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Municipio de Contagem
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2017 Mês de Dezembro Emissão: 27/03/2018 11:24 Página: 1 de 1
GUG: MUNICIPIO

INGRESSOS DISPÊNDIOS

Especificação Nota Exercício Atual Exercício Anterior Especificação Nota Exercício Atual Exercício Anterior

Receita Orçamentária (I) 1.592.202.885,68 1.571.725.183,42 Despesa Orçamentária (VI) 1.632.664.765,44 1.492.399.264,53

Ordinária 728.392.366,80 706.441.783,23 Ordinária 529.498.813,36 514.686.714,47

Vinculada 863.810.518,88 865.283.400,19 Vinculada 1.103.165.952,08 977.712.550,06

Recursos Vinculados à Educação 319.157.610,11 308.133.895,39

Recursos Vinculados à Saúde 311.384.785,86 315.796.979,09

Recursos Vinculados à RPPS 170.393.247,62 141.448.514,14

Recursos Vinculados à Assistência Social 5.547.165,26 3.719.482,52

Recursos Vinculados à Convênios União 7.620.793,87 17.740.074,45

Recursos Vinculados à Convênios Estado 516.543,75 6.488.428,41

Outras Destinações de Recursos 49.190.372,41 71.956.026,19

Recursos Vinculados à Educação 352.468.423,18 306.431.169,76

Recursos Vinculados à Saúde 479.067.479,78 427.162.464,96

Recursos Vinculados à RPPS 145.997.856,18 110.381.828,81

Recursos Vinculados à Assistência Social 6.771.667,51 3.643.913,77

Recursos Vinculados à Convênios União 11.133.720,47 18.319.789,75

Recursos Vinculados à Convênios Estado 15.613.431,21 1.095.924,66

Outras Destinações de Recursos 92.113.373,75 110.677.458,35

Transferências Financeiras Recebidas (II) 573.188.765,11 481.276.451,25 Transferências Financeiras Concedidas (VII) 573.188.765,11 481.276.451,25

Para a Execução Orçamentária 557.424.665,11 446.663.352,41

Para Cobertura Déficit Financeiro do RPPS 15.764.100,00 34.613.098,84

Para a Execução Orçamentária 557.424.665,11 446.663.352,41

Para Cobertura Déficit Financeiro do RPPS 15.764.100,00 34.613.098,84

Recebimentos Extraorçamentários (III) 385.338.290,67 284.611.095,15 Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 296.477.072,99 304.652.385,02

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 90.620.122,40 74.699.407,56

Inscrição de Restos a Pagar Processados 36.877.391,58 40.117.682,91

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 207.146.269,68 157.521.548,37

Outros Recebimentos Extraorçamentários 50.694.507,01 12.272.456,31

Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 24.918.052,23 38.860.077,28

Pagamento de Restos a Pagar Processados 37.727.541,79 54.798.784,20

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 201.052.718,88 208.786.500,07

Outros Pagamentos Extraorçamentários 32.778.760,09 2.207.023,47

Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 315.336.081,61 256.051.452,59 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) 363.735.419,53 315.336.081,61

Caixa e Equivalentes de Caixa 315.336.081,61 256.051.452,59 Caixa e Equivalentes de Caixa 363.735.419,53 315.336.081,61

TOTAL (V) = (I + II + III + IV) 2.866.066.023,07 2.593.664.182,41 TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) 2.866.066.023,07 2.593.664.182,41

Alexis José Ferreira de Freitas

Prefeito Municipal

Luci Meireles da Silva

Contadora

Gilberto Silva Ramos

Secretário Municipal de Fazenda
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Municipio de Contagem
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2017 Mês de Dezembro Emissão: 27/03/2018 11:21 Página: 1 de 5
GUG: MUNICIPIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO
INICIAL

PREVISÃO
ATUALIZADA

(a)

RECEITAS
REALIZADAS

(b)

SALDO
(c) = (a - b)

RECEITAS CORRENTES 1.496.356.237,00 1.548.106.224,58 1.457.330.387,53 90.775.837,05

RECEITA TRIBUTÁRIA 352.727.095,00 397.797.335,56 405.144.309,30 -7.346.973,74

Impostos 326.563.454,00 365.766.395,00 372.104.189,91 -6.337.794,91

TAXAS 26.163.641,00 32.030.940,56 33.040.119,39 -1.009.178,83

RECEITA DE CONTRIBUIÇAO 111.995.000,00 111.995.000,00 84.610.594,50 27.384.405,50

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 40.793.000,00 40.793.000,00 43.784.277,38 -2.991.277,38

CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

71.202.000,00 71.202.000,00 40.826.317,12 30.375.682,88

RECEITA PATRIMONIAL 30.855.760,00 30.855.760,00 42.772.035,35 -11.916.275,35

RECEITAS IMOBILIÁRIAS 800,00 800,00 11.500,00 -10.700,00

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 28.954.960,00 28.954.960,00 42.117.717,48 -13.162.757,48

RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 1.900.000,00 1.900.000,00 642.817,87 1.257.182,13

RECEITAS DE SERVIÇOS 13.505.000,00 13.505.000,00 10.776.101,17 2.728.898,83

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 908.671.077,00 909.538.965,37 848.067.462,70 61.471.502,67

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 889.676.748,00 890.544.636,37 840.662.148,49 49.882.487,88

TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS 3.568.000,00 3.568.000,00 3.004.186,01 563.813,99

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 15.426.329,00 15.426.329,00 4.401.128,20 11.025.200,80

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 78.602.305,00 84.414.163,65 65.959.884,51 18.454.279,14

MULTAS E JUROS DE MORA 47.703.305,00 53.515.163,65 37.032.198,92 16.482.964,73

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.613.000,00 5.613.000,00 8.064.770,12 -2.451.770,12

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 20.544.000,00 20.544.000,00 16.918.240,12 3.625.759,88

RECEITAS DIVERSAS 4.742.000,00 4.742.000,00 3.944.675,35 797.324,65

RECEITA DE CAPITAL 214.584.498,00 214.584.498,00 30.926.155,28 183.658.342,72

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 105.217.564,00 105.217.564,00 16.083.294,60 89.134.269,40

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 104.217.564,00 104.217.564,00 16.083.294,60 88.134.269,40

OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

ALIENAÇÃO DE BENS 1.188.000,00 1.188.000,00 332.663,20 855.336,80

Alienação de Bens Móveis 371.000,00 371.000,00 0,00 371.000,00

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 817.000,00 817.000,00 332.663,20 484.336,80

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 70.193.934,00 70.193.934,00 6.138.302,71 64.055.631,29

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 6.230.000,00 6.230.000,00 0,00 6.230.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 63.963.934,00 63.963.934,00 6.138.302,71 57.825.631,29

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 37.985.000,00 37.985.000,00 8.371.894,77 29.613.105,23

Outras Receitas 37.985.000,00 37.985.000,00 8.371.894,77 29.613.105,23

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 94.003.000,00 100.941.800,00 103.946.342,87 -3.004.542,87

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÃO 78.302.000,00 85.240.800,00 88.716.539,14 -3.475.739,14

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL

78.302.000,00 85.240.800,00 88.716.539,14 -3.475.739,14

RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS 2.080.000,00 2.080.000,00 1.050.000,00 1.030.000,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS 13.621.000,00 13.621.000,00 14.179.803,73 -558.803,73

MULTAS E JUROS DE MORA - INTRAORÇAMENTÁRIAS 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 781.909,33 -781.909,33

Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para a
Amortização de Déficit Atuarial do RPPS

13.596.000,00 13.596.000,00 13.397.894,40 198.105,60
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Municipio de Contagem
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2017 Mês de Dezembro Emissão: 27/03/2018 11:21 Página: 2 de 5
GUG: MUNICIPIO

SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 1.804.943.735,00 1.863.632.522,58 1.592.202.885,68 271.429.636,90

REFINANCIAMENTO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) 1.804.943.735,00 1.863.632.522,58 1.592.202.885,68 271.429.636,90

DÉFICIT (IV) - 60.804.179,01 40.461.879,76 --

TOTAL (V) = (III + IV) 1.804.943.735,00 1.924.436.701,59 1.632.664.765,44 291.771.936,15

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS
PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) 0,00 60.804.179,01 55.358.431,26 5.445.747,75

Superávit Financeiro 0,00 60.804.179,01 55.358.431,26 5.445.747,75

Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00

Municipio de Contagem
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2017 Mês de Dezembro Emissão: 27/03/2018 11:21 Página: 3 de 5
GUG: MUNICIPIO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DOTAÇÃO

INICIAL
(d)

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

(e)

DESPESAS
EMPENHADAS

(f)

DESPESAS
LIQUIDADAS

(g)

DESPESAS
PAGAS

(h)

SALDO DA
DOTAÇÃO
(i) = (e - f)

DESPESAS CORRENTES 1.394.923.888,00 1.566.321.318,28 1.486.679.441,16 1.427.982.096,31 1.392.146.514,68 79.641.877,12

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 849.187.466,00 896.403.188,31 870.744.340,11 870.744.340,11 846.127.521,60 25.658.848,20

Juros e Encargos da Dívida 17.002.500,00 19.226.760,05 19.130.134,14 19.099.022,75 19.099.022,75 96.625,91

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 528.733.922,00 650.691.369,92 596.804.966,91 538.138.733,45 526.919.970,33 53.886.403,01

DESPESAS DE CAPITAL 347.019.847,00 340.115.383,31 145.985.324,28 114.062.546,73 113.020.736,78 194.130.059,03

INVESTIMENTOS 283.520.647,00 298.113.036,48 126.407.674,60 94.484.897,05 93.443.087,10 171.705.361,88

INVERSÕES FINANCEIRAS 34.000.000,00 22.400.000,00 0,00 0,00 0,00 22.400.000,00

AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA 29.499.200,00 19.602.346,83 19.577.649,68 19.577.649,68 19.577.649,68 24.697,15

Reserva de Contingência ou Reserva do
RPPS

63.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00

Reserva de Contingência ou Reserva do
RPPS

63.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 1.804.943.735,00 1.924.436.701,59 1.632.664.765,44 1.542.044.643,04 1.505.167.251,46 291.771.936,15

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/
REFINANCIAMENTO (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO
(VIII) = (VI + VII) 1.804.943.735,00 1.924.436.701,59 1.632.664.765,44 1.542.044.643,04 1.505.167.251,46 291.771.936,15

SUPERÁVIT (IX) - - - - - -

TOTAL (X) = (VIII + IX) 1.804.943.735,00 1.924.436.701,59 1.632.664.765,44 1.542.044.643,04 1.505.167.251,46 291.771.936,15

Alexis José Ferreira de Freitas

Prefeito Municipal

Luci Meireles da Silva

Contadora

Gilberto Silva Ramos

Secretário Municipal de Fazenda
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Municipio de Contagem
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício de 2017
GUG: MUNICIPIO

27/03/2018 11:21
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RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS

INSCRITOS

EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES

(a)

EM 31 DE
DEZEMBRO DO

EXERCÍCIO
ANTERIOR

(b)

LIQUIDADOS
(c)

PAGOS
(d)

CANCELADOS
(e)

SALDO
(f) = (a + b - c - e)

DESPESAS CORRENTES 678.142,02 29.685.552,78 20.821.496,66 20.821.496,66 7.915.312,54 1.626.885,60

    OUTRAS DESPESAS CORRENTES 678.142,02 29.685.552,78 20.821.496,66 20.821.496,66 7.915.312,54 1.626.885,60

DESPESAS DE CAPITAL 538.270,45 45.013.854,78 4.096.555,57 4.096.555,57 35.581.638,66 5.873.931,00

    INVESTIMENTOS 538.270,45 45.012.914,39 4.095.615,18 4.095.615,18 35.581.638,66 5.873.931,00

    AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA 0,00 940,39 940,39 940,39 0,00 0,00

TOTAL 1.216.412,47 74.699.407,56 24.918.052,23 24.918.052,23 43.496.951,20 7.500.816,60
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RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

