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CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1.929 de 08 de Dezembro de 2020, que dispõe sobre 

os novos protocolos para o funcionamento das atividades comerciais no Município de 

Contagem, em decorrência da pandemia causada pela COVID-19, suspendeu, neste 

Município, a realização e funcionamento de: “Art. 7º, XIII – atividades coletivas esportivas e 

de promoção a saúde em ambientes públicos e privados” 

 

CONSIDERANDO o estado de calamidade pública gerado pela pandemia do novo 

Coronavírus (COVID-19) e com fundamento, sobretudo, no direito à vida, no direito à saúde, 

na necessidade de proteção dos empregos e no princípio da preservação das empresas. 

Diante disso esta NOTA TÉCNICA busca regular as atividades dos profissionais do Programa 

Movimenta Contagem com objetivo de garantir e manter a ocupação profissional dos 

colaboradores. 

 

CONSIDERANDO que a Administração Pública e a Associação Comunitária Shekinah devem 

negociar a adoção de medidas que preservem a continuidade da prestação dos serviços, 

tudo sem prejuízo do estrito cumprimento das cautelas sanitárias necessárias para 

resguardar a saúde pública e o enfrentamento da disseminação do Coronavírus; 

 

CONSIDERANDO que a suspensão das atividades coletivas foi medida absolutamente 

coerente com o esforço de redução das interações sociais como forma de preservar vidas 

e evitar o colapso do sistema de saúde; 

  

CONSIDERANDO a Lei nº 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020 que dispõe sobre as medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019, especialmente o §3º do art. 3º 

que prevê ausências dos trabalhadores terceirizados decorrentes do cumprimento desta 

Lei, serão consideradas faltas justificadas; 

 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 5.078, de 01 de abril de 2020, que dispõe sobre 

autorização de medidas excepcionais no âmbito dos contratos administrativos de 

prestação de serviços contínuos, finanças públicas e outras medidas em face das situações 

de emergência em saúde e calamidade públicas decorrentes do Coronavírus, no Município 

de Contagem. Assim, a Secretaria Municipal de Saúde conforme autorização do artigo 2º 

c/c art. 5º da referida Lei autoriza a OSC a realizar o pagamento dos prestadores de serviço 

pelo mês de março. Vejamos: 

Art. 2º Como medida excepcional, o Poder Executivo Municipal fica 

autorizado a manter o pagamento mensal do contrato, nos casos em 
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que for indicada a suspensão total ou parcial dos serviços, deduzidas as 

despesas diretas e indiretas que efetivamente deixem de incorrer, de 

forma a garantir o pagamento das despesas devidamente comprovadas 

com pessoal e encargos dos trabalhadores que deixarem de prestar os 

serviços em razão da situação de emergência e calamidade pública.   

§1º As ausências dos trabalhadores terceirizados decorrentes do 

cumprimento desta Lei, serão consideradas faltas justificadas, nos termos 

do §3º do art. 3º, da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

CONSIDERANDO a manutenção do pagamento mensal do contrato, nos casos em que 

houve a suspensão total ou parcial dos serviços, bem como a garantia do pagamento das 

despesas devidamente comprovadas com pessoal e encargos dos trabalhadores que 

deixaram de prestar os serviços em razão da situação de emergência e calamidade 

pública, nos termos do art. 2º da Lei Municipal 5.078/2020, assegura-se o pagamento integral 

dos colaboradores desde a suspensão do programa até a assinatura do presente termo, 

mediante compensação das horas pagas e não trabalhadas, através de BANCO DE HORAS;  

CONSIDERANDO que o mesmo artigo da Lei Municipal em seus §§ 2º e 5º, assegura-se que o 

Poder Executivo Municipal poderá determinar que os trabalhadores deixem de prestar 

serviços nas unidades de origem para atendimento de outras unidades com maior 

necessidade, bem como as alterações de que trata este artigo, inclusive a eventual 

utilização de trabalhadores na prestação de serviços em unidades distintas do órgão ou 

entidade contratante ou para outros órgãos ou entes da Administração Pública Municipal, 

não configuram alteração de objeto contratual, dispensando-se a celebração de termo 

aditivo para tais fins. Esta Nota Técnica estabelece que:  

A partir do dia 04 de janeiro de 2021, a OSC deverá direcionar os prestadores de 

serviço do Programa Movimenta Contagem, para realizar atividades, sob orientação da 

Secretaria Municipal de Saúde, para atuar neste momento de calamidade pública 

decorrente do Coronavírus. Deve-se atentar que a carga horária mensal do colaborador 

não deve ser alterada, ressalvada a hipótese de compensação de horas decorrentes dos 

dias em que não houve a efetiva prestação de serviço. 

Com o aceite da OSC e dos colaboradores, ficará a Secretaria Municipal de Saúde 

responsável por indicar os locais onde possam contribuir na promoção e prevenção à saúde 

junto às unidades de saúde, de acordo com o memorando 010/2020 do Movimenta 

Contagem. Sendo necessário o direcionamento da Secretaria Municipal conforme prevê a 

Lei Municipal nº 5.078: 

Art. 5º (...) Parágrafo único.  A Secretaria Municipal da Saúde nos 

contratos, convênios e parcerias com as entidades e 

prestadores de serviços de saúde complementar poderá 

estabelecer critérios mínimos e quantitativos para os repasses, 

independentemente da aferição da produção, desde que as 

entidades e contratadas garantam a manutenção da mão de 

obra alocada em seus serviços. 

