secretaria Municipal de Defesa Social:
1. Sirlene Aparecida de Oliveira, titular, e;
2. Mônica Aparecida Alves da Silva, suplente.
j) Coordenador do CRAS/CREAS:
1. Leandro Carvalho Silva (CRAS), titular, e; 
2. Adriana Timóteo de Oliveira (CREAS), suplente.
II - Representantes da Sociedade Civil:
a) Coletivo de Mulheres:
1. Elenice Valeria de Souza, titular, e;
2. Eliene Alves de Castro, suplente.
b) Coletivo das Juventudes:
1. Marlon Muniz da Silva, titular, e;
2. Vitoria Gabriela de Cassia Silva, suplente.
c) Empresários:
1. Raimundo Pradino, titular, e;
2. Katia Bordoni, suplente. 
3. Eduardo Fidelis de Miranda, titular, e;
4. Paulo Costa, suplente.
5. Eduardo Mamede de Oliveira, titular, e;
6. Sabrina Antunes Vidigal, suplente.
7. João Batista Machado Ribeiro, titular, e;
8. Maria Aparecida Barbosa, suplente.
d) Feirantes:
1. Claudio Ângelo da Silva, titular.
2. Luiz Carlos Pereira, titular, e; 
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3. Jurandir dos Santos Elias, suplente.
4. Luiz Carlos de Araújo, titular, e;
5. Vanusa Cirina Fonseca Arruda, suplente.
e) Comerciantes:
1. Vanda Maria de Lima Silva, titular, e;
2. Mariana Rosa Diniz, suplente.
f) Entidades religiosas:
1. Rubens Sergio Duarte, titular, e;
2. Marcelo José, suplente.
3. Lellis Gonçalves, titular.
4. Gelson Alves Pereira, titular, e;
5. Julimar de Souza, suplente.
g) Organizações da sociedade civil:
1. Mauricio Cassim, da Associação de Proteção e Defesa das Águas de Vargem das Flores (APROVARGEM), titular, e;
2. Maria Lucia Pinto Habaeb, da Associação de Proteção e Defesa das Águas de Vargem das Flores (APROVARGEM), suplente.
3. Joaniso Jardim de Oliveira, da Associação Comunitária do Bairro Bela Vista (ASCOBEV), titular, e;
4. Antônia Silva de Paula, da Associação Comunitária do Bairro Bela Vista (ASCOBEV), suplente.
5. Altamir Evaristo Vitorino, da Associação Comunitária e Social Pró–Melhoramentos do Parque São João (ACOSPROM), titular, e;
6. Adriana Vieira de Moura, da Associação Comunitária e Social Pró–Melhoramentos do Parque São João (ACOSPROM), suplente.
7 Valdir Naves da Silva Junior, do bairro Água Branca, titular, e;
8. Gustavo Vieira Aguiar, do bairro Água Branca, suplente.
9. Ana Paula Silva Fernandes, do bairro Beatriz, titular, e;
10. Pamela Luar da Silva Fernandes, do bairro Beatriz, suplente.
11. Ivonilda das Graças Cruz, do bairro Novo Eldorado, titular, e;
12. Patrícia de Cassia Silva, do bairro Novo Eldorado, suplente.
13. Rosária de Fátima Miguel dos Santos, da Associação de Moradores Bairro Jardim Eldorado, titular.
14. Marilene José da Silva, da Associação Protetora dos Animais, titular, e;
15, Fernanda de Jesus Ribeiro, da Associação Protetora dos Animais, suplente.
16. Laís de Oliveira Bitencourt, do bairro Eldorado, titular, e;
17. Claudia Cardoso de Oliveira Bitencourt, do bairro Eldorado, suplente.
18. Átila Aneres da Silva, da Comissão Fiscalização de Obras, titular, e;
19. Dilke de Cassia Borges Pimenta, da Comissão Fiscalização de Obras, suplente.
20. Sofi a de Fátima Ribeiro de Morais, da Comissão Amigos da Praça da Glória, titular, e;
21. Antônio Carlos Mesquita, da Comissão Amigos da Praça da Glória, suplente.
22. Maristane José de Oliveira, Conselho Religioso, titular.
23. Jonas Eduardo da Costa Ribeiro, do Conselho Saúde Local, titular, e;
24. Maria de Fátima Silvestre, do Conselho Saúde Local, suplente.
25. Eliene Aparecida Miguel da Silva. do setor de Educação, titular, e; 
26. Ordália Fideles Campos, do setor de Educação, suplente.
27. Pedro Paulo Brandi Pereira, do setor de Educação, titular, e;
28. Daniel Rocha, do setor de Educação, suplente.
29. Darci Sabino Filho, do setor de Educação, titular, e;
30. Rosilene Alves de Souza, suplente.
31. Wilson Junior Rodrigues Chaves, do Bairro Jardim Bandeirantes, titular, e;
32. Marinete Padilha dos Santos, do Bairro Jardim Bandeirantes, suplente.
33. Jose Nelson Santiago Filho, do bairro JK, titular, e;
34. Venâncio Torres Machado, do bairro JK, suplente.
35. Wesley de Oliveira Duarte, titular, do Bairro Novo Eldorado, titular, e; 
36. Sidney Ferreira do Nascimento, do Bairro Novo Eldorado, suplente.
37. Reginaldo Rodrigues Ribeiro, do bairro Darcy Vargas, titular, e;
38. Renata Sérvulo de Oliveira Macedo, do Bairro Darcy Vargas, suplente.
39. Stever Washington Soares, da Vila Samag, titular.
40. João Basílio de Freitas, da Praça da Glória Eldorado, titular, e;
41. José Henrique de Souza, da Praça da Glória Eldorado, suplente.
42. Ernesto Gonçalves Rolim, do Movimento de Reciclagem, titular, e;
43. Jose Maria Carvalho, do Movimento de Reciclagem, suplente.
44. Sebastião Pereira dos Santos, do Movimento Comunitário Vilas e Favelas, titular, e;
45. Adriana Pereira Soares, do Movimento Comunitário Vilas e Favelas, suplente.
46. Daniel Márcio de Jesus, do Movimento Cultural, titular.
47 Karina Pereira de Souza, do Movimento Moradia Vila Paris, titular.
48. Wenila da Silva Pereira, do Movimento Moradia Vila Paris, titular, e;
49. Alan Patrick Carvalho dos Santos, do Movimento Moradia Vila Paris, suplente.
50. Cícero Plínio Costa Azeredo, do Movimento Transporte Bairro Santa Cruz, titular, e;
51. José Geraldo de Freitas Amorim, do Movimento Transporte Bairro Santa Cruz, suplente.
52. Vilma Cândida da Silva, da ONG Acolher Mais, titular, e;
53. Anderson Junior da Silva Ribeiro, da ONG Acolher Mais, suplente.
54. Mariete Teixeira dos Santos, da ONG Abraçar Filhas de Maria Bairro Bela Vista, titular, e;
55. Claudete Fernandes Rosa Moreira, da ONG Abraçar Filhas de Maria Bairro Bela Vista, suplente.
56. Edmara Chaves Miranda, da ONG Amigos do Bairro Darcy Vargas, titular, e;
57. Lucia Cassia Pereira Chagas Lemos, da ONG Amigos do Bairro Darcy Vargas, suplente.
58. Cecília Rute de Andrade Silva, da Conviverde Eldorado, titular, e; 
59. Ketrily de Andrade Silva, da Conviverde Eldorado, suplente.
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60. Maria da Conceição Vidigal, representante do Idoso, titular.
61. Celso Amarante de Souza, do Movimento Sindical Eletricitário, titular.
62. Gesma Lourenço Barbosa, da Comissão de Fiscalização de Obra do Projeto Boulevard, titular, e;
63. Rodrigo Silva de Oliveira, da Comissão de Fiscalização de Obra do Projeto Boulevard, suplente.
64. Ari César de Morais, da CONSEP Eldorado e Região, titular, e;
65. Welke Lopes Ferraz, da CONSEP Eldorado e Região, suplente.
66. Aline Pimenta de Souza, da Sociedade Civil Esporte, titular, e;
67. Getúlio Cesar Damasceno, da Sociedade Civil Esporte, suplente.
68. Herbert Pinto Coelho Nunes, da Sociedade Civil Esporte, titular.
Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 27 de agosto de 2021.