INSCRITOS

EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES

(a)

EM 31 DE
DEZEMBRO DO

EXERCÍCIO
ANTERIOR

(b)

PAGOS
(c)

CANCELADOS
(d)

SALDO
(e) = (a + b - c - d)

DESPESAS CORRENTES 3.842.441,39 31.978.240,53 30.906.379,70 237.854,16 4.676.448,06

    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.485,17 10.525.184,34 10.506.415,21 2.652,07 55.602,23

    OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.802.956,22 21.453.056,19 20.399.964,49 235.202,09 4.620.845,83

DESPESAS DE CAPITAL 524.221,73 8.139.442,38 6.821.162,09 1.216.407,81 626.094,21

    INVESTIMENTOS 524.221,73 8.139.442,38 6.821.162,09 1.216.407,81 626.094,21

TOTAL 4.366.663,12 40.117.682,91 37.727.541,79 1.454.261,97 5.302.542,27

Municipio de Contagem
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ATIVO PASSIVO

Especificação Exercício Atual Exercício Anterior Especificação Exercício Atual Exercício Anterior

ATIVO CIRCULANTE 784.728.346,43 667.193.470,60 PASSIVO CIRCULANTE 140.931.432,71 144.027.469,11

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 220.723.191,92 195.102.936,00

     CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 220.723.191,92 195.102.936,00

CRÉDITOS A CURTO PRAZO 346.050.477,13 258.269.727,61

     CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 339.722.435,64 254.231.462,77

     CLIENTES 1.421.656,84 1.421.656,84

     CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER 4.906.384,65 2.616.608,00

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 60.575.167,27 86.977.905,60

     ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 1.786.365,91 844.235,53

     TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR 39.731,36 141.618,16

     CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 1.184.817,16 0,00

     DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 38.736.189,88 73.076.417,08

     DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS 0,00 0,00

     OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 27.790.842,15 21.878.414,02

     (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A -8.962.779,19 -8.962.779,19

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 143.012.227,61 120.233.145,61

     TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 143.012.227,61 120.233.145,61

     (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES 0,00 0,00

ESTOQUES 14.367.282,50 6.609.755,78

     ALMOXARIFADO 14.367.282,50 6.609.755,78

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A 29.866.445,44 32.774.545,63

     PESSOAL A PAGAR 22.081.750,38 16.405.483,09

     BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 0,00 0,00

     BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR 4.685,00 0,00

     ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 7.780.010,06 16.369.062,54

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 18.304.323,39 19.604.661,18

     FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 18.304.323,39 19.604.661,18

PROVISÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00

     PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO 0,00 0,00

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 92.760.663,88 91.648.262,30

     OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS 0,00 0,00

     VALORES RESTITUÍVEIS 85.779.995,46 87.739.999,93

     OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 6.980.668,42 3.908.262,37

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 2.159.221.317,44 2.155.266.722,54 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 872.395.464,77 946.111.624,95

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 235.732.593,11 341.711.030,13

     CRÉDITOS A LONGO PRAZO 216.623.085,11 323.077.188,55

     DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO 18.429.925,98 18.429.925,98

     ESTOQUES 679.582,02 203.915,60

INVESTIMENTOS 623.583,19 564.220,66

     PARTICIPAÇÕES PERMANENTES 623.583,19 564.220,66

IMOBILIZADO 1.922.865.141,14 1.812.991.471,75

     BENS MOVEIS 108.053.284,41 97.318.812,29

     BENS IMÓVEIS 1.820.074.241,45 1.719.234.209,19

     (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -5.262.384,72 -3.561.549,73

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A 129.727.658,58 256.752.196,69

     ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 129.727.658,58 256.752.196,69

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO 119.609.940,13 85.352.376,31

     EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO 126.604.031,43 118.218.073,29

     JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E 0,00 0,00

     (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO -6.994.091,30 -32.865.696,98

FORNECEDORES A LONGO PRAZO 241.632.014,93 248.021.121,06

     FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO 241.632.014,93 248.021.121,06

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 0,00 1.623.578,03

     OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO 0,00 1.623.578,03

PROVISÕES A LONGO PRAZO 378.241.514,12 354.362.352,86
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ATIVO PASSIVO

Especificação Exercício Atual Exercício Anterior Especificação Exercício Atual Exercício Anterior

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos Exercício Atual Exercício Anterior Saldo dos Atos Potenciais Passivos Exercício Atual Exercício Anterior

     CONVÊNIOS 535.696,88 535.696,88

     AVAIS E FIANÇAS 35.716.756,97 15.705.595,70

BENS DE TERCEIROS 102.417,06 102.417,06

     BENS MÓVEIS DE TERCEIROS 74.492,05 74.492,05

     BENS MÓVEIS DE TERCEIROS EM COMODATO 74.492,05 74.492,05

     BENS EM DOMÍNIO PÚBLICO 27.925,01 27.925,01

     BENS EM DOMÍNIO PÚBLICO 27.925,01 27.925,01

RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS 711.831,05 35.448,50

     ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ATÉ 2014 48.538,50 35.448,50

     RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ATÉ 2014 48.538,50 35.448,50

     RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS 663.292,55 0,00

CONCESSÃO DE  DIÁRIAS 9.507,35 9.507,35

     DIÁRIAS CONCEDIDAS 9.507,35 9.507,35

     RESPONSÁVEIS POR DIÁRIAS CONCEDIDAS 9.507,35 9.507,35

CONCESSÃO DE AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES 3.184.773,03 3.184.773,03

     AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES CONCEDIDOS 3.184.773,03 3.184.773,03

     RESPONSÁVEIS POR AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES CONCEDIDOS 3.184.773,03 3.184.773,03

RESPONSABILIDADES DIVERSAS 373.805,63 373.805,63

     OUTRAS RESPONSABILIDADES 373.805,63 373.805,63

     APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADES 373.805,63 373.805,63

     RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 40.117.682,91

     RP PROCESSADOS CANCELADOS 0,00 0,00

     EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS 6.736.819,59 6.404.852,69

     DEPÓSITOS E CAUÇÕES 5.876.762,39 5.876.762,39

     AVAIS E FIANÇAS 860.057,20 528.090,30

     EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS 535.696,88 535.696,88

     DIREITOS CONVENIADOS 535.696,88 535.696,88

     VALORES EM GARANTIA 35.725.143,54 15.713.982,27

RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS 102.417,06 102.417,06

     BENS MÓVEIS DE TERCEIROS 74.492,05 74.492,05

     BENS MÓVEIS DE TERCEIROS EM COMODATO 74.492,05 74.492,05

     BENS EM DOMÍNIO PÚBLICO 27.925,01 27.925,01

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 711.411,05 35.028,50

     ADIANTAMENTOS SUJEITOS A COMPROVAÇÃO 48.118,50 35.028,50

     ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ATÉ 2014 48.118,50 35.028,50

     RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS 663.292,55 0,00

DIÁRIAS CONCEDIDAS 9.927,35 9.927,35

     COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS 9.927,35 9.927,35

     DIÁRIAS A COMPROVAR 9.927,35 9.927,35

AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES CONCEDIDOS 3.184.773,03 3.184.773,03

     COMPROVAÇÃO DE AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES 3.184.773,03 3.184.773,03

     AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES A COMPROVAR 3.184.773,03 3.184.773,03

CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES DIVERSAS 373.805,63 373.805,63

     CONTRAPARTIDA DE OUTRAS RESPONSABILIDADES 373.805,63 373.805,63

     DIREITOS E OBRIGAÇÕES POR OUTRAS RESPONSABILIDADES 373.805,63 373.805,63

TOTAL 47.379.994,13 146.760.649,47 TOTAL 47.379.994,13 146.760.649,47
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ATIVO PASSIVO

Especificação Exercício Atual Exercício Anterior Especificação Exercício Atual Exercício Anterior

Alexis José Ferreira de Freitas

Prefeito Municipal

Luci Meireles da Silva

Contadora

Gilberto Silva Ramos

Secretário Municipal de Fazenda

Municipio de Contagem

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017 Mês de Dezembro Emissão: 27/03/2018 11:25 Página: 5 de 5
GUG: MUNICIPIO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS
SUPERÁVIT
FINANCEIRO

DÉFICIT
FINANCEIRO

Ordinária 198.893.553,43 0,00

Vinculada 24.395.391,44 -263.750.824,63

Recursos Vinculados à Educação 0,00 -33.310.813,06

Recursos Vinculados à Saúde 0,00 -167.682.693,92

Recursos Vinculados à RPPS 24.395.391,44 0,00

Recursos Vinculados à Assistência Social 0,00 -1.224.502,25

Recursos Vinculados à Convênios União 0,00 -3.512.926,60

Recursos Vinculados à Convênios Estado 0,00 -15.096.887,46

Outras Destinações de Recursos 0,00 -42.923.001,34

TOTAL -40.461.879,76

Municipio de Contagem
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2017 Mês de Dezembro Emissão: 27/03/2018 11:26 Página: 1 de 2
GUG: MUNICIPIO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Exercício Atual Exercício Anterior

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 3.263.719.457,01 3.062.602.369,63

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 817.946.950,12 210.535.083,58

IMPOSTOS 734.431.693,61 210.448.468,49

TAXAS 83.515.256,51 86.615,09

Contribuições 172.962.901,42 162.484.966,39

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 134.375.636,91 123.058.556,38

CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 38.587.264,51 39.426.410,01

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 11.855.601,17 10.144.984,94

EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 11.855.601,17 10.144.984,94

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 171.401.585,59 322.810.523,87

JUROS E ENCARGOS DE MORA 21.815.413,68 38.040.316,43

VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 102.221.688,68 230.425.821,06

DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 6.173,54 0,00

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 42.117.717,48 46.158.075,13

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 5.240.592,21 8.186.311,25

Transferências e Delegações Recebidas 1.563.410.998,69 1.302.573.018,20

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 586.396.362,13 450.290.912,08

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 973.830.451,17 846.872.970,18

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS 3.184.185,39 5.409.135,94

Valorização e Ganhos Com Ativos 101.290.480,74 159.147.757,28

REAVALIAÇÃO DE ATIVOS 0,00 91.712.372,65

GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 63.268.366,88 60.905.707,45

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 38.022.113,86 6.529.677,18

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 424.850.939,28 894.906.035,37

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR 0,00 592.569.897,72

REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS 363.492.850,43 145.320.249,90

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 61.358.088,85 157.015.887,75

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 3.065.417.789,70 2.269.564.889,27

Pessoal e Encargos 719.746.757,99 649.757.348,85

REMUNERAÇÃO A PESSOAL 530.597.496,43 507.084.441,24

ENCARGOS PATRONAIS 114.571.800,80 98.091.685,44

BENEFÍCIOS A PESSOAL 13.795.190,64 7.385.055,83

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 60.782.270,12 37.196.166,34

Benefícios Previdenciários e Assistenciais 173.475.997,33 154.214.132,79

APOSENTADORIAS E REFORMAS 149.755.065,97 130.974.266,74

PENSÕES 9.409.355,11 8.468.828,35

BENEFÍCIOS EVENTUAIS 2.058.295,21 3.057.697,04

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 12.253.281,04 11.713.340,66

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 408.278.114,12 364.694.712,54

USO DE MATERIAL DE CONSUMO 49.099.859,09 45.567.941,84

SERVIÇOS 357.477.420,04 317.527.172,73

DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 1.700.834,99 1.599.597,97

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 36.680.003,97 43.641.341,57

JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 19.099.022,75 16.077.824,63

VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 16.757.856,46 20.690.648,01

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 823.124,76 6.872.868,93

Transferências e Delegações Concedidas 807.807.084,71 665.128.868,36
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GUG: MUNICIPIO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Exercício Atual Exercício Anterior

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 3.065.417.789,70 2.269.564.889,27

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 586.396.362,13 450.290.912,08

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 120.519.094,50 116.021.070,98

