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Atos do Executivo

DECRETO Nº 004, DE 12 DE JANEIRO DE 2021
Dispõe sobre novas regras para o funcionamento das atividades comerciais e estabelecimentos no Município de Contagem, em decorrência da pandemia causada pela 
COVID-19 e dá outras providências. 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no exercício da atribuição legal lhe confere o inciso VII, do art. 92, da Lei Orgânica do Município, tendo em vista a Lei Feder-
al nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e atualizações,
CONSIDERANDO o Decreto nº 1.510, de 16 de março de 2020, que declara Situação de Emergência em Saúde Pública no Município de Contagem, provocada pelo novo 
Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6.341, que reconhece competência concorrente dos Estados, Distrito Federal, Municípios e União no 
combate à COVID-19;

DECRETA:

Art. 1º Todas as atividades comerciais e estabelecimentos autorizados a funcionar no Município de Contagem deverão seguir os Protocolos sanitários estabelecidos no 
Plano Municipal de enfrentamento à COVID-19 – “Plano Contagem Pacto pela Vida”, disponibilizado no link https://www.contagem.mg.gov.br/coronavirus.

Art. 2º A partir de 14 de janeiro de 2021, por tempo indeterminado, fi cam suspensas as seguintes atividades com potencial de aglomeração de pessoas e o funciona-
mento de: 
I - cinemas, teatros, museus, centros culturais, casa de cultura, bibliotecas públicas e privadas, parques públicos e privados, clubes de lazer, recreação, circos e parques 
temáticos;
II - casas de shows e espetáculos de qualquer natureza;
III - boates, danceterias e salões de dança;
IV - atividades educacionais presenciais em todos os níveis de ensino;
V - exposições, congressos e seminário;
VI - eventos esportivos, culturais e de lazer, de qualquer natureza, em propriedades e logradouros públicos;
VII - eventos públicos de qualquer natureza que tenham mais de 10 (dez) pessoas;
VIII - eventos particulares de qualquer natureza que tenham mais de 10 (dez) pessoas, inclusive em residências e condomínios habitacionais; e
IX - a utilização integral de toda a região da orla da Lagoa Vargem das Flores, inclusive a prática de esportes náuticos, salvo o acesso de embarcações ofi ciais.
§1º As autoridades municipais estão autorizadas a impedir o funcionamento e suspender a realização de qualquer uma das hipóteses mencionadas neste artigo. 
§2º A suspensão de que trata o caput deste artigo não se aplica: 
I - às atividades de operacionalização interna dos estabelecimentos comerciais, desde que respeitadas as regras sanitárias e de distanciamento adequado entre os 
funcionários; e
II - à realização de transações comerciais por meio de aplicativos, internet, telefone ou outros instrumentos similares, nem aos serviços de entrega de mercadorias a 
domicílio.

Art. 3º Além das atividades essenciais, estão autorizadas a funcionar no Município de Contagem, enquanto a evolução dos dados epidemiológicos e de disponibilidade 
assistencial permitirem, todas as atividades não previstas no art. 2° deste Decreto, desde que as instituições do comércio, indústria, serviços, igrejas e templos religiosos 
e organizações da sociedade civil cumpram as regras de prevenção ao contágio e contenção da propagação de infecção viral relativa ao Coronavírus – COVID-19, esta-
belecidas neste Decreto e nos Protocolos específi cos defi nidos no Plano Contagem Pacto pela Vida. 