PEDRO AMARAL DE AGUIAR GAMA
Secretário Municipal de Governo

PORTARIA Nº 54 DE 27 DE AGOSTO DE 2021

Institui o mandato do Conselho Regional da Administração Municipal Petrolândia, 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 Petrolândia, para mandato de 02 anos, a partir de 21 
de julho de 2021.
I - Representantes do Poder Executivo:
a) Administração Regional Petrolândia:
1. Marcia Martins Ramalho, Administradora Regional Petrolândia, titular, que o coordenará, e;
2. Ângela Maria Campos Rabelo, suplente.
b) Secretaria Municipal de Governo:
1. Jair Rodrigues da Costa, titular.
c) Secretaria Municipal de Educação:
1. Patrícia Souza Ferreira, titular.
2. Rodrigo de Souza Ribeiro, suplente.
d) Secretaria Municipal de Saúde:
1. Luciana Tameirão Martins, titular, e;
2. Irani Alves Pimenta, suplente.
e) Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável: 
1. Marcio Roberto Lima, titular, e;
2. Sirlene Conceição de Almeida Santos, suplente.
f) Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos:
1. Rayssa Cordeiro Figueredo, titular, e;
2. Geraldo Ferreira Pinto, suplente.
g) Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude:
1. Giselle Alves Lopes, titular, e;
2. Fernando Coimbra Perdigão, suplente.
3. Rui Sena Paula Filho, titular, e;
h) Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (TransCon):
1. Geraldo Antônio de Paula, titular, e;
2. Francisco Maciel, suplente.
i) Secretaria Municipal de Defesa Social:
1. Daniel Pereira da Silva, titular, e;
2. Nádia Rodrigues Pereira, suplente.
j) Coordenador do CRAS/CREAS:
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1. Sheila Andrade Leite (CRAS), titular, e; 
2. Jéssica Paula Carvalho Gandra (CREAS), suplente.
II - Representantes da Sociedade Civil:
a) Coletivo de Mulheres:
1. Adriana Rodrigues Santos, titular.
b) Coletivo das Juventudes:
1. Leticia Stangherlin, titular, e;
2. Alexsander Gonçalves da Rocha, suplente.
c) Empresários:
1. Marcelo Rodrigo Emiliano, titular.
d) Comerciantes:
1. Afonso Marino Gomes, titular, e;
2. Edson Nascimento, suplente.
3. Neidemar Isaac de Oliveira, titular, e;
4. Wellington Alves da Silva, suplente.
e) Entidades religiosas:
1. Renato Pereira dos Santos, titular, e;
2. José Mauro Fialho, suplente.
3. Glaucia Carvalho, titular, e;
4. Evandro José Lima, suplente.
5. Cristian Andrade Rocha, titular, e;
6. Fabiana de Carvalho Pansica, suplente.
f) Organizações da sociedade civil:
1. Áureo Chaves Queiroz, da Associação de Proteção e Defesa das Águas de Vargem das Flores (APROVARGEM), titular.
2. Adinarte Antônio Amorim, do bairro Tropical, titular.
3. Jucelino Serafi m da Rocha, do bairro Petrolândia II, titular, e;
4. João Bosco da Silva, do bairro Petrolândia II, suplente.
5. Glaubert Alves Rodrigues, do bairro Campo Alto, titular, e;
6. Paulo Dias de Souza Dias, do bairro Campo Alto, suplente.
7 Lenon Starlone Vieira, do bairro Campo Alto, titular.
8. Juracy Ferreira Pinto, do bairro São Luiz, titular.
9. Luciano Alberto Guedes, do bairro Sapucaias1, titular, e;
10. João Leandro Ferreira, do bairro Sapucaias1, suplente.
11. Samuel Alves Dias, do bairro Sapucaias2, titular.
12. Silvana Margarida de Castro Barbosa, do bairro Sapucaias3, titular, e;
13. Carlos Eugenio Neves Bento, do bairro Sapucaias3, suplente.
14. Isabel Mendes de Araújo, do bairro Estâncias Imperiais, titular, e;
15. Nilza Fernandes Zorzam de Oliveira, do bairro Estâncias Imperiais, suplente.
16. Fatima Moreira Rosa, do bairro Nascentes Imperiais, titular, e;
17. Ana Maria Coimbra Pereira, do bairro Nascentes Imperiais, suplente.
18. Marciene de Jesus Silva, do bairro Beija - Flor, titular, e;
19. Rozalia Beatriz da Silva, do bairro Beija - Flor, suplente.
20. Maria Aparecida Ferreira, do bairro Beija - Flor, titular.
21. Adelario Bezerra Filho, do bairro Solar do Madeira, titular.
22. Sertório Leão, do bairro São Caetano, titular, e;
23. Wellington Junior da Silva, do bairro São Caetano, suplente.
24. Xênia Cruz Bernardo, do setor de Educação, titular, e;
25. Richard Coelho, do setor de Educação, suplente.
26. Carla Maria Ferreira, do setor de Educação, titular.
27. Wesley Antônio Diniz, Liderança Esportiva (Campo Cristal e Tropical), titular, e;
28. Edson Fidelis da Silva, Liderança Esportiva (Campo Cristal e Tropical) suplente.
29. Maria Neides Abreu e Souza, do ONG Saúde e Solidariedade, titular.
30. Gilberto Antônio de Oliveira, da ONG Dona Rosa/ Maria do Carmo, titular, e;
31. Leila Alves Xavier Catarina, da ONG Dona Rosa/ Maria do Carmo, suplente.
32. Rejane Rocha dos Santos Nascimento, usuária da Saúde, titular, e; 
33. Maria José Pinto, usuária da Saúde, suplente.
34. Yourdson Delhomme, representante dos imigrantes, titular, e; 
35. Dasman Francois, representante dos imigrantes, suplente.
36. Ana Maria Ferreira Gouveia Paixão, SOS. Vargem das Flores, titular.
Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 27 de agosto de 2021.