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 80.387.934,49 78.050.764,52

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 928.219,06 949.284,41

TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 19.574.255,12 19.816.187,47

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA 1.219,41 648,90

Desvalorização e Perdas de Ativos 408.504.547,94 329.413.870,71

REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 404.240.886,78 264.281.437,57

PERDAS INVOLUNTÁRIAS 819.167,01 3.830.701,47

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 51.919.531,38

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 3.444.494,15 0,00

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 9.382.200,29

Tributárias 13.081.543,66 12.685.673,72

CONTRIBUIÇÕES 13.081.543,66 12.685.673,72

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 497.843.739,98 50.028.940,73

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 32.642.045,55 0,00

PREMIAÇÕES 15.000,00 121.867,08

RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES 637,47 1.210.673,76

VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES 387.222.684,41 7.952.671,90

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 77.963.372,55 40.743.727,99

Resultado Patrimonial do Período 198.301.667,31 793.037.480,36

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(Decorrentes da Execução Orçamentária) Exercício Atual Exercício Anterior

Incorporação de Ativo 98.747.760,56 130.040.288,93

Desincorporação de Passivo 19.578.590,07 20.454.067,28

Incorporação de Passivo 16.083.294,60 24.559.315,93

Desincorporação de Ativo 332.663,20 445.019,18

Alexis José Ferreira de Freitas

Prefeito Municipal

Luci Meireles da Silva

Contadora

Gilberto Silva Ramos

Secretário Municipal de Fazenda

Exercício: 2017
Exercício Atual Exercício Atual 

Ingressos 2.329.675.987,94 2.131.347.470,83
Receitas derivadas e originárias 721.581.162,47 663.347.432,68
Transferências correntes recebidas 848.067.462,70 856.677.422,56
Outros ingressos operacionais 760.027.362,77 611.322.615,59

Desembolsos 2.181.952.562,71 1.974.826.448,49
Pessoal e demais despesas 1.240.839.981,43 1.149.122.515,95
Juros e encargos da dívida 19.099.022,75 16.077.824,63
Transferências concedidas 185.995.493,48 157.103.973,46
Outros desembolsos operacionais 736.018.065,05 652.522.134,45

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 147.723.425,23 156.521.022,34
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingressos 332.663,20 445.019,18

Alienação de bens 332.663,20 445.019,18
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 0,00 0,00
Outros ingressos de investimentos 0,00 0,00

Desembolsos 102.299.757,75 128.482.654,22
Aquisição de ativo não circulante 55.410.056,61 98.635.275,94
Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00
Outros desembolsos de investimentos 46.889.701,14 29.847.378,28

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) -101.967.094,55 -128.037.635,04
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Ingressos 22.221.597,31 51.255.309,00

Operações de crédito 16.083.294,60 24.559.315,93
Integralização do capital social de empresas dependentes 0,00 0,00
Transferências de capital recebidas 6.138.302,71 26.695.993,07
Outros ingressos de financiamentos 0,00 0,00

Desembolsos 19.578.590,07 20.454.067,28
Amortização /Refinanciamento da dívida 0,00 0,00
Outros desembolsos de financiamentos 19.578.590,07 20.454.067,28

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 2.643.007,24 30.801.241,72
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 48.399.337,92 59.284.629,02

Caixa e Equivalentes de caixa inicial 315.336.081,61 256.051.452,59
Caixa e Equivalente de caixa final 363.735.419,53 315.336.081,61

Exercício: 2017
Exercício Atual Exercício Atual 

Receita Tributária 405.144.309,30 330.684.818,62
Receita de Contribuições 173.327.133,64 149.056.535,01
Receita Patrimonial 654.317,87 2.126.803,46
Receita Agropecuária 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00
Receita de Serviços 11.826.101,17 10.107.843,94
Remuneração das Disponibilidades 42.117.717,48 46.170.531,24
Outras Receitas Derivadas e Originárias 88.511.583,01 125.200.900,41
Total das Receitas Derivadas e Originárias 721.581.162,47 663.347.432,68

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
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Exercício: 2017
Exercício Atual Exercício Atual 

Intergovernamentais 674.233.224,25 677.704.269,70
da União 241.997.487,82 256.433.935,23
de Estados e Distrito Federal 432.235.736,43 421.270.334,47
de Municípios 0,00 0,00

Intragovernamentais 0,00 0,00
Outras transferências recebidas 173.834.238,45 178.973.152,86
Total das Transferências Recebidas 848.067.462,70 856.677.422,56

Exercício Atual Exercício Atual 

Intergovernamentais 0,00 0,00
a União 0,00 949.284,41
a Estados e Distrito Federal 0,00 0,00
a Municípios 0,00 0,00

Intragovernamentais 104.386.906,75 76.675.318,57
Outras transferências concedidas 81.608.586,73 79.479.370,48
Total das Transferências Concedidas 185.995.493,48 157.103.973,46

Exercício: 2017
Exercício Atual Exercício Atual 

Legislativa 49.683.099,95 49.789.092,75
Judiciária 0,00 0,00
Essencial à Justiça 5.628.864,66 6.208.918,16
Administração 905.221.002,08 779.437.624,44
Defesa Nacional 0,00 0,00
Segurança Pública 25.511.321,61 22.970.170,03
Relações Exteriores 0,00 0,00
Assistência Social 48.199.503,21 49.811.827,04
Previdência Social 161.926.024,45 147.350.772,87
Saúde 451.148.179,59 440.645.293,62
Trabalho 3.540.664,01 2.605.581,24
Educação 383.769.526,44 348.344.509,99
Cultura 5.224.583,84 2.357.004,55
Direitos da Cidadania 7.426.071,66 8.562.902,97
Urbanismo 112.231.101,06 121.356.733,05
Habitação 6.330.115,80 16.783.667,92
Saneamento 0,00 219.599,93
Gestão Ambiental 69.067.319,33 68.055.563,90
Ciência e Tecnologia 0,00 0,00
Agricultura 0,00 0,00
Organização Agrária 0,00 0,00
Indústria 966.364,72 1.040.003,67
Comércio e Serviços 0,00 0,00
Comunicações 0,00 0,00
Energia 0,00 0,00
Transporte 60.000,00 60.000,00
Desporto e Lazer 4.852.642,89 7.070.774,35
Encargos Especiais 101.267.944,17 51.093.129,51
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 2.342.054.329,47 2.123.763.169,99

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício: 2017
Exercício Atual Exercício Atual 

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 19.099.022,75 14.277.317,99
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 0,00
Outros Encargos da Dívida 0,00 1.800.506,64
Total dos Juros e Encargos da Dívida 19.099.022,75 16.077.824,63

Exercício: 2017

A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA foi elaborada de acordo com a 6ª edição MCASP, sendo necessárias 
as consideraçãoes abaixo:.
1 - Na linha "Outros ingressos operacionais" estão somados os valores dos seguintes documentos:
a) Transferências extraorçamentárias recebidas;
b) Descontos informados nas despesas do exercício, restos a pagar e extraorçamentárias;
c) Receitas  extraorçamentárias;
d) Transferências de Numerário recebidas de outros órgãos do Município;

2 - Na linha "Outros desembolsos operacionais"estão somados os valores dos seguintes  documentos:
a) Pagamento de despesas extraorçamentárias;
b) Transferências de Numerário concedidas de outros órgãos do Município;

3 - Na linha "Caixa e Equivalentes"estão somados os valores dos saldos iniciais e finais de todas as contas 
bancárias, inclusive aquelas utilizadas para incorporação da movimentação da Câmara. 

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
NOTA EXPLICATIVA DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
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VALORES DIFERENÇA
Código Títulos Orçado Arrecadado Mais Menos
1000000000 RECEITAS CORRENTES 1.616.869.407,00 1.578.258.204,85 0,00 38.611.202,15

1100000000 RECEITA TRIBUTÁRIA 352.727.095,00 405.144.309,30 52.417.214,30 0,00

1110000000 Impostos 326.563.454,00 372.104.189,91 45.540.735,91 0,00

1112000000 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 198.475.659,00 245.232.333,99 46.756.674,99 0,00

1112020000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 105.846.059,00 145.601.377,79 39.755.318,79 0,00

1112040000 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 49.648.000,00 51.312.926,81 1.664.926,81 0,00

1112043100 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 42.806.130,00 47.196.828,28 4.390.698,28 0,00

1112043400 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 6.841.870,00 4.116.098,53 0,00 2.725.771,47

1112080000 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis 42.981.600,00 48.318.029,39 5.336.429,39 0,00

1113000000 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 128.087.795,00 126.871.855,92 0,00 1.215.939,08

1113050000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 128.087.795,00 126.871.855,92 0,00 1.215.939,08

1113050100 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 128.087.795,00 126.871.855,92 0,00 1.215.939,08

1120000000 TAXAS 26.163.641,00 33.040.119,39 6.876.478,39 0,00

1121000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 10.714.553,00 13.274.725,43 2.560.172,43 0,00

1121170000 Taxa Fiscalização de Vigilância Sanitária 1.778.644,00 3.001.158,43 1.222.514,43 0,00

1121250000 Taxa Licença p/ Funcion. de Estab. Com. Ind. e Prest. Serviços 6.047.390,00 8.512.185,51 2.464.795,51 0,00

1121260000 Taxa Publicidade Comercial 711.458,00 1.656.023,66 944.565,66 0,00

1121290000 Taxa Licença para  Execução de Obras 2.134.373,00 0,00 0,00 2.134.373,00

1121310000 Taxa Utilização de Área de Domínio Público 42.688,00 105.357,83 62.669,83 0,00

1122000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 15.449.088,00 19.765.393,96 4.316.305,96 0,00

1122900000 Taxa Limpeza Pública - TLP 15.449.088,00 19.765.393,96 4.316.305,96 0,00

1200000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇAO 111.995.000,00 84.610.594,50 0,00 27.384.405,50

1210000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 40.793.000,00 43.784.277,38 2.991.277,38 0,00

1210290000 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
PÚBLICO

40.793.000,00 43.784.277,38 2.991.277,38 0,00

1210290100 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio 128.000,00 92.582,64 0,00 35.417,36

1210290700 Contribuição  Servidor Ativo para o Regime Próprio de Previdência 39.215.000,00 41.341.283,69 2.126.283,69 0,00

1210290900 Contribuição Servidor Inativo para o Regime Próprio de Previdência 1.240.000,00 1.399.553,04 159.553,04 0,00

1210291100 Contribuição de Pensionista para o Regime Próprio de Previdência 60.000,00 75.067,30 15.067,30 0,00

1210291600 Receita de Recolhimento da Contribuição Patronal, Oriunda do Pagamento de Sentenças
Judiciais

86.000,00 545.582,18 459.582,18 0,00

1210291700 Receita de Recolhimento da Contribuição do Servidor Ativo Civil, Oriunda do Pagamento
de Sentenças Judiciais

20.000,00 330.208,53 310.208,53 0,00

1210291800 Receita de Recolhimento da Contribuição do Servidor Inativo Civil, Oriunda do
Pagamento de Sentenças Judiciais

43.000,00 0,00 0,00 43.000,00

1210291900 Receita de Recolhimento da Contribuição do Pensionasta  Civil, Oriunda do Pagamento
de Sentenças Judiciais

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
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1230000000 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 71.202.000,00 40.826.317,12 0,00 30.375.682,88

1300000000 RECEITA PATRIMONIAL 30.855.760,00 42.772.035,35 11.916.275,35 0,00

1310000000 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 800,00 11.500,00 10.700,00 0,00

1311000000 Aluguéis 800,00 11.500,00 10.700,00 0,00

1320000000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 28.954.960,00 42.117.717,48 13.162.757,48 0,00

1325000000 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS 9.815.960,00 24.735.093,02 14.919.133,02 0,00

1325010000 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS 1.453.760,00 12.725.643,75 11.271.883,75 0,00