Art. 4° As instituições do comércio, indústria, serviços, igrejas e templos religiosos e organizações da sociedade civil que realizam atividades autorizadas a funcionar no 
Município de Contagem deverão cumprir as seguintes regras de prevenção ao contágio e contenção da propagação do Coronavírus – COVID-19:
I - afi xar na entrada do estabelecimento uma placa informando a capacidade máxima de lotação;
II - garantir que os ambientes estejam ventilados e facilitem a circulação de ar;
III – disponibilizar profi ssional para realizar a abordagem de frequentadores, clientes, funcionários e fornecedores para uso de preparações alcoólicas (gel ou líquida 
com concentração de 70%) na entrada do estabelecimento e, se possível, de forma intercalada nos corredores, recomendando por meio de informativos a necessidade 
do seu uso constante;
IV - na entrada do estabelecimento, manter um termômetro digital remoto, que detecte a temperatura sem contato com a pele, sendo vedada a entrada e permanência 
no estabelecimento de frequentadores, clientes, funcionários ou fornecedores com temperatura corporal superior a 37º;
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V – somente autorizar a entrada e permanência no estabelecimento de frequentadores, clientes, funcionários e fornecedores com uso adequado de máscara facial, que 
deverá cobrir totalmente o nariz e a boca; 
VI - ampliar a frequência de limpeza de piso, corrimão, maçaneta, superfícies e banheiros com álcool 70% ou solução de água sanitária, lixeira com tampa e abertura 
sem contato manual;
VII - higienizar com álcool a 70% todos os equipamentos utilizados na prestação de serviços, antes e após cada utilização;
VIII - realizar higienização de superfícies de equipamentos de uso compartilhado (carrinhos de compras, cestas e similares, etc.) por cada cliente, com álcool 70%;
IX- descartar resíduos corretamente, conforme preconizado na Resolução RDC 222/2018 Anvisa/MS;
X - higienizar com álcool a 70% máquinas de cartão de crédito após a utilização de cada usuário;
XI - para os estabelecimentos que realizem entrega em domicílio, deve-se proceder à devida higienização de todos os equipamentos utilizados para o transporte, bem 
como garantir a temperatura adequada para não perecimento dos alimentos e manutenção da qualidade dos medicamentos;
XII - uso obrigatório de face shield (máscara transparente de acrílico) para todos os atendentes do estabelecimento, juntamente com a máscara de proteção facial.
§1º Os estabelecimentos deverão dispensar do comparecimento ao seu local de trabalho os funcionários que apresentarem sintomas respiratórios, tais como tosse seca, 
febre (temperatura corporal acima de 37º), difi culdade respiratória aguda, congestionamento nasal e/ou infl amação na garganta.
§2º O distanciamento entre as pessoas, a fi m de evitar aglomeração e observar as regras sanitárias e epidemiológicas de enfretamento a pandemia deve ser cumprido 
da seguinte forma:
I – para lugares fechados, 1 (uma) pessoa a cada 5m² (cinco metros quadrados); e
II – para lugares abertos, 1 (uma) pessoa a cada 2m² (dois metros quadrados).

Art. 5º Restaurantes, bares, lanchonetes, padarias, trailers e similares, além das regras previstas no art. 4° deste Decreto, deverão cumprir os seguintes horários de 
funcionamento:
I – restaurantes poderão funcionar nas segundas-feiras, terças-feiras e quartas-feiras até às 15h, sendo proibido o consumo de bebidas alcoólicas no local;
II – bares e outros estabelecimentos similares que não comercializem refeições no horário de almoço fi cam proibidos de funcionar nas segundas-feiras, terças-feiras e 
quartas-feiras;
III – bares e restaurantes poderão funcionar nas quintas-feiras, sextas-feiras, sábados e domingos até às 23h, sendo permitidos a venda e o consumo de bebidas alcoóli-
cas no local;
IV – lanchonetes, padarias, trailers e similares poderão funcionar todos os dias, obedecendo as mesmas restrições de horário, venda e consumo de bebidas alcoólicas 
impostas nos incisos I e III deste artigo;
Parágrafo único: Deverão ser adotadas as seguintes medidas pelos estabelecimentos referidos no caput deste artigo, além das previstas no art. 4º deste Decreto e 
daquelas previstas em Protocolos específi cos para o setor defi nidos no Plano Contagem Pacto pela Vida: 
I – manter as mesas com distanciamento, respeitando o previsto no §2º do art. 4º deste Decreto;
II – permitir no máximo quatro pessoas para ocupação de cada mesa, sendo proibido juntar mesas e atender pessoas que não estiverem sentadas;
III – disponibilizar gradil ou fi ta zebra para o controle da entrada dos clientes;
IV – determinar a obrigatoriedade da utilização adequada de máscaras para todas as pessoas durante a permanência no estabelecimento.
V – adotar as medidas sanitárias defi nidas em Protocolo específi co para apresentações de músicas ao vivo;
VI – não permitir a realização de eventos de qualquer natureza, em especial confraternizações, amigo oculto e aniversários.