PEDRO AMARAL DE AGUIAR GAMA
Secretário Municipal de Governo



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 27 de agosto de 2021 Página 48 de 54 Diário Oficial de Contagem - Edição 5141

Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos 
e Cidadania

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 013/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Ente Público Celebrante Município de Contagem, por intermédio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

Instituição Faculdade Una Contagem

CNPJ 05.648.257/0002-59

Objeto

“Prestar atendimento jurídico e clínico-psicológico para mulheres em situação de violência doméstica previamente atendidas e encamin-
hadas pelo Centro Especializado de Atendimento à Mulher - Bem Me Quero, objetivando o acesso à justiça e o tratamento psicológico de 
possíveis danos causados em virtude da violência vivenciada”

Fundamento Legal Art. 116 Lei 8.666/1993

Período de vigência De: 25/08/2021 a 25/08/2022

Assinatura 25/08/2021

Ordenador de despesa Marcelo Lino da Silva, Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
COMITÊ INTERINSTITUCIONAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

CONVOCAÇÃO

A presidenta, no uso de suas atribuições, do Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher - convoca os (as) integrantes do comitê para a 
XXXV reunião, que será realizada no dia 02 de Setembro de 2021, às 09h:00, na sala virtual Microsoft TEAMS. 

Pauta da reunião:
1 - Aprovação da ata da XXXIII e XXXIV das Reuniões Ordinária do Comitê;
2 - Apresentação da Política de Prevenção a criminalidade com ênfase no Programa de Mediação de Confl itos e CEAPA.
3 - Informes.

Contagem, 26 de agosto de 2021.

Atenciosamente,

Neimara Coelho Lopes
Presidenta do Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher
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C.M.A.S.C.