1325010200 Rem. Depositos Bancários Rec Vinculados - FUNDEB 1.013.760,00 1.845.551,21 831.791,21 0,00

1325010300 REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE
SAÚDE

0,00 1.456.184,39 1.456.184,39 0,00

1325010500 REMUNERAÇÃO  DEPÓSITO BANCÁRIO REC. VINCULADO - MANUTENÇÃO E
DESENV. DO ENSINO MÉDIO - MDE

27.000,00 29.149,37 2.149,37 0,00

1325010600 REMUNERAÇÃO DEP. BANC. DE REC. VINC. - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE 60.000,00 60.877,26 877,26 0,00

1325010900 Rem. Depositos Bancários Rec Vinculados - CIDE 9.000,00 7.485,43 0,00 1.514,57

1325011000 RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINCULADOS - FNAS 0,00 414.738,79 414.738,79 0,00

1325019900 REMUNERAÇÃO OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS 344.000,00 8.911.657,30 8.567.657,30 0,00

1325020000 REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCÁRIOS RECURSOS NÃO VINCULADOS 8.362.200,00 12.009.449,27 3.647.249,27 0,00

1325029900 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO
VINCULADOS

8.362.200,00 12.009.449,27 3.647.249,27 0,00

1328000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
DO SERVIDOR

19.139.000,00 17.382.624,46 0,00 1.756.375,54

1328100000 Remuneração Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda
Fixa

17.639.000,00 14.856.434,38 0,00 2.782.565,62

1328200000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL

1.500.000,00 2.526.190,08 1.026.190,08 0,00

1330000000 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 1.900.000,00 642.817,87 0,00 1.257.182,13

1333000000 Receita de Concessões e Permissões - Direitos de Uso de Bens Públicos 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00

1333990000 Outras Receitas de Concessões e Permissões - Direitos de Uso de Bens Públicos 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00

1339000000 OUTRAS  RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 1.900.000,00 624.817,87 0,00 1.275.182,13

1600000000 RECEITAS DE SERVIÇOS 13.505.000,00 10.776.101,17 0,00 2.728.898,83

1600030000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 1.230.000,00 983.091,34 0,00 246.908,66

1600039900 OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 1.230.000,00 983.091,34 0,00 246.908,66

1600130000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 5.139.000,00 725.354,80 0,00 4.413.645,20

1600130100 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos 1.000.000,00 725.354,80 0,00 274.645,20

1600139900 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 4.139.000,00 0,00 0,00 4.139.000,00

1600160000 Serviços Educacionais 1.893.000,00 0,00 0,00 1.893.000,00

1600200000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETOS 115.000,00 3.255.867,30 3.140.867,30 0,00

1600200100 Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos - Aplicações Livres 115.000,00 3.255.867,30 3.140.867,30 0,00
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1600460000 Serviços de Cemitérios 648.000,00 885.039,98 237.039,98 0,00

1600990000 Outros Serviços 4.480.000,00 4.926.747,75 446.747,75 0,00

1700000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.029.184.247,00 968.586.557,20 0,00 60.597.689,80

1720000000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.010.189.918,00 961.181.242,99 0,00 49.008.675,01

1721000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 274.997.733,00 254.763.397,56 0,00 20.234.335,44

1721010000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 74.203.763,00 76.835.668,07 2.631.905,07 0,00

1721010200 Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 74.176.680,00 70.373.941,98 0,00 3.802.738,02

1721010300 Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de
dezembro

0,00 3.128.534,06 3.128.534,06 0,00

1721010400 Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 0,00 3.227.815,72 3.227.815,72 0,00

1721010500 Cota-parte do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural - ITR 27.083,00 105.376,31 78.293,31 0,00

1721220000 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 1.389.637,00 957.500,67 0,00 432.136,33

1721222000 Compensação Financeira pela Exploração Mineral - CFEM 557.137,00 140.041,35 0,00 417.095,65

1721224000 Cota-Parte Royalties pelo excedente da Produção de Petróleo - Lei Nº 9.478/97, Art. 49, I
e II

832.500,00 817.459,32 0,00 15.040,68

1721330000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO 156.335.903,00 141.683.204,11 0,00 14.652.698,89

1721331100 Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica 38.430.000,00 31.008.829,80 0,00 7.421.170,20

1721331200 Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade
Ambulatorial e Hospitalar

107.499.399,00 99.735.086,65 0,00 7.764.312,35

1721331300 Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde 5.857.000,00 7.536.883,42 1.679.883,42 0,00

1721331400 Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacêutica 3.289.504,00 3.342.404,24 52.900,24 0,00

1721331500 Transferência de Recursos do SUS - Bloco Gestão do SUS 1.260.000,00 60.000,00 0,00 1.200.000,00

1721340000 TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL - FNAS 5.230.000,00 6.906.290,83 1.676.290,83 0,00

1721350000 TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DESENVOL. EDUCAÇÃO - FNDE 27.752.000,00 19.821.169,50 0,00 7.930.830,50

1721350100 Transferências do Salário-Educação 15.150.000,00 13.984.008,88 0,00 1.165.991,12

1721350300 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE

6.199.000,00 5.835.648,80 0,00 363.351,20

1721350400 PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar 2.000,00 1.507,92 0,00 492,08

1721359900 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS - FNDE 6.401.000,00 3,90 0,00 6.400.996,10

1721360000 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC nº87/96 2.696.400,00 2.422.166,52 0,00 274.233,48

1721990000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 7.390.030,00 6.137.397,86 0,00 1.252.632,14

1722000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 550.518.219,00 535.767.792,37 0,00 14.750.426,63

1722010000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO 525.675.684,00 530.570.148,38 4.894.464,38 0,00

1722010100 Cota-Parte do ICMS 426.841.190,00 437.054.322,47 10.213.132,47 0,00

1722010200 Cota-Parte do IPVA 94.642.934,00 87.127.685,71 0,00 7.515.248,29

1722010400 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 4.181.560,00 5.511.990,75 1.330.430,75 0,00

1722011300 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 10.000,00 876.149,45 866.149,45 0,00
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1722330000 TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO 23.372.535,00 5.197.643,99 0,00 18.174.891,01

1722990000 Outras Transferências do Estado 1.470.000,00 0,00 0,00 1.470.000,00

1722995100 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 1.470.000,00 0,00 0,00 1.470.000,00

1724000000 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 184.673.966,00 170.650.053,06 0,00 14.023.912,94

1724010000 Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB 184.673.966,00 170.650.053,06 0,00 14.023.912,94

1730000000 TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS 3.568.000,00 3.004.186,01 0,00 563.813,99

1760000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 15.426.329,00 4.401.128,20 0,00 11.025.200,80

1761000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 13.100.000,00 1.814.386,45 0,00 11.285.613,55

1761010000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - 0,00 382.400,00 382.400,00 0,00

1761030000 TRANSF.DE CONV. DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL

2.081.000,00 0,00 0,00 2.081.000,00

1761040000 TRANSF.DE CONV. DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME 530.000,00 0,00 0,00 530.000,00

1761990000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 10.489.000,00 1.431.986,45 0,00 9.057.013,55

1762000000 TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DO DF E SUAS ENTIDADES 2.026.329,00 2.406.742,37 380.413,37 0,00

1762010000 Transf. de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saude - SUS 0,00 2.406.742,37 2.406.742,37 0,00

1762020000 Transf. Convênio dos Estados Destinados a Prog.de Educação 376.329,00 0,00 0,00 376.329,00

1762990000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 1.650.000,00 0,00 0,00 1.650.000,00

1764000000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 300.000,00 179.999,38 0,00 120.000,62

1900000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 78.602.305,00 66.368.607,33 0,00 12.233.697,67

1910000000 MULTAS E JUROS DE MORA 47.703.305,00 37.438.198,87 0,00 10.265.106,13

1911000000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 13.871.951,00 15.830.344,61 1.958.393,61 0,00

1911350000 Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária 0,00 384.278,24 384.278,24 0,00

1911380000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU 6.805.200,00 9.162.662,13 2.357.462,13 0,00

1911390000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI 4.751,00 39.082,06 34.331,06 0,00

1911400000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS 4.108.800,00 5.209.746,97 1.100.946,97 0,00

1911990000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 2.953.200,00 1.034.575,21 0,00 1.918.624,79

1912000000 Multas e Juros de Mora das Contribuições 37.000,00 80.557,65 43.557,65 0,00

1912290000 Multas e Juros de Mora das Contrubuições para o Regime Próprio  de Previdência do
Servidor

37.000,00 59.303,44 22.303,44 0,00

1912290100 Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência 6.000,00 6.644,67 644,67 0,00

1912290200 Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de
Previdência

31.000,00 52.658,77 21.658,77 0,00

1912990000 Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições 0,00 21.254,21 21.254,21 0,00

1913000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 0,00 6.029.223,42 6.029.223,42 0,00

1913110000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 0,00 3.415.214,01 3.415.214,01 0,00

1913130000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 0,00 1.303.068,56 1.303.068,56 0,00
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1913350000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas de Fiscalização e Vigilância Sanitária 0,00 375.188,59 375.188,59 0,00

1913990000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos 0,00 935.752,26 935.752,26 0,00

1914990000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições 0,00 25.901,11 25.901,11 0,00

1919000000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 33.794.354,00 15.472.172,08 0,00 18.322.181,92

1919150000 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 32.815.000,00 13.670.083,13 0,00 19.144.916,87

1919270000 Multas e Juros Previstos em Contrato 491.000,00 3.050,00 0,00 487.950,00

1919350000 Multas por Danos ao Meio Ambiente 0,00 326.019,40 326.019,40 0,00

1919500000 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 320.000,00 34.105,50 0,00 285.894,50

1919990000 OUTRAS MULTAS 168.354,00 1.438.914,05 1.270.560,05 0,00

1920000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.613.000,00 8.064.770,12 2.451.770,12 0,00

1921000000 INDENIZAÇÕES 0,00 9.819,22 9.819,22 0,00

1921060000 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 0,00 9.819,22 9.819,22 0,00

1922000000 RESTITUIÇOES 5.613.000,00 8.054.950,90 2.441.950,90 0,00

1922070000 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 600,00 600,00 0,00

1922100000 Compensação Financeira entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência
dos Servidores

5.563.000,00 6.270.975,74 707.975,74 0,00

1922990000 OUTRAS RESTITUIÇÕES 50.000,00 1.783.375,16 1.733.375,16 0,00

1922995200 Outras Restituições 50.000,00 1.783.375,16 1.733.375,16 0,00

1930000000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 20.544.000,00 16.918.240,12 0,00 3.625.759,88

1931000000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 20.544.000,00 16.918.240,12 0,00 3.625.759,88

1931110000 Receita da Dívida Ativa do IPTU 11.787.120,00 12.626.346,91 839.226,91 0,00

1931130000 Receita da Dívida Ativa do ISSQN 3.299.880,00 1.651.756,86 0,00 1.648.123,14

1931990000 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos 5.457.000,00 2.640.136,35 0,00 2.816.863,65

1932000000 RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 0,00 0,00

1932990000 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00

1932995200 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00

1990000000 RECEITAS DIVERSAS 4.742.000,00 3.947.398,22 0,00 794.601,78

1990020000 Receita de Ônus da Sucumbência de Ações Judiciais 4.250.000,00 271.102,23 0,00 3.978.897,77

1990020100 Receita de Honorários de Advogados 3.250.000,00 271.102,23 0,00 2.978.897,77

1990020200 Receita de Ônus de Sucumbência 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

1990990000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 492.000,00 3.676.295,99 3.184.295,99 0,00

2000000000 RECEITA DE CAPITAL 214.584.498,00 31.143.731,30 0,00 183.440.766,70

2100000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 105.217.564,00 16.083.294,60 0,00 89.134.269,40

2110000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 104.217.564,00 16.083.294,60 0,00 88.134.269,40

2114000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROGRAMAS
DE GOVERNO

104.217.564,00 16.083.294,60 0,00 88.134.269,40
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2114030000 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNAS P/ PROGRAMAS DE SANEAMENTO 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