A Superintendência de Atenção à Saúde (SAS) fará o direcionamento dos 

profissionais interessados em prestar os serviços nos Distritos Sanitários do Município de 
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Contagem. A OSC informará os profissionais que atuarão sob demanda da SAS/SMS. 

Prioritariamente os profissionais atuarão: 

1) Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e Fisioterapeutas: Atender demanda técnica 

para realização da função. 

 

2) Motoristas: Atender demanda específica da SAS conforme carga horário 

estabelecida pela OSC. 

 

3) Equipe de Execução: compreende-se por todos os profissionais que executam e 

supervisionam as atividades/aulas (ginástica, ritmos, outros) do Programa, tais 

profissionais atuarão como: 

 Suporte às Unidades de Saúde: realizando orientações e recomendações à 

prevenção do vírus, auxiliar na marcação e desmarcação de agendamentos 

presenciais e por telefone, auxiliar nos fluxos internos dos pacientes. Ajudar na 

campanha de vacinação e demais campanhas que ocorrerão no período. 

Como o programa faz parte da Secretaria de Saúde, os profissionais atuam 

na prevenção e promoção da saúde dos usuários. O trabalho será executado 

para contralar o fluxo dos atendimentos nas unidades de saúde. 

 

 Elaboração de aulas on-line: valorizando a qualidade em detrimento à 

quantidade, é indispensável a manutenção da mesma qualidade já realizada 

pela entidade nas aulas on-line disponíveis nas redes sociais.  

 

As aulas on-line deverão ser disponibilizadas no Facebook do Movimenta Contagem, no 

endereço www.facebook.com/groups/movimentacontagem. Sendo: 

 

I. Nas modalidades: ginástica, ritmos, aerolocal e circuito kids, em horários fixos, duas 

vezes por semana cada, com pelo menos 30 (trinta) minutos cada aula, nos mesmos 

moldes que já ocorrem nos núcleos.  

II. As aulas deverão ser gravadas em local de escolha da entidade com devida 

identificação de pelo menos 2 (dois) banners do Programa Movimenta Contagem;  

III. As aulas deverão ter publicidade através de links nas mais diversas redes sociais; 

IV. É necessária a realização de aulas adaptadas para idosos, maiores de 60 anos, e 

para crianças, este para atender O Programa Saúde na Escola (PSE), conforme Plano 

de Trabalho.  

V. Caso seja necessário é permitido criar novas modalidades. 

Os profissionais que não estiverem atuando conforme demanda acima descrita 

deverão estar à disposição da OSC para a realização de atividades administrativas 

necessárias à manutenção das atividades e dos profissionais. Assim a entidade deverá 

enviar mensalmente uma planilha com a descrição objetiva sobre a atuação de cada um 

dos colaboradores do Programa, na respectiva prestação de contas. 

A jornada a ser realizada será de acordo com o período contratado, conforme Plano 

de Trabalho. Para este direcionamento de novas atividades, os prestadores de serviço 

deverão considerar o tempo de atendimento aos usuários antes e depois das atividades 

para composição da jornada, sendo considerado cada núcleo um período de 3h20 (três 

horas e vinte minutos) de serviços prestados. Este tempo já determinado a partir do Contrato 



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE 

DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA  

 

José Vitor de Melo Rabelo 

Gestor do Programa Movimenta Contagem 

Matrícula 204443 

de Prestação de Serviços do Microempreendedor Individual, na cláusula 2ª, inciso I, “Sendo 

que um núcleo equivale a uma turma de atividade física (aula de ginástica/ritmos/outros) 

em 2 (duas) vezes por semana sendo 1h (uma hora) cada aula, estando presente no local 

num intervalo de 20min (vinte minutos) antes e 20min (vinte minutos) depois para orientações 

aos usuários e preparação da atividade.” Considerando: 

 1 núcleo = 3h20 (três horas e vinte minutos) por semana; 

 2 núcleos = 6h40 (seis horas e quarenta minutos) por semana; 

 3 núcleos = 10h00 (dez horas) por semana; 

 4 núcleos = 13h20 (treze horas e vinte minutos) por semana. 

Todos profissionais contratados pela entidade deverão fazer parte das equipes de 

promoção e prevenção à saúde com exceção das pessoas presentes no grupo de risco 

conforme o Decreto Municipal nº 1.522 de 19 de março de 2020, ou conforme necessidade 

administrativa, desde que devidamente justificado a pela OSC. 

Preferencialmente os profissionais devem estar disponíveis, no horário de 07h às 11h, 

informando os dias disponíveis para que a SAS e o Gestor do Programa possam fazer a 

escala dos profissionais conforme demanda.  

O controle será feito através de “Declaração de Prestação de Serviço”, atestado por 

responsável da Unidade de Saúde juntamente com representante administrativo da OSC, 

para prestação de contas pelos serviços prestados pela OSC à Secretaria Municipal de 

Saúde. Com a OBRIGATORIEDADE do nome legível e número de matrícula do servidor/chefia 

responsável pela assinatura do registro de horário diário. 

Diante da calamidade pública, principalmente em função do princípio da eficiência 

e o controle do gasto do dinheiro público, a Associação Comunitária Shekinah aceite nossas 

considerações para que o Plano de Trabalho ocorra em sua totalidade em benefício dos 

usuários e moradores de toda Contagem. 

Esta NOTA TÉCNICA DA SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE vigorará enquanto 

perdurar a situação de emergência e calamidade pública decorrente do Coronavírus. 

Na oportunidade, renovamos os protestos de elevada estima e distinta 

consideração. 

 

 

 