ATA DA 6ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONTAGEM (CMASC) DO ANO DE 2021 (DOIS MIL E VINTE E UM). Aos 15 
(Quinze) dias do mês de Julho, do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 14:00 (Quatorze) horas e 15 (quinze) minutos, à partir da Publicação da Resolução do Con-
selho Municipal de Assistência Social de Contagem – CMASC de nº 003/2020, que estabelece procedimentos e critérios para a realização de Plenária no Modo Virtual, 
devido a Pandemia do COVID-19 e sob Decretos Municipal, foram convocados os membros deste conselho, para participarem da sua 6ª Plenária Ordinária – Modo 
Remoto/2021, através dos meios tecnológicos: E-mail ofi cial do CMASC (cmasc@contagem.mg.gov.br), WhatsApp (Grupo criado para contato e informações sobre o 
conselho e entre os conselheiros) e Aplicativo Meet. Participaram da Reunião os (as) seguintes conselheiros (as): Representantes Governamentais: Suplente: Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social – Marcos Antônio Costa (2º Secretário); Titular: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Elaine Souza De Figueiredo Reis; 
Suplente: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Claudia Ferreira de Paula; Titular: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Eulália de Lima Gomes; 
Titular: Controladoria Geral - Giuseppe Gazzinelli Silva De Barros; Titular: Procuradoria Geral - Joel Silêncio De Andrade; Titular Secretaria Municipal de Saúde - Karla 
Geovani Silva Marcelino; 
Titular: Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação - Juliana Milagres do Nascimento; Titular: Secretaria Municipal da Fazenda - Vânia Márcia de Assis. 
Representantes - Sociedade Civil (Entidades Socioassistenciais): Suplente: Núcleo de Incentivo à Cidadania (NIC) – Juslaine Aparecida Ribeiro da Silva de Carvalho; Titular: 
Casa de Apoio à Criança Carente de Contagem - Vilmo Rodrigues Dos Santos (Presidente); Titular: Ação Social da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro - Abel 
Borges Filho; Suplente: Centro de Referência Á Criança e ao Adolescente – Patrícia Lemos de Oliveira; Titular: Associação Dos Moradores Do Bairro Novo Progresso II 
- Ronívia Soares De Oliveira. Representantes - Sociedade Civil (Trabalhadores do Setor – Conselhos de Categorias e Sindicatos: Titular: CRP 4ª REGIÃO – Gabrielly Dolores 
Riosa da Cunha; Suplente: CRP - 4ª REGIÃO - Eliane Lopes dos Santos; Titular: CRESS 6ª REGIÃO - Ione Aparecida Teixeira Oliveira. Titular: CRESS 6ª REGIÃO- Shirley de 
Fátima Basílio Alcante; Suplente: CRESS 6ª REGIÃO – Vera Lúcia de Fátima Soares. Representantes - Sociedade Civil (Usuários da Assistência Social): Titular: Usuário Do 
Serviço Especializado Para Pessoas Em Situação De Rua – Centro – Pop - Representante: Iara Conceição do Patrocínio.  Representantes da Câmara Municipal: Sem 
representantes. Representantes da Secretaria Executiva do CMASC: Tânia de Souza Azeredo Oliveira, Marinha Rabelo Ribeiro Espósito, Marília Barbosa e Rosana Soares 
Do Amaral Oliveira. Foram justifi cadas as ausências dos Conselheiros: Titular: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Vice-Presidente - Michele De Castro 
Caldeira; Suplente: Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação - Ione Lamounier Moura; Titular: Secretaria Municipal de Administração – Roseli Macedo Martins 
de Araújo; Suplente: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - Thays Monique Torres; Titular: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - Leo-
nardo Silva Lacerda; Suplente Associação dos Defi cientes de Contagem  - Maurício Alves Peçanha e Suplente: Associação de Diaconia da Pessoa Idosa – Lísia Valéria 
Almeida Reis Ferraz. Com as devidas orientações de saúde, uso de máscara e Álcool em Gel, o Presidente Vilmo Rodrigues dos Santos,  Secretária Executiva – Tânia de 
Souza A. Oliveira, a Técnica Marinha Espósito, a Estagiária de Serviço Social – Rosana Soares do Amaral Oliveira e a Assistente Administrativo, Marília Barbosa, 
mantiveram base de mesa diretiva na Casa dos Conselhos, na Avenida José Faria da Rocha, 1016 – Eldorado/Contagem. Após conferência de quórum, o Presidente 
Vilmo Rodrigues, declarou aberta a 6ª Plenária Ordinária deste conselho. Feita a acolhida e apresentadas as devidas justifi cativas de ausências, o Senhor Presidente, 
colocou em apreciação e votação a Pauta da referida plenária. Após a aprovação da Pauta, por todos, foi dada as devidas orientações do andamento da Plenária, fala e 
votação. Em seguida, foi dado como informe, a Aprovação da Ata da 5ª Plenária Ordinária (24/06/2021), enviada previamente para leitura, apreciação, sendo aprovada 
por todos os conselheiros, uma vez que, havia a necessidade de publicação em caráter de urgência. Seguindo a pauta, foi feita as justifi cativas das ausências e 
passou-se para os trabalhos das Comissões Temáticas. O Presidente Vilmo, passou a palavra para a Técnica Marinha, para falar dos trabalhos da Comissão de Inscrição 
Acompanhamento e Fiscalização - CIAF, uma vez que a mesma se encontra sem Coordenador e Relator. A Comissão reunira no dia: 08/07 (Modo Remoto). Foram 
apresentadas as instituições que solicitaram renovação de Declaração Anual de Regularidade. Marinha esclareceu que, todas as entidades para renovação tiveram 
processo analisado, documentação atualizada e visita está em dia. Em seguida, foram aprovadas por unanimidade as seguintes entidades que solicitaram renovação da 
DAR: “016 – Associação Artística Cultural De Contagem Mercadores De Ilusões - Tipifi cação: Defesa e Garantia Direitos.”; “036 – Centro De Referência À Criança E 
Adolescente – Associação Crescer - Tipifi cação: Defesa E Garantia De Direitos.”; “062 – Ação Social Presbiteriana Américo Cardoso De Menezes - Tipifi cação: Defesa e 
Garantia de Direitos”. Foi apresentada a entidade com solicitação Inscrição no CMASC. Marinha esclareceu que a documentação está atualizada, foi analisada pela 
comissão e foi realizada visita pelos conselheiros. Foi exposto um vídeo com as fotos da visita realizada pelos conselheiros. Em seguida a entidade “271 – Ong Abraçar 
Filhas De Maria - Tipifi cação: Defesa E Garantia Direitos” foi aprovada por todos os conselheiros presentes.  Marinha informou que a CIAF no mês de julho realizou 
1(uma) visita, 03 (três) reuniões presenciais e foi feita a solicitação de recomposição da comissão, que está em falta na sua composição. Vilmo pediu que os conselhei-
ros titulares e suplentes que ainda não estão em comissão, se habilitem a participar e caso tenham interesse, pode procurar a Secretária Executiva Tânia e manifestar 
seu interesse. Em seguida passou-se para os trabalhos da comissão normativa. A coordenadora Shirlley, informou que a comissão se reuniu no dia 08/07, às 10 horas da 
manhã, no modo remoto e teve as seguintes análises: Lei 4507 - Criação/Composição do CMASC (Aguardando Parecer da Procuradoria); Solicitação de alteração da 
nomenclatura na Secretaria da Fazenda – de Atestado de Funcionamento para Declaração Anual de Regularidade – DAR (Será enviado Ofício informando a alteração). 
Vacinação dos Trabalhadores do SUAS Aguardando Parecer da Procuradoria - Será Encaminhado Ofício à Secretaria da Saúde pedindo informações sobre recebimento/
tramitação.), e será feito um convite a um Representante do Fórum dos Trabalhadores do SUAS – Contagem, para participação da de uma reunião com a Comissão 
Normativa para informações sobre o funcionamento e fl uxo do CMASC. Foi oferecido a palavra a algum representante do Fórum dos Trabalhadores para se manifesta-
rem sobre os encaminhamentos, mas não houve manifestação entre os presentes. Foram aprovados todos os encaminhamentos da comissão normativa. Em seguida, 
Vilmo reiterou o pedido de recomposição da comissão de fi nanciamento e pediu aos conselheiros que se manifestem para participarem. Acrescentou que, devido a essa 
ausência, a Secretária Executiva Tânia, vai relatar os trabalhos da comissão. Tânia informou que a Comissão se reunira no dia 01/07 ás 11:00hs, com a Mesa Diretora, e 
no dia 08/07, ambas em modo remoto. A comissão analisou as emendas parlamentares com nºs de Programação: “Nº 311860120210004 – Destinada à entidade 
Sociedade Cultural de Minas Gerais – GND 3 Custeio - Valor R$ 380.000,00 - Dep. Lucas Gonzalez e Nº 311860120200001 - Troca de Unidade Benefi ciária: Alteração: 
Benefi ciário: Sociedade Cultural De Minas Gerais - CNPJ: 15.621.747/0001-34 - 202041570013 - GND 3 R$ 100.000,00. - Dep. Lucas Gonzalez.” Tânia esclareceu que, a 
instituição benefi ciária encontra-se regular e com documentação atualizada no CMASC e acrescentou que, como deliberado em plenária, as entidades que recebem 
recursos vias emendas parlamentares, deverão apresentar ao CMASC, de forma resumida, o Plano de Ação referente a execução do recurso recebido. Foi solicitado à 
representante da entidade, Ariadne, que se apresentasse e a apresentasse também a entidade SCRMG e o Plano de Execução do referido recurso. A representante 
apresentou a entidade e o Plano de Trabalho. Após as devidas apresentações com disponibilização de slide para os conselheiros, e exposto pela representante que, o 
recurso será utilizado na execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV na Vila Beija Flor, Centro e Maracanã com parcerias com entidades, 
dentre elas a ARCA. O Presidente Vilmo, retomou a palavra e consultou a plenária se havia alguma dúvida. Para esclarecimentos, o Presidente pediu que a representante 
da SCRMG, esclarecesse para qual núcleo foi elaborado o plano apresentado para destinação do recurso. A representante informou que o Plano de execução do 
recurso, foi feito considerando inicialmente a unidade onde o CMASC realizou a visita e que foi sinalizado para o conselho os demais núcleos onde será utilizado e 
solicitado que o conselho faça as visitas. Vilmo pediu que a Técnica se pronunciasse em relação a visita Técnica realizada e o parecer da comissão. Marinha informou 
que o Plano apresentado ao CMASC, onde foi realizado a visita e aprovado a execução das atividades do SCFV foi a SEDE. Caso haja uma alteração no local da 
execução, diferente do informado e aprovado pela comissão, a entidade deverá apresentar novo plano de trabalho ao conselho, onde será analisado e feita nova visita 
da comissão ao local das atividades. A representante da SCRMG expôs sua preocupação no que se refere a perda ao prazo de parecer a ser apresentado para recebi-
mento do recurso. O Presidente, esclareceu que a plenária pode aprovar com ressalva e que a ressalva não impede que a entidade receba o recurso. Acrescentou que, 