2114050000 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNAS P/ PROGRAMAS MODER. DA ADM. PÚBLICA 11.233.333,00 0,00 0,00 11.233.333,00

2114990000 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 90.984.231,00 16.083.294,60 0,00 74.900.936,40

2120000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

2123000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

2123990000 Outras operações de crédito externa - Contratuais 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

2200000000 ALIENAÇÃO DE BENS 1.188.000,00 332.663,20 0,00 855.336,80

2210000000 Alienação de Bens Móveis 371.000,00 0,00 0,00 371.000,00

2215000000 Alienação de Veículos 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

2219000000 Alienação de Outros Bens Móveis 301.000,00 0,00 0,00 301.000,00

2220000000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 817.000,00 332.663,20 0,00 484.336,80

2225000000 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS 817.000,00 332.663,20 0,00 484.336,80

2400000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 70.193.934,00 6.138.302,71 0,00 64.055.631,29

2420000000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 6.230.000,00 0,00 0,00 6.230.000,00

2421000000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO 6.230.000,00 0,00 0,00 6.230.000,00

2421020000 TRANSFERÊNCIA RECURSOS DEST. A PROGRAMA EDUCAÇÃO 6.230.000,00 0,00 0,00 6.230.000,00

2470000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 63.963.934,00 6.138.302,71 0,00 57.825.631,29

2471000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 47.663.934,00 6.138.302,71 0,00 41.525.631,29

2471010000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE - SUS

17.670.597,00 3.324.694,93 0,00 14.345.902,07

2471020000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A  PROGRAMAS DE
EDUCAÇÃO

450.000,00 20.000,00 0,00 430.000,00

2471990000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO 29.543.337,00 2.793.607,78 0,00 26.749.729,22

2472000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 16.300.000,00 0,00 0,00 16.300.000,00

2472990000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS 16.300.000,00 0,00 0,00 16.300.000,00

2500000000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 37.985.000,00 8.589.470,79 0,00 29.395.529,21

2590000000 Outras Receitas 37.985.000,00 8.589.470,79 0,00 29.395.529,21

7000000000 RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 94.003.000,00 103.946.342,87 9.943.342,87 0,00

7200000000 RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÃO 78.302.000,00 88.716.539,14 10.414.539,14 0,00

7210000000 RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 78.302.000,00 88.716.539,14 10.414.539,14 0,00

7210290000 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público 78.302.000,00 88.716.539,14 10.414.539,14 0,00

7210290100 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o  Regime Próprio 78.302.000,00 88.716.539,14 10.414.539,14 0,00

7600000000 RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS 2.080.000,00 1.050.000,00 0,00 1.030.000,00

7600050000 RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.080.000,00 1.050.000,00 0,00 1.030.000,00

7600050100 Serviços Hospitalares 2.080.000,00 1.050.000,00 0,00 1.030.000,00

7900000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS 13.621.000,00 14.179.803,73 558.803,73 0,00
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7910000000 MULTAS E JUROS DE MORA - INTRAORÇAMENTÁRIAS 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

7912000000 Multas e Juros de Mora das Contribuições 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

7912290000 Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do
Servidor

25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

7912290100 Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

7920000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 781.909,33 781.909,33 0,00

7922000000 RESTITUIÇÕES 0,00 781.909,33 781.909,33 0,00

7922990000 Outras Restituições Intraorçamentarias 0,00 781.909,33 781.909,33 0,00

7922995200 Outras Restituições 0,00 781.909,33 781.909,33 0,00

7940000000 Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para a Amortização de Déficit Atuarial do
RPPS

13.596.000,00 13.397.894,40 0,00 198.105,60

9000000000 DEDUÇOES DA RECEITA -120.513.170,00 -121.145.393,34 -632.223,34 0,00

9500000000 FUNDEB -120.513.170,00 -120.519.094,50 -5.924,50 0,00

9517210100 Dedução das Receitas de Transferências da União -14.840.753,00 -14.095.862,91 0,00 744.890,09

9517210102 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM -14.835.336,00 -14.074.787,79 0,00 760.548,21

9517210105 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR -5.417,00 -21.075,12 -15.658,12 0,00

9517213600 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - LC Nº 87/96 -539.280,00 -484.433,28 0,00 54.846,72

9517220100 Dedução das Receitas de Transferencia dos Estados -105.133.137,00 -105.938.798,31 -805.661,31 0,00

9517220101 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS -85.368.238,00 -87.410.864,16 -2.042.626,16 0,00

9517220102 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -18.928.587,00 -17.425.536,01 0,00 1.503.050,99

9517220104 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação -836.312,00 -1.102.398,14 -266.086,14 0,00

9800000000 RETIFICAÇÕES DE RECEITA 0,00 -220.298,89 -220.298,89 0,00

9810000000 RETIFICAÇÕES - RECEITA CORRENTE 0,00 -2.722,87 -2.722,87 0,00

9819909900 Retificações - Outras  Receitas Correntes 0,00 -2.722,87 -2.722,87 0,00

9820000000 Retificações Receitas de Capital 0,00 -217.576,02 -217.576,02 0,00

9825000000 Retificações Outras Receitas de Capital 0,00 -217.576,02 -217.576,02 0,00

9825900000 Retificação Outras Receitas 0,00 -217.576,02 -217.576,02 0,00

9900000000 OUTRAS DEDUÇÕES 0,00 -405.999,95 -405.999,95 0,00

9910000000 DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES 0,00 -405.999,95 -405.999,95 0,00

9919000000 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 -405.999,95 -405.999,95 0,00

9919100000 DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA 0,00 0,00 0,00 0,00

9919190000 DEDUÇÕES DE MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 0,00 -405.999,95 -405.999,95 0,00

9919191500 Deduções de Multas Previstas na Legislação de Trânsito 0,00 -405.999,95 -405.999,95 0,00

Total: 1.804.943.735,00 1.592.202.885,68 132.700.110,17 345.440.959,49
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1000000000 RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 1.578.258.204,85

1100000000 RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 405.144.309,30

1110000000 Impostos 0,00 372.104.189,91 0,00

1112000000 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 245.232.333,99 0,00 0,00

1112020000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 145.601.377,79 0,00 0,00

1112040000 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 51.312.926,81 0,00 0,00

1112043100 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos
do Trabalho

47.196.828,28 0,00 0,00

1112043400 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros
Rendimentos

4.116.098,53 0,00 0,00

1112080000 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e
Direitos Reais sobre Imóveis

48.318.029,39 0,00 0,00

1113000000 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 126.871.855,92 0,00 0,00

1113050000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 126.871.855,92 0,00 0,00

1113050100 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 126.871.855,92 0,00 0,00

1120000000 TAXAS 0,00 33.040.119,39 0,00

1121000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 13.274.725,43 0,00 0,00

1121170000 Taxa Fiscalização de Vigilância Sanitária 3.001.158,43 0,00 0,00

1121250000 Taxa Licença p/ Funcion. de Estab. Com. Ind. e Prest.
Serviços

8.512.185,51 0,00 0,00

1121260000 Taxa Publicidade Comercial 1.656.023,66 0,00 0,00

1121310000 Taxa Utilização de Área de Domínio Público 105.357,83 0,00 0,00

1122000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 19.765.393,96 0,00 0,00

1122900000 Taxa Limpeza Pública - TLP 19.765.393,96 0,00 0,00

1200000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇAO 0,00 0,00 84.610.594,50

1210000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 43.784.277,38 0,00

1210290000 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO

43.784.277,38 0,00 0,00

1210290100 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime
Próprio

92.582,64 0,00 0,00

1210290700 Contribuição  Servidor Ativo para o Regime Próprio de
Previdência

41.341.283,69 0,00 0,00

1210290900 Contribuição Servidor Inativo para o Regime Próprio de
Previdência

1.399.553,04 0,00 0,00

1210291100 Contribuição de Pensionista para o Regime Próprio de
Previdência

75.067,30 0,00 0,00

1210291600 Receita de Recolhimento da Contribuição Patronal, Oriunda
do Pagamento de Sentenças Judiciais

545.582,18 0,00 0,00

1210291700 Receita de Recolhimento da Contribuição do Servidor Ativo
Civil, Oriunda do Pagamento de Sentenças Judiciais

330.208,53 0,00 0,00

1230000000 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0,00 40.826.317,12 0,00

1300000000 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 42.772.035,35

1310000000 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 11.500,00 0,00

1311000000 Aluguéis 11.500,00 0,00 0,00

1320000000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 42.117.717,48 0,00

1325000000 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS 24.735.093,02 0,00 0,00

1325010000 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE
RECURSOS VINCULADOS

12.725.643,75 0,00 0,00

1325010200 Rem. Depositos Bancários Rec Vinculados - FUNDEB 1.845.551,21 0,00 0,00

1325010300 REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCÁRIOS RECURSOS
VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE

1.456.184,39 0,00 0,00

1325010500 REMUNERAÇÃO  DEPÓSITO BANCÁRIO REC.
VINCULADO - MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO

29.149,37 0,00 0,00

1325010600 REMUNERAÇÃO DEP. BANC. DE REC. VINC. - AÇÕES E
SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

60.877,26 0,00 0,00

1325010900 Rem. Depositos Bancários Rec Vinculados - CIDE 7.485,43 0,00 0,00

1325011000 RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS
REC. VINCULADOS - FNAS

414.738,79 0,00 0,00

1325019900 REMUNERAÇÃO OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS
RECURSOS VINCULADOS

8.911.657,30 0,00 0,00

1325020000 REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCÁRIOS RECURSOS
NÃO VINCULADOS

12.009.449,27 0,00 0,00
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1325029900 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS
DE RECURSOS NÃO VINCULADOS

12.009.449,27 0,00 0,00

1328000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

17.382.624,46 0,00 0,00

1328100000 Remuneração Investimentos do Regime Próprio de
Previdência do Servidor em Renda Fixa

14.856.434,38 0,00 0,00

1328200000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA
VARIÁVEL

2.526.190,08 0,00 0,00

1330000000 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 0,00 642.817,87 0,00

1333000000 Receita de Concessões e Permissões - Direitos de Uso de
Bens Públicos

18.000,00 0,00 0,00

1333990000 Outras Receitas de Concessões e Permissões - Direitos de
Uso de Bens Públicos

18.000,00 0,00 0,00

1339000000 OUTRAS  RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 624.817,87 0,00 0,00

1600000000 RECEITAS DE SERVIÇOS 0,00 0,00 10.776.101,17

1600030000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 983.091,34 0,00 0,00

1600039900 OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 983.091,34 0,00 0,00

1600130000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 725.354,80 0,00 0,00

1600130100 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos 725.354,80 0,00 0,00

1600200000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
ANÁLISE DE PROJETOS

3.255.867,30 0,00 0,00

1600200100 Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de
Projetos - Aplicações Livres

3.255.867,30 0,00 0,00

1600460000 Serviços de Cemitérios 885.039,98 0,00 0,00

1600990000 Outros Serviços 4.926.747,75 0,00 0,00

1700000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 968.586.557,20

1720000000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 961.181.242,99 0,00

1721000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 254.763.397,56 0,00 0,00

1721010000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 76.835.668,07 0,00 0,00

1721010200 Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 70.373.941,98 0,00 0,00

1721010300 Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%
Cota entregue no mês de dezembro

3.128.534,06 0,00 0,00

1721010400 Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%
Cota entregue no mês de julho

3.227.815,72 0,00 0,00

1721010500 Cota-parte do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural -
ITR

105.376,31 0,00 0,00

1721220000 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração
de Recursos Naturais

957.500,67 0,00 0,00

1721222000 Compensação Financeira pela Exploração Mineral - CFEM 140.041,35 0,00 0,00

1721224000 Cota-Parte Royalties pelo excedente da Produção de
Petróleo - Lei Nº 9.478/97, Art. 49, I e II

817.459,32 0,00 0,00

1721330000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - REPASSES
FUNDO A FUNDO

141.683.204,11 0,00 0,00

1721331100 Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica 31.008.829,80 0,00 0,00