Art. 6º Velórios públicos e privados deverão obedecer às regras gerais deste Decreto e as normas específi cas estabelecidas em Protocolo defi nido no Plano Contagem 
Pacto pela Vida.  

Art. 7º As instituições de que trata o art. 3° deste Decreto poderão protocolar junto à Secretaria Municipal de Saúde proposta de readequação de funcionamento, com 
o objetivo de ampliar os cuidados relacionados à prevenção, contágio e contenção da propagação de infecção viral relativa ao Coronavírus - COVID-19. 
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Saúde deverá analisar as propostas mencionadas no caput deste artigo e posteriormente submetê-las ao Comitê de Enfrenta-
mento à Epidemia do COVID-19. 

Art. 8º É obrigatório o uso de máscaras, com adequada cobertura sobre o nariz e a boca, em todos os espaços públicos, equipamentos de transporte público coletivo e 
estabelecimentos comerciais, industriais, de serviços, igrejas e templos religiosos e organizações da sociedade civil no Município de Contagem. 
§1º Os estabelecimentos deverão impedir a entrada e a permanência de pessoas que não estiverem utilizando máscara com cobertura adequada sobre o nariz e a boca.
§2º Deverão ser afi xados cartazes informativos sobre a forma de uso correto de máscaras e o número máximo de pessoas permitidas ao mesmo tempo no estabeleci-
mento.  

Art. 9º A fi scalização quanto ao cumprimento das medidas determinadas neste Decreto competirá:
I – à Guarda Civil Municipal, nos termos da Lei Complementar nº 215, de 29 de dezembro de 2016;
II – aos agentes de fi scalização da Vigilância Sanitária;
III – aos agentes de fi scalização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, nos termos da Lei Complementar nº 105, de 20 de janeiro de 2011; e
Parágrafo único. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais também participação das ações de fi scalização das medidas previstas neste Decreto e nos 
Protocolos do Plano Contagem Pacto pela Vida, nos termos da regulamentação estadual. 

Art. 10 Em caso de descumprimento das medidas previstas neste Decreto e nos Protocolos do Plano Contagem Pacto pela Vida, o representante legal da instituição 
poderá sofrer sanções na esfera cível e criminal, além da revogação do Alvará de Localização e Funcionamento, interdição do estabelecimento ou demais medidas san-
cionatórias, nos termos da Lei Complementar nº 190, de 30 de dezembro de 2014 e da Lei Complementar nº 103 de 20 de janeiro de 2011.
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Parágrafo único. As medidas mencionadas no caput deste artigo serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções administrativas, cíveis e criminais, em especial a 
imputação ao crime previsto no art. 268, do Código Penal Brasileiro.

Art. 11 Revoga-se o Decreto nº 1.870, de 23 de outubro de 2020.

Art. 12 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 12 de janeiro de 2021.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

Secretaria Municipal 
de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E PARCERIAS
DIRETORIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PARCERIAS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 12/01/2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 151/2020 PA. 121/2019 PE. 042/2019 ATA DE R.P. 010/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
CONTRATADA: EDULAB – COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS - ITENS 42 E 45 DA ATA DE R.P., PARA ATENDER AS UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
VALOR ESTIMADO: R$ 16.666,16
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1123.12.365.0029.2251 – 33903014 - 0101
VIGÊNCIA: DE 11/11/2020 ATÉ 11/05/2021
ASSINADO: 11/11/2020. 

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.412
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, o disposto no artigo 1º, Lei Complementar nº 170, de 30 de junho de 2014, 
devidamente regulamentada pelo Decreto nº 414, de 07 de novembro de 2014; CANCELA autorização para receber Gratifi cação de Dedicação Exclusiva do Magistério – 
GDEM, nos termos do Artigo 18 da Lei Complementar nº 203, de 04 de abril de 2016, a servidora abaixo relacionada, conforme descrito:

SERVIDOR (A) MATRÍCULA PROGRAMA RETROAGINDO A:

MARCIA MARIA CASSIA ALVARENGA 1162116 Gestão Pedagógica 01/01/2021
Palácio do Registro, em Contagem, aos 08 de janeiro de 2021.
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração
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