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 27 de agosto de 2021 Página 50 de 54 Diário Oficial de Contagem - Edição 5141

porem, só pode começar a e execução do recurso após a apresentação da solicitação ao CMASC e deliberação da comissão nas outras unidades a serem visitadas. O 

conselheiro Marcos, pediu a palavra e informou a plenária que foi construída uma minuta entre o CMASC e SMDS, com as orientações e fl uxo para a execução do SCFV 

enquanto entidade. Ariadne informa que já tem conhecimento e que o que for necessário fazer, a entidade irá fazer e, não terá nenhuma difi culdade em se adequar no 

que for necessário. Vilmo esclareceu que o recurso já pode ser utilizado na execução do SCFV na SEDE da entidade, onde foi visitada e aprovada pela comissão e que a 

título de segurança, nos outros núcleos o CMASC vai aguardar a apresentação da documentação para análise e visita, até por que se referem a outros locais e outras 

unidades de CRAS de referenciamento. Dando prosseguimento, Tânia informa que, foi feito uma Aprovação por meio de “AD REFERENDUM” - Resolução CMASC  

014/2021 de 01/07/2021 -     Número da Programação nº311860120210003 - destinada às unidades socioassistenciais - GND 4 - Investimento - Valor R$ 600.000,00 

– Sen. Marcio Bittar - Cadastrada no SIGTV. Para as Unidades: CRAS’s (10), CREAS’s (04), Unidades de Acolhimento (05). A aprovação se deu em reunião no dia 01/07 

com a análise da Comissão de Financiamento e Mesa Diretora e assinado pelo Presidente Vilmo. Tânia acrescentou que tal aprovação está prevista no Regimento 

Interno do CMASC, portanto ele deve passar por homologação em Plenária posterior ao ato. Marcos esclareceu que, tal recurso será utilizado para equipar os 

equipamentos. Tânia informou que foi solicitado pela Comissão de Financiamento e Mesa Diretora que a secretaria esteja informando ao CMASC, sobre a Licitação, 

Orçamento dos gastos da referida emenda e comprovações das aquisições com fotos dos itens adquiridos nos locais (equipamentos) benefi ciados. Silvânia Burato, 

presente na plenária, perguntou ao conselheiro Marcos como que foi realizado o levantamento e como será utilizado o recurso. Marcos esclareceu que passa por todo 

um processo burocrático e ao fi nalizá-lo será feito uma prestação de contas ao CMASC. O Presidente colocou em aprovação a homologação que, foi em seguida 

aprovado por todos os conselheiros presentes. Foi informado que não houve reunião da Comissão do Programa Bolsa Família. Em seguida, foi informado pela Secretária 

Executiva Tânia, os trabalhos da Comissão da Conferência: Foi realizado no dia 10/07 o Encontro dos Trabalhadores do SUAS, com eleição dos delegados e tem 

acontecido os encontros com os usuários nos equipamentos de modo presencial. A conferência continua com data prevista para o dia 18/08/22, de modo Híbrido. Não 

havendo mais deliberações e cumpridos os dispositivos de pauta, o senhor presidente, Vilmo Rodrigues dos Santos, declarou encerrada a plenária, sendo lavrada a 

presente ata, por mim, Tânia de Souza, que depois de lida e aprovada, será devidamente publicada.

RESOLUÇÃO CMASC Nº 017/21

Dispõe sobre a Deliberação do “Demonstrativo Físico Financeiro –Governo Estadual (SEDESE) – Prestação de Contas Ano 2020”. 

O Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem – CMASC, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal Nº 4507 de 29 de Dezembro de 2011 e 

Resolução CMASC nº 010/21; em sua 7ª Plenária Ordinária – Modo Eletrônico - Virtual, do dia 26/08/2021, sobre “Demonstrativo Físico-Financeiro – Governo Estadual 

(SEDESE) – Prestação de Contas Ano 2020”, constante na respectiva Ata de Reuniões Ordinárias do CMASC de nº 007/2021,

RESOLVE: 

Art. 1º – Aprovar o  “Demonstrativo Físico-Financeiro –Governo Estadual (SEDESE) – Prestação de Contas Ano/ 2020”, referente aos Planos de Serviço de Nºs:  858364 e 

876070.

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

Contagem, 26 de Agosto de 2021.

VILMO RODRIGUES DOS SANTOS

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem - CMASC
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Transcon

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

JARI / CONTAGEM - MG

BOLETIM INFORMATIVO

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento

dos interessados, que a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) CONTAGEM -  MG, 

quando da sessão realizada no dia 20/08/2021, julgou os recursos abaixo especifi cados, com as decisões:

1ª JARI

Sessão Ordinária Nº 01-062/2021

RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRANSPORTE - COLETIVO - 1ª INSTÂNCIA