1721331200 Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção de
Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

99.735.086,65 0,00 0,00

1721331300 Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em
Saúde

7.536.883,42 0,00 0,00

1721331400 Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência
Farmacêutica

3.342.404,24 0,00 0,00

1721331500 Transferência de Recursos do SUS - Bloco Gestão do SUS 60.000,00 0,00 0,00

1721340000 TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSIST.
SOCIAL - FNAS

6.906.290,83 0,00 0,00

1721350000 TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DESENVOL.
EDUCAÇÃO - FNDE

19.821.169,50 0,00 0,00

1721350100 Transferências do Salário-Educação 13.984.008,88 0,00 0,00

1721350300 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

5.835.648,80 0,00 0,00

1721350400 PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar 1.507,92 0,00 0,00

1721359900 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS - FNDE 3,90 0,00 0,00

1721360000 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC
nº87/96

2.422.166,52 0,00 0,00

1721990000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 6.137.397,86 0,00 0,00
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1722000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 535.767.792,37 0,00 0,00

1722010000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO 530.570.148,38 0,00 0,00

1722010100 Cota-Parte do ICMS 437.054.322,47 0,00 0,00

1722010200 Cota-Parte do IPVA 87.127.685,71 0,00 0,00

1722010400 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 5.511.990,75 0,00 0,00

1722011300 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico

876.149,45 0,00 0,00

1722330000 TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE -
REPASSE FUNDO A FUNDO

5.197.643,99 0,00 0,00

1724000000 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 170.650.053,06 0,00 0,00

1724010000 Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica -
FUNDEB

170.650.053,06 0,00 0,00

1730000000 TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 3.004.186,01 0,00

1760000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 4.401.128,20 0,00

1761000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE
SUAS ENTIDADES

1.814.386,45 0,00 0,00

1761010000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ O
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

382.400,00 0,00 0,00

1761990000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.431.986,45 0,00 0,00

1762000000 TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DO DF E SUAS
ENTIDADES

2.406.742,37 0,00 0,00

1762010000 Transf. de Convênio dos Estados para o Sistema Único de
Saude - SUS

2.406.742,37 0,00 0,00

1764000000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES
PRIVADAS

179.999,38 0,00 0,00

1900000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 66.368.607,33

1910000000 MULTAS E JUROS DE MORA 0,00 37.438.198,87 0,00

1911000000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 15.830.344,61 0,00 0,00

1911350000 Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vigilância
Sanitária

384.278,24 0,00 0,00

1911380000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU 9.162.662,13 0,00 0,00

1911390000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI 39.082,06 0,00 0,00

1911400000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS 5.209.746,97 0,00 0,00

1911990000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 1.034.575,21 0,00 0,00

1912000000 Multas e Juros de Mora das Contribuições 80.557,65 0,00 0,00

1912290000 Multas e Juros de Mora das Contrubuições para o Regime
Próprio  de Previdência do Servidor

59.303,44 0,00 0,00

1912290100 Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o
Regime Próprio de Previdência

6.644,67 0,00 0,00

1912290200 Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o
Regime Próprio de Previdência

52.658,77 0,00 0,00

1912990000 Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições 21.254,21 0,00 0,00

1913000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS
TRIBUTOS

6.029.223,42 0,00 0,00

1913110000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 3.415.214,01 0,00 0,00

1913130000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 1.303.068,56 0,00 0,00

1913350000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas de
Fiscalização e Vigilância Sanitária

375.188,59 0,00 0,00

1913990000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos 935.752,26 0,00 0,00

1914990000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras
Contribuições

25.901,11 0,00 0,00

1919000000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 15.472.172,08 0,00 0,00

1919150000 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 13.670.083,13 0,00 0,00

1919270000 Multas e Juros Previstos em Contrato 3.050,00 0,00 0,00

1919350000 Multas por Danos ao Meio Ambiente 326.019,40 0,00 0,00

1919500000 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 34.105,50 0,00 0,00

1919990000 OUTRAS MULTAS 1.438.914,05 0,00 0,00

1920000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 8.064.770,12 0,00

1921000000 INDENIZAÇÕES 9.819,22 0,00 0,00

1921060000 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO
PATRIMÔNIO PÚBLICO

9.819,22 0,00 0,00

1922000000 RESTITUIÇOES 8.054.950,90 0,00 0,00

1922070000 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores 600,00 0,00 0,00
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1922100000 Compensação Financeira entre o Regime Geral e os
Regimes Próprios de Previdência dos Servidores

6.270.975,74 0,00 0,00

1922990000 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.783.375,16 0,00 0,00

1922995200 Outras Restituições 1.783.375,16 0,00 0,00

1930000000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 0,00 16.918.240,12 0,00

1931000000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 16.918.240,12 0,00 0,00

1931110000 Receita da Dívida Ativa do IPTU 12.626.346,91 0,00 0,00

1931130000 Receita da Dívida Ativa do ISSQN 1.651.756,86 0,00 0,00

1931990000 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos 2.640.136,35 0,00 0,00

1990000000 RECEITAS DIVERSAS 0,00 3.947.398,22 0,00

1990020000 Receita de Ônus da Sucumbência de Ações Judiciais 271.102,23 0,00 0,00

1990020100 Receita de Honorários de Advogados 271.102,23 0,00 0,00

1990990000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.676.295,99 0,00 0,00

2000000000 RECEITA DE CAPITAL 0,00 0,00 31.143.731,30

2100000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 16.083.294,60

2110000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 16.083.294,60 0,00

2114000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS
RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO

16.083.294,60 0,00 0,00

2114990000 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -
CONTRATUAIS

16.083.294,60 0,00 0,00

2200000000 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 332.663,20

2220000000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 332.663,20 0,00

2225000000 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS 332.663,20 0,00 0,00

2400000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 6.138.302,71

2470000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 6.138.302,71 0,00

2471000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE
SUAS ENTIDADES

6.138.302,71 0,00 0,00

2471010000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

3.324.694,93 0,00 0,00

2471020000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO
DESTINADAS A  PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

20.000,00 0,00 0,00

2471990000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO 2.793.607,78 0,00 0,00

2500000000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 8.589.470,79

2590000000 Outras Receitas 0,00 8.589.470,79 0,00

7000000000 RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 103.946.342,87

7200000000 RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÃO 0,00 0,00 88.716.539,14

7210000000 RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL

0,00 88.716.539,14 0,00

7210290000 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência do
Servidor Público

88.716.539,14 0,00 0,00

7210290100 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o  Regime
Próprio

88.716.539,14 0,00 0,00

7600000000 RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 1.050.000,00

7600050000 RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS DE 1.050.000,00 0,00 0,00

7600050100 Serviços Hospitalares 1.050.000,00 0,00 0,00

7900000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 14.179.803,73

7920000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 781.909,33 0,00

7922000000 RESTITUIÇÕES 781.909,33 0,00 0,00

7922990000 Outras Restituições Intraorçamentarias 781.909,33 0,00 0,00

7922995200 Outras Restituições 781.909,33 0,00 0,00

7940000000 Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para a
Amortização de Déficit Atuarial do RPPS

0,00 13.397.894,40 0,00

9000000000 DEDUÇOES DA RECEITA 0,00 0,00 -121.145.393,34

9500000000 FUNDEB 0,00 0,00 -120.519.094,50

9517210100 Dedução das Receitas de Transferências da União -14.095.862,91 0,00 0,00

9517210102 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM -14.074.787,79 0,00 0,00

9517210105 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR -21.075,12 0,00 0,00

9517213600 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS
Desoneração - LC Nº 87/96

-484.433,28 0,00 0,00

9517220100 Dedução das Receitas de Transferencia dos Estados -105.938.798,31 0,00 0,00
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9517220101 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS -87.410.864,16 0,00 0,00

9517220102 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -17.425.536,01 0,00 0,00

9517220104 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre
Exportação

-1.102.398,14 0,00 0,00

9800000000 RETIFICAÇÕES DE RECEITA 0,00 0,00 -220.298,89

9810000000 RETIFICAÇÕES - RECEITA CORRENTE 0,00 -2.722,87 0,00

9819909900 Retificações - Outras  Receitas Correntes -2.722,87 0,00 0,00

9820000000 Retificações Receitas de Capital 0,00 -217.576,02 0,00

9825000000 Retificações Outras Receitas de Capital -217.576,02 0,00 0,00

9825900000 Retificação Outras Receitas -217.576,02 0,00 0,00

9900000000 OUTRAS DEDUÇÕES 0,00 0,00 -405.999,95

9910000000 DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES 0,00 -405.999,95 0,00

9919000000 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES -405.999,95 0,00 0,00

9919190000 DEDUÇÕES DE MULTAS DE OUTRAS ORIGENS -405.999,95 0,00 0,00

9919191500 Deduções de Multas Previstas na Legislação de Trânsito -405.999,95 0,00 0,00

Total Geral: 1.592.202.885,68

.

Alexis José Ferreira de Freitas

Prefeito Municipal

.

Luci Meireles da Silva

Contadora

.

Gilberto Silva Ramos

Secretário M. de Fazenda
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30000000 DESPESAS CORRENTES 1.486.679.441,16

31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 870.744.340,11

31710000 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de
Rateio

246.593,81

31717000 Rateio pela Participação em Consórcio Público 246.593,81

31900000 Aplicações Diretas 785.831.812,78

31900100 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas
dos Militares

149.755.065,97

31900300 Pensões do RPPS e do Militar 9.409.355,11

31900400 Contratação por Tempo Determinado 43.603.861,45

31900500 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar 8.939.008,04

31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 486.859.556,28

31901300 Obrigações Patronais 32.276.269,13

31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil 17.919.788,87

31909100 Sentenças Judiciais 11.504.547,81

31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 24.998.739,85

31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 565.620,27

31910000 Aplic. Direta de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades
dos Orç. Fiscal e de Seguridade Social

84.665.933,52

31911300 Obrigações Patronais 79.120.465,76

31919100 Sentenças Judiciais 445.739,72

31919200 Despesas de Exercícios Anteriores 4.317.818,71

31919400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 781.909,33

32000000 Juros e Encargos da Dívida 19.130.134,14

32900000 Aplicações Diretas 19.130.134,14

32902100 Juros sobre a Dívida por Contrato 15.989.341,58

32902200 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 3.140.792,56

33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 596.804.966,91

33200000 Transferências à União 277.031,65

33204100 Contribuições 277.031,65

33300000 Transferências a Estados e ao Distrito Federal 583.200,00

33304100 Contribuições 583.200,00

33500000 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 80.379.533,72

33503900 Outros Serviços de Terceiroa - Pessoa Jurídica 23.091.534,70

33504100 Contribuições 21.924.438,60

33504300 Subvenções Sociais 35.180.065,42

33509200 Despesas de Exercicios Anteriores 183.495,00

33710000 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de
Rateio

367.640,23

33717000 Rateio pela Participação em Consórcio Público 367.640,23

33900000 Aplicações Diretas 477.506.361,41

33900800 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar 813.947,11

33901400 Diárias - Pessoa Civil 735.355,94

33901900 Auxílio-Fardamento 650.803,56

33903000 Material de Consumo 58.371.806,30

33903100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e
Outras

77.404,40

33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 340.661,97

33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 804.713,54

33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de
Terceirização

9.567.514,95

33903500 Serviços de Consultoria 1.888.713,40

33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16.768.551,76

33903700 Locação de Mão-de Obra 43.093.273,05

33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 281.614.358,82

33904600 Auxílio-Alimentação 12.325.533,07
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33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas 13.130.070,04

33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 2.089.611,00

33904900 Auxílio Transporte 3.314.273,00

33909100 Sentenças Judiciais 15.801.189,69

33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 5.024.319,07

33909300 Indenizações e Restituições 11.094.260,74

33910000 Aplicação Direta de operações entre órgãos, fundos e
entidades dos orç.fiscal e de seguridade social

14.447.894,40

33913900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.050.000,00

33919700 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 13.397.894,40

33933900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 23.243.305,50

40000000 DESPESAS DE CAPITAL 145.985.324,28

44000000 INVESTIMENTOS 126.407.674,60

44500000 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 2.233.780,86

44504100 Contribuições 2.095.568,86

44504200 Auxílios 138.212,00

44710000 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de
Rateio

1.219,41

44717000 Rateio pela Participação em Consórcio Público 1.219,41

44900000 Aplicações Diretas 124.172.674,33

44903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 19.314.278,62

44904700 Obrigações Tributárias e Contributivas 13.418,77

44905100 Obras e Instalações 61.408.679,71

44905200 Equipamentos e Material Permanente 11.319.276,04

44906100 Aquisição de Imóveis 4.259.000,00

44906500 Constituição ou Aumento de Capital de Empresas 60.000,00

44909100 Sentenças Judiciais 25.913.698,90

44909200 Despesas de Exercícios Anteriores 5.460,08

44909300 Indenizações e Restituições 1.878.862,21

46000000 AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA 19.577.649,68

46900000 Aplicações Diretas 19.577.649,68

46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado 19.577.649,68

Total: 1.632.664.765,44

CONTAGEM, 31 de dezembro de 2017

.

Alexis José Ferreira de Freitas

Prefeito Municipal

.

Luci Meireles da Silva

Contadora

.

Gilberto Silva Ramos

Secretário M. de Fazenda

Anexo I - Despesa Empenhada

Exercício: 2017 Município: Municipio de Contagem

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
(ART. 212 DA CF LEIS FEDERAIS Ns. 9.394/96 e 11.494/07, EC 53/06) (em R$)

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

01 - Receitas (Contabilizadas e demonstradas pelo valor bruto)

A - Impostos:

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 145.601.377,79

Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 47.196.828,28

Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 4.116.098,53

Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis 48.318.029,39

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 126.871.855,92

Outros Impostos 0,00

Subtotal 372.104.189,91

B - Transferências Correntes:

Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 70.373.941,98

Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro 3.128.534,06

Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 3.227.815,72

Cota-parte do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural - ITR 105.376,31

Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC nº87/96 2.422.166,52

Cota-Parte do ICMS 437.054.322,47

Cota-Parte do IPVA 87.127.685,71

Cota-Parte do IPI sobre Exportação 5.511.990,75

Outras Transferências Correntes 0,00

Subtotal 608.951.833,52

C - Outras Receitas Correntes:

MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU 9.162.662,13

MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI 39.082,06

MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS 5.209.746,97

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 3.415.214,01

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 1.303.068,56

Receita da Dívida Ativa do IPTU 12.626.346,91

Receita da Dívida Ativa do ISSQN 1.651.756,86

Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Outros Impostos 0,00

Subtotal 33.407.877,50

D - Transferências de Capital:

Subtotal 0,00

E - Deduções das Receitas (exceto FUNDEB) 0,00

02 - Total das Receitas (A + B + C + D - E) 1.014.463.900,93

03 - Valor Legal Mínimo (art. 212 da CF) 25% 253.615.975,23

Restos a Pagar Processados 0,00

Restos a Pagar não Processados 0,00

04 - Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento Ensino, com a exclusão dos gastos com inativos e
pensionistas da área da Educação (§ 1º do art. 6º da IN 13/2008) (Anexo II)

26,94% 273.394.817,67



"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, 28 de março de 2018 Página 17 de 151 Diário Oficial de Contagem - Edição 4313

Anexo II - Despesa Empenhada

Exercício: 2017 Município: Municipio de Contagem

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (em R$)

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Função / Sub-Função / Programa Especificação Despesa (1)

12.122.0001 Gestão Administrativa Institucional 789.581,26

12.122.0045 Gestão da Folha de Pessoal 9.495.254,88

12.126.0049 Cidade Digital 4.529.872,92

12.361.0008 Execução de Obras, Fiscalização e Monitoramento 11.770.167,60

12.361.0024 Gestão Educacional e Qualidade do Ensino 37.733.640,64

12.361.0045 Gestão da Folha de Pessoal 58.452.091,89

12.365.0024 Gestão Educacional e Qualidade do Ensino 10.610.235,08

12.365.0045 Gestão da Folha de Pessoal 12.443.997,52

12.366.0024 Gestão Educacional e Qualidade do Ensino 379.097,50

12.367.0025 Educação Social e Inclusiva 2.312.287,19

12.367.0045 Gestão da Folha de Pessoal 4.359.496,69

SUBTOTAL (Corresponderá ao somatório dos comprovantes de despesas organizados de acordo com a alínea c,
artigo 15, desta Instrução, com a exclusão dos gastos com inativos e pensionistas da área da Educação (§ 1º do art.
6º da IN 13/2008))

152.875.723,17

Contribuição ao FUNDEB - art. 1º, Lei Federal 11.494/07 (2) 120.519.094,50

Restos a Pagar Processados 0,00

Restos a Pagar não Processados 0,00

TOTAL 273.394.817,67

(1) Art. 70 da Lei Federal nº 9394/96.
(2) O valor a ser demonstrado corresponderá à contribuição ao FUNDEB, contabilizado como conta retificadora da receita.
(3) § 4º do Artigo 5° da Instrução Normativa N° 13/2008

Anexo III - Despesa Empenhada

Exercício: 2017 Município: Municipio de Contagem

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS

E SUA APLICAÇÃO (em R$)

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

01 - RECURSOS:

A - Transferências Multigovernamentais:

1724010000 - Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB 170.650.053,06

B - Receitas de Aplicações Financeiras (art. 20, parágrafo único, Lei Federal n° 11.494/07)

1325010200 - Rem. Depositos Bancários Rec Vinculados - FUNDEB 1.845.551,21

TOTAL DO ITEM 01: 172.495.604,27

02 - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA:

Função / Sub-Função / Programa Especificação Despesa

12.361.0045 Gestão da Folha de Pessoal 149.630.676,90

12.365.0024 Gestão Educacional e Qualidade do Ensino 8.792.640,36

12.365.0045 Gestão da Folha de Pessoal 22.697.816,64

TOTAL (Corresponderá ao somatório dos comprovantes de despesas organizados de acordo com as alíneas a e b,
artigo 15, desta Instrução, com a exclusão dos gastos com inativos e pensionistas da área da Educação e das
despesas empenhadas e não liquidadas, inscritas em restos a pagar sem disponibilidades de caixa ao final do
exercício (§ 4º do art. 5º da IN 13/2008 c/c § 1º do art. 6º da IN 13/2008).

181.121.133,90

Restos a Pagar Processados 0,00

Restos a Pagar não Processados 0,00

TOTAL: 181.121.133,90

GASTOS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA:

Receita Total do Fundo (Anexo III, Item 01) 172.495.604,27

Valor Legal Mínimo 60% 103.497.362,56

Valor Aplicado 98,84% 170.489.970,79
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Anexo I-B - Despesa Empenhada

Exercício: 2017 Município: Municipio de Contagem

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(ART. 198, § 2°, III DA CF/88) (em R$)

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

01 - Receitas

A - Impostos:

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 126.871.855,92

Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 4.116.098,53

Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 47.196.828,28

Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis 48.318.029,39

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 145.601.377,79

Subtotal 372.104.189,91

B - Transferências Correntes:

Cota-parte do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural - ITR 105.376,31

Cota-Parte do ICMS 437.054.322,47

Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 70.373.941,98

Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 3.227.815,72

Cota-Parte do IPI sobre Exportação 5.511.990,75

Cota-Parte do IPVA 87.127.685,71

Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC nº87/96 2.422.166,52

Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro 3.128.534,06

Subtotal 608.951.833,52

C - Outras Receitas Correntes:

MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU 9.162.662,13

MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS 5.209.746,97

Receita da Dívida Ativa do ISSQN 1.651.756,86

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 3.415.214,01

MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI 39.082,06

Receita da Dívida Ativa do IPTU 12.626.346,91

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 1.303.068,56

Subtotal 33.407.877,50

D - Transferências de Capital:

Subtotal 0,00

E - Deduções das Receitas (exceto FUNDEB) 0,00

02 - Total das Receitas (A + B + C + D - E) 1.014.463.900,93

03 - Valor Legal de Aplicações em Ações e Serviços de Saúde 15% 152.169.585,13

04 - Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores Processados no Exercício Atual 639.702,66

05 - Aplicação no Exercício (Total do Anexo II-B) 29,11% 295.315.310,62

Anexo II-B - Despesa Empenhada

Exercício: 2017 Município: Municipio de Contagem

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(ART. 198, § 2°, III DA CF/88) (em R$)

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Função / Sub-Função / Programa Especificação Despesa

10.122.0008 Execução de Obras, Fiscalização e Monitoramento 16.371.716,78

10.122.0045 Gestão da Folha de Pessoal 271.441.933,61

10.122.0056 Organização e Qualificação da Gestão e da Atenção à Saúde 1.050,00

10.301.0056 Organização e Qualificação da Gestão e da Atenção à Saúde 125.000,00

10.302.0056 Organização e Qualificação da Gestão e da Atenção à Saúde 6.735.907,57

SOMA DAS SUBFUNÇÕES 294.675.607,96

Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores Processados no Exercício Atual 639.702,66

TOTAL 295.315.310,62
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Anexo II-B - Despesa Empenhada

Exercício: 2017 Município: Municipio de Contagem

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(ART. 198, § 2°, III DA CF/88) (em R$)

Anexo II-B - Auxiliar

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Elemento de Despesa Especificação Valor

31900400 Contratação por Tempo Determinado 16.113.546,00

31900500 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar 0,00

31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 181.172.710,13

31901300 Obrigações Patronais 14.009.519,70

31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil 347.554,64

31909200 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00

31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 6.681.464,03

31911300 Obrigações Patronais 28.115.705,09

31919200 Despesas de Exercícios Anteriores 3.166.322,98

33503900 Outros Serviços de Terceiroa - Pessoa Jurídica 6.304.849,97

33900800 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar 44.824,50

33901400 Diárias - Pessoa Civil 0,00

33903000 Material de Consumo 4.428.400,44

33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 9.307.226,03

33903500 Serviços de Consultoria 125.000,00

33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.791.571,57

33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.697.231,45

33904600 Auxílio-Alimentação 3.364.924,79

33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0,00

33904900 Auxílio Transporte 507.152,55

33909100 Sentenças Judiciais 25.002,72

33909300 Indenizações e Restituições 406.204,88

33933900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.378.269,25

44905100 Obras e Instalações 5.561.919,12

44905200 Equipamentos e Material Permanente 1.121.038,41

44909100 Sentenças Judiciais 5.169,71

44909200 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00

44909300 Indenizações e Restituições 0,00

TOTAL 294.675.607,96

Municipio de Contagem

RELATÓRIO PARA ANÁLISE DA DESPESA COM PESSOAL
(Art. 18, § 2º - LC 101/00)

Despesa Empenhada
Mês de Referência - Dezembro/2017GUO: PODER EXECUTIVO

28/03/2018 08:47

Página 1 de 1

DESPESA COM PESSOAL
MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL

Jan/2017 Fev/2017 Mar/2017 Abr/2017 Mai/2017 Jun/2017 Jul/2017 Ago/2017 Set/2017 Out/2017 Nov/2017 Dez/2017
TOTAL

Vencimentos e Vantagens 93.565.153,51 3.635.538,56 62.951.788,85 28.471.046,86 49.059.028,74 79.602.456,68 22.799.529,27 20.117.006,83 52.880.337,04 51.834.321,14 57.233.745,66 22.222.874,39 544.372.827,53

Inativos 21.520.000,00 222.790,00 20.715.000,00 289.416,56 22.021.593,44 320.516,98 23.307.683,02 24.246.000,00 0,00 17.089.951,70 16.774.048,30 3.248.065,97 149.755.065,97

Pensionistas 1.570.000,00 7.199,80 1.201.000,00 70.412,47 1.410.587,73 0,00 1.422.800,00 1.568.000,00 0,00 904.000,00 1.076.000,00 179.355,11 9.409.355,11