Julgamento Nº Recurso Nº AIT Resultado Recorrente

20/08/2021 00000053323/2020 2666 Deferido CONSORCIO NORTE

20/08/2021 00000014662/2021 E000004476 Indeferido CONSORCIO COMPASS

20/08/2021 00000011192/2021 E000004417 Indeferido CONSORCIO CONECTAR

20/08/2021 00000014664/2021 E000004496 Indeferido CONSORCIO CONPASS

20/08/2021 00000014665/2021 E000004556 Indeferido CONSORCIO CONPASS

20/08/2021 00000014667/2021 E000004495 Indeferido CONSORCIO CONPASS

20/08/2021 00000018736/2021 E000005077 Indeferido CONSORCIO CONPASS

20/08/2021 00000018738/2021 E000005084 Indeferido CONSORCIO CONPASS

20/08/2021 00000018739/2021 E000005085 Indeferido CONSORCIO CONPASS

20/08/2021 00000018744/2021 E000005092 Indeferido CONSORCIO CONPASS

20/08/2021 00000052844/2020 2767 Indeferido CONSORCIO NORTE

20/08/2021 00000052850/2020 2772 Indeferido CONSORCIO NORTE

20/08/2021 00000052851/2020 2774 Indeferido CONSORCIO NORTE

20/08/2021 00000052869/2020 2868 Indeferido CONSORCIO NORTE

20/08/2021 00000053001/2020 2698 Indeferido CONSORCIO NORTE

20/08/2021 00000053002/2020 2696 Indeferido CONSORCIO NORTE

20/08/2021 00000053006/2020 2700 Indeferido CONSORCIO NORTE

20/08/2021 00000053007/2020 2699 Indeferido CONSORCIO NORTE

20/08/2021 00000053009/2020 2706 Indeferido CONSORCIO NORTE

20/08/2021 00000053010/2020 2705 Indeferido CONSORCIO NORTE

20/08/2021 00000053011/2020 2704 Indeferido CONSORCIO NORTE

20/08/2021 00000053326/2020 2832 Indeferido CONSORCIO NORTE

20/08/2021 00000053865/2020 3120 Indeferido CONSORCIO NORTE

20/08/2021 00000053871/2020 3116 Indeferido CONSORCIO NORTE

20/08/2021 00000053875/2020 3114 Indeferido CONSORCIO NORTE

20/08/2021 00000053876/2020 3115 Indeferido CONSORCIO NORTE

20/08/2021 00000007119/2021 E000004261 Indeferido CONSORCIO SUL

20/08/2021 00000007121/2021 E000004039 Indeferido CONSORCIO SUL

20/08/2021 00000007122/2021 E000004123 Indeferido CONSORCIO SUL

20/08/2021 00000007124/2021 E000004124 Indeferido CONSORCIO SUL

20/08/2021 00000007126/2021 E000004128 Indeferido CONSORCIO SUL

20/08/2021 00000007127/2021 E000004129 Indeferido CONSORCIO SUL

20/08/2021 00000007129/2021 E000004131 Indeferido CONSORCIO SUL

20/08/2021 00000007130/2021 E000004145 Indeferido CONSORCIO SUL
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20/08/2021 00000007133/2021 E000004257 Indeferido CONSORCIO SUL

20/08/2021 00000052854/2020 2673 Diligência CONSORCIO NORTE

20/08/2021 00000052855/2020 2672 Diligência CONSORCIO NORTE

20/08/2021 00000052857/2020 2674 Diligência CONSORCIO NORTE

20/08/2021 00000052860/2020 2677 Diligência CONSORCIO NORTE

20/08/2021 00000052861/2020 2680 Diligência CONSORCIO NORTE

20/08/2021 00000052863/2020 2679 Diligência CONSORCIO NORTE

20/08/2021 00000007132/2021 E000004149 Diligência CONSORCIO SUL

Das decisões da JARI de 1ª Instância, referentes aos recursos de infrações previstas no Regulamento Operacional do Serviço de Transporte

Coletivo de Contagem, cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 15(quinze) dias contados da presente publicação, à 2ª Instância,

em conformidade com o disposto no Decreto Municipal 440/2018, bem como na Portaria Transcon nº 43/2019.

O Recurso deverá ser protocolado na JARI Contagem, através do e-mail atendimento.transcon@contagem.mg.gov.br, ou pelo 

site transcon.contagem.mg.gov.br ou ainda no seguinte endereço:

Av. Babita Camargos, 1295, 2º andar, Cidade Industrial, Contagem/MG, CEP 32210-180

Secretaria da JARI - CONTAGEM, 20 de Agosto de 2021

DIOGO FARIAS DA CUNHA

Presidente da 1ª JARI / CONTAGEM - MG

portaria transcon nº.  023 de 27 de agosto de 2021
Dispõe sobre procedimentos referentes ao serviço de transporte escolar no Município de Contagem.

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - TRANSCON, no uso de suas atribuições legais que lhe confer-
em a Lei Municipal nº. 4043, de 01 de novembro de 2006;

CONSIDERANDO o Decreto n° 1764, de 02 de janeiro de 2021, que aprova o regulamento de prestação de serviço de transporte escolar no Município de Contagem;

RESOLVE: 

Art. 1º Todos os veículos integrados ao serviço de transporte escolar no Município de Contagem devem circular, para os fi ns de segurança e fi scalização, portando todos 
os documentos obrigatórios, em especial laudo de vistoria, CRLV e CNH.
Art. 2º Os autorizatários/permissionários terão até 90 (noventa) dias, a contar da data da publicação desta Portaria, para apresentar à TransCon a documentação exigida 
nas legislações vigentes, para fi ns de recadastramento dos permissionários, autorizatários, condutores auxiliares e veículos.
Parágrafo Único. No momento do recadastramento serão renovados a Autorização de Tráfego, o Registro de Condutor e o selo de vistoria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Contagem, 27 de agosto de 2021.

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

Ata da 27ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem do ano dois mil e vinte e um.  Aos dezessete dias do mês de agosto, realizou-se no Plenário “Vereador 
José Custódio” a vigésima sétima 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 Daniel Carvalho fez a leitura do Capítulo 19, Versículos 23 a 
30, narrado por São Mateus, da Bíblia Sagrada. Em seguida, a pedido do vereador Daniel (do Irineu) e com a aquiescência de todos os vereadores, foi dispensada a 
leitura da ata, tendo sido aprovada, sem ressalva. Na sequência, foi lido o Ofício nº 088/2021, de autoria da sra. Patrícia Pereira, Coordenadora Geral do SIND-UTE solici-
tando ao presidente desta Casa Legislativa Alex Chiodi que encaminhe em nome da Câmara Municipal de Contagem uma Moção de Repúdio contra a PEC- Proposta de 
Emenda Constitucional nº 032/2020, que trata da Reforma Administrativa do Governo Federal. Prosseguindo os trabalhos, foram lidos e encaminhados ao órgão 
competente para exame e parecer no prazo legal, os seguintes projetos: 3(três) Emendas ao Projeto de Lei Complementar nº 004/2021/PE, de autoria do vereador 
Ronaldo (Babão); 1(uma) Emenda ao Projeto de Lei Complementar nº 004/2021/PE, de autoria da vereadora Silvinha (Dudu); Projeto de Lei nº 164/ 2021 – Cria a lei “Ser 
Mãe”, que dispõe sobre o direito de toda gestante a ser atendida na rede pública municipal de saúde, a investigação, ao exame genérico que detecta Trombofi lia e ao 
respectivo tratamento e dá outras providências”, de autoria do vereador Bruno (Barreiro); Projeto de Resolução nº 013/2021 – “Concede título de cidadania honorária 
de Contagem ao Deputado Federal Luiz Tibé”, de autoria do vereador Hugo Vilaça; Projeto de Resolução nº 014 /2021 – “Concede o título de cidadania honorária de 
Contagem ao Exmo. Deputado Estadual Marcelo Aro”, de autoria do vereador Daniel (do Irineu).  Em seguida, foram votados e aprovados, os Requerimentos nºs 1460 
a 1518/2021; Indicações nºs 1990 a 2047/2021 e Moções nºs188 a 199/2021, apresentados pelos vereadores, inclusive as matérias destacadas, a saber: Requerimento 
nº 1462/2021 - “Requer ao Poder Executivo, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, o retorno do horário das vendas dos produtos dos trabalhadores 
autônomos da área externa da estação do metrô do Eldorado”, de autoria do vereador Bruno (Barreiro); Requerimento nº 1466/2021, de autoria do vereador Daniel (do 
Irineu), que “Requer a inclusão na pauta do Projeto de Lei nº 106/2021; Requerimento nº 1467/2021, de autoria do vereador Daniel (do Irineu), que “Requer a inclusão 
na pauta do Projeto de Lei nº 092/2021; Requerimento nº 1468/2021 – “Requer às Secretarias de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Desenvolvimento Urbano 
Econômico e Secretaria de Obras, que seja feita uma ação conjunta no sentido de buscar providências junto à pedreira, situada entre os bairros Estâncias Imperiais, 
Solar do Madeira e Sapucaias II, sobre os transtorno causados pelo escoamento de cargas, poeiras pelas vias, tráfego pesado de caminhões e ainda providências quanto 
à pavimentação da Rua Servidão de acesso da pedreira no Bairro Sapucaias II, neste Município”, de autoria do vereador Daniel (do Irineu). Esse vereador, na oportunida-
de, exibiu um vídeo que mostrou a poluição causada por essa pedreira naquele local; Requerimento nº 1478/2021 – “Requer recolocação de guard rail metálico a fi m de 
proteção na travessia de pedestres do córrego que corta o metrô Eldorado e bairro Água Branca”, de autoria de vereador Ronaldo (Babão); Requerimento nº 1508/2021 
– “Requer maiores informações quanto ao serviço de transporte sanitário que era realizado pela Cooperativa Sudeste”, de autoria do vereador Vinícius Faria; Indicação 
nº 1956/2021 – “Solicita a instalação de uma placa indicando “rua sem saída” na esquina entre a Avenida Alterosa e Rua Poços de Caldas, Bairro Parque Turistas, neste 
Município”, de autoria do vereador Gegê Marreco; Indicação nº 1960/2021 – “Vistoria e providências em relação ao esgoto localizado na esquina entre a Rua 
Democracia e Rua Quatorze, Bairro Kennedy, neste Município”, de autoria o vereador Gegê Marreco; Indicação nº 2012/2021 – “Indica realização de Campanha de 
Conscientização da População à preservação do descarte de resíduo de lixo nos córregos deste Município”, de autoria do vereador Denilson (da JUC);  Indicação nº 
2034/2021 – “Indica a presença da Guarda Municipal nos locais de vacinação do COVID-19 “, de autoria da vereadora (Glória da aposentadoria); Indicação nº 
2038/2021 – “Indica vistoria técnica nas vias do bairro Tijuca para avaliar a substituição de lâmpadas de sódio para lâmpadas de led”, de autoria da vereadora Glória 
(da aposentadoria); Moção nº 195/2021 – “ Moção de aplausos à prefeitura de Contagem que, juntamente com a TRANSCON instalou sinais sonoros em travessias do 
Município para auxiliar pessoas com defi ciência visual”, de autoria do vereador Vinícius Faria; Moção nº 198/2021 – “Congratulações a Exma. Senhora Prefeita de 
Contagem,  Marília Campos e ao Vice-prefeito Ricardo Faria, e ao Secretário de Direitos Humanos e Cidadania Marcelo Lino, à Subsecretária Lorena Lemos, ao 
Presidente da Transcon Renato Guimarães Ribeiro, ao Técnico da Transcon Sérgio Soares, ao Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Defi ciência e a todos os 
envolvidos na instalação de sinalização de travessia para pessoas com defi ciência visual nesta cidade”, de autoria dos vereadores Arnaldo de Oliveira e Vinícius Faria. 
Nesse instante, a pedido do vereador Gil Antônio (Teteco) e com aquiescência de todos os vereadores, a pauta foi invertida a fi m de que passassem para a discussão e 
votação de projetos. Em seguida, foi executado o hino da cidade de Contagem. Passando à discussão e votação de projetos, colocou-se em votação, no Parecer e em 
Primeiro Turno, o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 003, de autoria do Poder Executivo. Nesse instante, o vereador Carlin Moura solicitou a palavra e 
comentou que esse projeto seria única e exclusivamente para atender um problema pessoal do presidente da Transcon. Disse não concordar em parar esse legislativo 
para resolver um problema administrativo salarial. Carlin teceu duras críticas a esse presidente e lembrou que já faz 7 (sete) meses que esse presidente estaria no 
governo e ainda não teria mostrado a que veio. Carlin comentou que existem muitas demandas para resolver na cidade de Contagem, como por exemplo, sinalização 
na CCE (Centro de Consultas Especializadas) do Ressaca; fi scalização do transporte coletivo na cidade.  Carlin comentou que teria feito um pedido para colocar uma 
placa de sinalização no CCE/Ressaca. Entretanto, esse presidente teria dito que não tinha o dinheiro. Carlin disse ainda que teria feito outro requerimento solicitando à 
Transcon que reavaliasse o fechamento do canteiro central em frente aos hospitais Santa Rita e São José, que estaria prejudicando os comerciantes e, inclusive, 
prejudicando a passagem das ambulâncias em serviço de emergência. Entretanto, de acordo com Carlin, a resposta desse presidente teria sido que tecnicamente seria 
inviável e que o importante seria garantir o fl uxo da Avenida Tito Fulgêncio para atender Belo Horizonte.  Por fi m, Carlin afi rmou que esse projeto é muito confuso, haja 
vista que a prefeita precisou fazer um substitutivo a ele. Afi rmou, ainda, que hoje, em primeiro turno, o seu voto será não.  Aparteando, o vereador Abne Motta pediu 
vistas ao projeto fundamentando-se não conseguir entender o objetivo dessa matéria. Abne explicou que no portal da transparência da prefeitura o subsídio seria de 15 
(quinze) mil reais, salário já equiparado a dos secretários.  No contra parte, a vereadora Moara disse que houve algumas modifi cações a partir de observações feitas 
pelo vereador Carlin Moura. Moara disse que nenhum servidor recebe antes de primeiro apresentar o seu trabalho. Com referência aos requerimentos citados pelo 
colega Carlin, Moara disse não ser o debate mérito do momento. Quanto a observação do colega Abner, Moara disse que o projeto visa justamente deixar nítido o que 
o colega mesmo colocou, que o presidente da Transcon irá receber o mesmo salário dos secretários. Moara acrescentou que esse projeto não onera o município e que 
ele apenas organiza. Após um longo debate, a pedido do vereador Abne Motta, o presidente Alex Chiodi colocou em votação o Pedido de Vista ao Substitutivo ao 
Projeto de Lei Complementar nº 003/2021/PE, tendo sido rejeitado, com os votos contrários dos vereadores Abne Motta, Carlin Moura e Hugo Vilaça.  Na sequência, 
colocou-se, em discussão e votação, o Parecer do Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 003/2021 que “Altera a lei nº 4.043 de 1º de novembro de 2006”, de 
autoria do Poder Executivo. Procedida a votação, o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 003/2021, de autoria do Poder Executivo foi aprovado, com os votos 
contrários dos vereadores Abne Motta, Carlin Moura e Hugo Vilaça. O vereador Hugo Vilaça solicitou a palavra e retifi cou o seu voto quanto ao parecer do projeto.  Em 
seguida, foi votado e aprovado, em Primeiro Turno, com os votos contrários dos vereadores Abne Motta, Carlin Moura, Hugo Vilaça e José Carlos Gomes o Substitutivo 
ao Projeto de Lei Complementar nº 003/2021 que “Altera a lei nº 4.043, de 1º de novembro de 2006”, de autoria do Poder Executivo. Logo após, foi pedido vistas, pela 
vereadora Moara Saboia ao Projeto de Lei n.º 005/2021, de autoria do vereador Abne Motta, tendo sido aprovado, obtendo 13(treze) votos pela aprovação e 5(cinco) 
votos pela rejeição. Em Segundo Turno e em Redação Final, foram votados e aprovados, por unanimidade, os seguintes projetos:  Projeto de Lei n.º 044/2021 - que 
“Inclui o “Disque Denúncia de Violência Contra Animais” nos canais de comunicação da Prefeitura Municipal de Contagem”, de autoria do Vereador Carlin Moura;  Pro-
jeto de Lei n.º 054/2021 - que “Institui o mês “ABRIL LARANJA” dedicado à campanha de prevenção da crueldade contra os animais no âmbito do município de 
Contagem e dá outras providências”, de  autoria do Vereador Daniel Carvalho;  Projeto de Lei n.º 067/2021 - que “Declara como Patrimônio Cultural e Imaterial do 
Município o “Granja Adélia Esporte Clube”, e dá outras providências”, de autoria do Vereador Ronaldo Babão. Receberam parecer conclusivo da Comissão de 
Administração e Serviços Públicos, os seguintes projetos de lei:  Projeto de Lei n.º 039/2021, que “Altera denominação de logradouro público que menciona, neste 
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Município”, de autoria da Vereadora Daisy Silva, convertendo-se na Proposição de Lei nº 050/2021;  Projeto de Lei n.º 040/2021, que “Altera denominação de 
logradouro público que menciona, neste Município”, de autoria da Vereadora Daisy Silva, convertendo-se na Proposição de Lei nº 051/2021;  Projeto de Lei n.º 
107/2021, que “Declara de Utilidade Pública a “Igreja Pentecostal Novos Tempos”, com sede neste Município”, de autoria do Vereador Arnaldo de Oliveira, convertendo-
-se na Proposição de Lei  nº 041/2021. Logo após, os vereadores autores de suas matérias destacadas discorreram sobre elas, conforme consta nos anais desta Casa. Por 
questão de ordem, o vereador Carlin Moura cumprimentou os  protetores de animais presentes na galeria superior do plenário. Carlin comentou que desde janeiro, 
início dessa legislatura, esses protetores fi zeram o pleito da comissão do direito dos animais. E, inclusive, trouxeram naquela época a denúncia e o pedido para que 
fosse agilizado o processo de castração dos animais na cidade de Contagem. Carlin lembrou que desde o mês de janeiro o castra móvel não estaria funcionando, 
enfatizando, na oportunidade, que a castração desses animais é fundamental, tanto no ponto de vista da saúde dos animais como também na saúde do homem. Carlin 
acrescentou que sem a devida castração esses animais irão proliferar, no momento de grave epidemia na cidade. Esse vereador lembrou que antes de vir aqui nesta 
Casa, esses protetores foram até a porta da prefeitura reivindicar o retorno do processo de castração na cidade. Saindo em defesa desses protetores e, em especial, em 
defesa dos animais, Carlin solicitou ao executivo municipal que agilize esse processo. Esse vereador lembrou, ainda, que a UNA já teria colocado à disposição para fazer 
o convênio com a zoonose a fi m de acelerar o referido processo. Aparteando, Léo (da academia) corroborou com o colega, parabenizando-o pela abordagem do tema. 
Léo aproveitou para colocar à disposição desses protetores e, inclusive, que poderão contar também com o pessoal da ONG SOS Vira Latas. No horário destinado ao 
Grande Expediente, o vereador Gegê (Marreco) discorreu sobre algumas de suas indicações destacadas.  Referindo-se ao esgoto a céu aberto na esquina, entre a Rua 
Democracia e Rua Quatorze no Bairro Kennedy, esse vereador solicitou urgência na solução desse problema, mostrando, através de um vídeo, os transtornos causados 
pelo vazamento desse esgoto. Gegê (Marreco) também falou de sua outra indicação que solicita a instalação de uma placa indicando “Rua Sem Saída” na esquina entre 
a Avenida Alterosa e Rua Poços de Caldas, Bairro Parque Turistas, neste Município. Em seguida, falou, ainda, no Grande Expediente o vereador Ronaldo Babão que, 
também, colocou-se à disposição dos protetores dos animais. O vereador Denilson (da JUC) aparteou e disse apoiar a população. Disse conhecer as instalações da UNA 
e, também, observou a necessidade de que se faça a castração de animais no município de Contagem. O vereador Daniel Carvalho também ressaltou o trabalho feito 
em Contagem por essas, que chamou de lutadoras e guerreiras. Disse que o aumento de cachorros nas ruas seria o refl exo da não castração. Daniel Carvalho sugeriu 
que se crie um departamento específi co para cuidar dos animais em nossa cidade. O vereador Hugo Vilaça cumprimentou a todos e deixou uma mensagem de apoio e 
motivação. Hugo Vilaça solicitou ao executivo municipal que se crie um novo centro de castração no município de Contagem. Hugo Vilaça observou a necessidade de 
que haja soluções reais para o povo no âmbito dos animais e das obras. Aparteando, o presidente Alex Chiodi disse que, segundo a Secretaria de Saúde, a grande 
difi culdade estaria na compra dos insumos, já que esses insumos seriam os mesmos usados nas pessoas com a Covid-19. O presidente solicitou à Diretoria Legislativa 
que elabore um documento perguntando quando iniciarão as castrações neste Município. Por fi m, Alex lembrou a todos os parlamentares da reunião com a Secretária 
Municipal de Educação, Professora Telma, que acontecerá amanhã, dia 18 de agosto, às 9horas e 30 minutos no gabinete da presidência desta Casa. Finalizando os 
trabalhos, foi convocada a 38ª Reunião Ordinária, prevista para o dia 24 de agosto, às 9:00 horas. Registrada a chamada fi nal, constatou-se a ausência dos vereadores 
Bruno (Barreiro), Daniel (do Irineu) e Gil Antônio Diniz (Teteco) que solicitaram verifi cação de quórum para se retirar. Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou 
encerrada a reunião e, para constar, eu, José Carlos Gomes, 1º Secretário, solicitei fosse lavrada a presente ata que, sendo lida, discutida e, se aprovada, será por mim e 
pelo presidente, assinada. 
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