Obrigações Patronais 14.953.386,67 2.435.887,72 17.027.842,37 6.362.525,30 10.399.950,61 13.378.623,54 3.725.638,96 4.010.845,34 8.989.051,13 13.229.913,21 11.865.701,51 3.363.499,14 109.742.865,50

Sentenças Judiciais de Pessoal 35.119,59 2.773,00 16.535,21 120,88 9.401,48 78.105,36 248.806,93 8.786.866,82 715.579,25 67.383,57 204.629,53 1.784.965,91 11.950.287,53

Outras Despesas de Pessoal 0,00 1.100.000,00 1.200.000,00 800.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 3.450.000,00 0,00 0,00 326.000,00 1.131.226,03 9.307.226,03

Outros Benefícios Previdenciários 1.067.902,96 60.920,23 690.262,59 586.554,60 1.479.356,35 1.758.000,00 256.467,19 17.000,00 880.200,00 1.338.464,83 176.125,95 627.753,34 8.939.008,04

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 132.711.562,73 7.465.109,31 103.802.429,02 36.580.076,67 84.379.918,35 96.437.702,56 51.760.925,37 62.195.718,99 63.465.167,42 84.464.034,45 87.656.250,95 32.557.739,89 843.476.635,71

Indenização por Demissão 5.602.340,62 1.602.264,75 1.587.572,84 1.037.454,73 1.893.772,86 2.270.094,16 722.896,70 3.752.304,26 4.443.051,27 332.165,63 576.457,70 -106.771,03 23.713.604,49

Sentenças Judiciárias Anteriores 35.119,59 2.773,00 16.535,21 120,88 9.401,48 78.105,36 248.806,93 8.786.866,82 715.579,25 67.383,57 204.629,53 1.784.965,91 11.950.287,53

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 23.090.000,00 -10,20 21.916.000,00 359.829,03 23.432.181,17 320.516,98 21.520.483,02 22.179.000,00 0,00 14.154.951,70 15.100.048,30 1.324.421,08 143.397.421,08

Outros Benefícios Previdenciários 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -146,65 0,00 -124,13 1.429,22

Despesa de Exercício Anterior 0,00 0,00 4.317.818,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.317.818,71

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) 28.729.160,21 1.605.027,55 27.837.926,76 1.397.404,64 25.335.355,51 2.668.716,50 22.492.186,65 34.718.171,08 5.158.630,52 14.554.354,25 15.881.135,53 3.002.491,83 183.380.561,03

DESPESA LÍQUIDA C/PESSOAL (III) = (I - II) 103.982.402,52 5.860.081,76 75.964.502,26 35.182.672,03 59.044.562,84 93.768.986,06 29.268.738,72 27.477.547,91 58.306.536,90 69.909.680,20 71.775.115,42 29.555.248,06 660.096.074,68

APURAÇÃO DO LIMITE LEGAL

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP 660.096.074,68

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 1.389.892.509,95

DTP SOBRE RCL (%) 47,49
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Municipio de Contagem
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2017 Mês de Dezembro Emissão: 27/03/2018 10:08 Página: 1 de 1
GUG: PREFEITURA E FUNDOS

INGRESSOS DISPÊNDIOS

Especificação Nota Exercício Atual Exercício Anterior Especificação Nota Exercício Atual Exercício Anterior

Receita Orçamentária (I) 1.398.322.791,62 1.397.183.173,26 Despesa Orçamentária (VI) 1.110.973.487,69 1.013.271.541,21

Ordinária 705.410.993,11 672.906.441,03 Ordinária 398.101.418,68 368.694.341,23

Vinculada 692.911.798,51 724.276.732,23 Vinculada 712.872.069,01 644.577.199,98

Recursos Vinculados à Educação 319.152.530,57 308.128.282,30

Recursos Vinculados à Saúde 311.384.785,86 315.826.283,42

Recursos Vinculados à RPPS 0,00 574.735,55

Recursos Vinculados à Assistência Social 5.547.165,26 3.719.482,52

Recursos Vinculados à Convênios União 7.152.185,56 17.739.462,28

Recursos Vinculados à Convênios Estado 515.340,46 6.434.580,30

Outras Destinações de Recursos 49.159.790,80 71.853.905,86

Recursos Vinculados à Educação 352.447.303,18 306.431.169,76

Recursos Vinculados à Saúde 236.432.494,46 209.158.748,01

Recursos Vinculados à Assistência Social 6.771.667,51 3.643.913,77

Recursos Vinculados à Convênios União 10.071.846,21 16.262.917,33

Recursos Vinculados à Convênios Estado 15.613.431,21 1.095.924,66

Outras Destinações de Recursos 91.535.326,44 107.984.526,45

Transferências Financeiras Recebidas (II) 90.900.953,17 118.605.331,94 Transferências Financeiras Concedidas (VII) 452.815.428,77 462.483.681,64

Para a Execução Orçamentária 90.900.953,17 118.605.331,94 Para a Execução Orçamentária 437.051.328,77 427.870.582,80

Para Cobertura Déficit Financeiro do RPPS 15.764.100,00 34.613.098,84

Recebimentos Extraorçamentários (III) 280.990.070,86 184.318.213,22 Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 187.172.211,90 198.134.635,41

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 84.466.307,48 70.938.990,34

Inscrição de Restos a Pagar Processados 17.034.913,44 20.487.736,26

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 129.153.011,10 83.731.593,91

Outros Recebimentos Extraorçamentários 50.335.838,84 9.159.892,71

Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 21.635.196,32 34.684.335,26

Pagamento de Restos a Pagar Processados 18.153.184,33 33.236.205,07

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 114.605.637,76 128.927.320,46

Outros Pagamentos Extraorçamentários 32.778.193,49 1.286.774,62

Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 162.825.351,69 136.608.491,53 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) 182.078.038,98 162.825.351,69

Caixa e Equivalentes de Caixa 162.825.351,69 136.608.491,53 Caixa e Equivalentes de Caixa 182.078.038,98 162.825.351,69

TOTAL (V) = (I + II + III + IV) 1.933.039.167,34 1.836.715.209,95 TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) 1.933.039.167,34 1.836.715.209,95

Alexis José Ferreira de Freitas

Prefeito Municipal

Luci Meireles da Silva

Contadora

Gilberto Silva Ramos

Secretário Municipal de Fazenda
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RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO
INICIAL

PREVISÃO
ATUALIZADA

(a)

RECEITAS
REALIZADAS

(b)

SALDO
(c) = (a - b)

RECEITAS CORRENTES 1.391.985.437,00 1.442.867.536,21 1.367.745.179,26 75.122.356,95

RECEITA TRIBUTÁRIA 352.727.095,00 397.797.335,56 405.144.309,30 -7.346.973,74

Impostos 326.563.454,00 365.766.395,00 372.104.189,91 -6.337.794,91

TAXAS 26.163.641,00 32.030.940,56 33.040.119,39 -1.009.178,83

RECEITA DE CONTRIBUIÇAO 71.202.000,00 71.202.000,00 40.826.317,12 30.375.682,88

CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

71.202.000,00 71.202.000,00 40.826.317,12 30.375.682,88

RECEITA PATRIMONIAL 9.815.960,00 9.815.960,00 23.948.511,66 -14.132.551,66

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 9.815.960,00 9.815.960,00 23.930.511,66 -14.114.551,66

RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 0,00 0,00 18.000,00 -18.000,00

RECEITAS DE SERVIÇOS 9.382.000,00 9.382.000,00 7.858.978,27 1.523.021,73

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 908.671.077,00 908.671.077,00 843.946.212,70 64.724.864,30

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 889.676.748,00 889.676.748,00 836.987.148,49 52.689.599,51

TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS 3.568.000,00 3.568.000,00 3.004.186,01 563.813,99

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 15.426.329,00 15.426.329,00 3.954.878,20 11.471.450,80

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 40.187.305,00 45.999.163,65 46.020.850,21 -21.686,56

MULTAS E JUROS DE MORA 14.851.305,00 20.663.163,65 23.674.706,80 -3.011.543,15

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000,00 50.000,00 1.740.949,68 -1.690.949,68

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 20.544.000,00 20.544.000,00 16.918.240,12 3.625.759,88

RECEITAS DIVERSAS 4.742.000,00 4.742.000,00 3.686.953,61 1.055.046,39

RECEITA DE CAPITAL 214.514.498,00 214.514.498,00 30.577.612,36 183.936.885,64

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 105.217.564,00 105.217.564,00 16.083.294,60 89.134.269,40

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 104.217.564,00 104.217.564,00 16.083.294,60 88.134.269,40

OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

ALIENAÇÃO DE BENS 1.118.000,00 1.118.000,00 0,00 1.118.000,00

Alienação de Bens Móveis 301.000,00 301.000,00 0,00 301.000,00

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 817.000,00 817.000,00 0,00 817.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 70.193.934,00 70.193.934,00 6.138.302,71 64.055.631,29

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 6.230.000,00 6.230.000,00 0,00 6.230.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 63.963.934,00 63.963.934,00 6.138.302,71 57.825.631,29

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 37.985.000,00 37.985.000,00 8.356.015,05 29.628.984,95

Outras Receitas 37.985.000,00 37.985.000,00 8.356.015,05 29.628.984,95

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 2.080.000,00 2.080.000,00 0,00 2.080.000,00

RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS 2.080.000,00 2.080.000,00 0,00 2.080.000,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 1.608.579.935,00 1.659.462.034,21 1.398.322.791,62 261.139.242,59

REFINANCIAMENTO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) 1.608.579.935,00 1.659.462.034,21 1.398.322.791,62 261.139.242,59

DÉFICIT (IV) - - - -

TOTAL (V) = (III + IV) 1.608.579.935,00 1.659.462.034,21 1.398.322.791,62 261.139.242,59

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS
PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) 0,00 60.804.179,01 55.358.431,26 5.445.747,75

Superávit Financeiro 0,00 60.804.179,01 55.358.431,26 5.445.747,75

Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00
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DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DOTAÇÃO

INICIAL
(d)

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

(e)

DESPESAS
EMPENHADAS

(f)

DESPESAS
LIQUIDADAS

(g)

DESPESAS
PAGAS

(h)

SALDO DA
DOTAÇÃO
(i) = (e - f)

DESPESAS CORRENTES 904.336.588,00 1.021.464.798,63 969.071.194,78 915.913.019,30 899.918.891,28 52.393.603,85

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 423.109.966,00 432.811.943,02 412.849.284,48 412.849.284,48 407.185.120,40 19.962.658,54

Juros e Encargos da Dívida 16.900.000,00 18.719.459,50 18.625.201,69 18.594.090,30 18.594.090,30 94.257,81

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 464.326.622,00 569.933.396,11 537.596.708,61 484.469.644,52 474.139.680,58 32.336.687,50

DESPESAS DE CAPITAL 332.665.147,00 326.902.691,94 141.902.292,91 110.594.160,91 109.553.375,49 185.000.399,03

INVESTIMENTOS 269.384.047,00 285.342.542,29 122.758.285,73 91.450.153,73 90.409.368,31 162.584.256,56

INVERSÕES FINANCEIRAS 34.000.000,00 22.400.000,00 0,00 0,00 0,00 22.400.000,00

AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA 29.281.100,00 19.160.149,65 19.144.007,18 19.144.007,18 19.144.007,18 16.142,47

Reserva de Contingência ou Reserva do
RPPS

45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reserva de Contingência ou Reserva do
RPPS

45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 1.282.001.735,00 1.348.367.490,57 1.110.973.487,69 1.026.507.180,21 1.009.472.266,77 237.394.002,88

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/
REFINANCIAMENTO (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO
(VIII) = (VI + VII) 1.282.001.735,00 1.348.367.490,57 1.110.973.487,69 1.026.507.180,21 1.009.472.266,77 237.394.002,88

SUPERÁVIT (IX) 326.578.200,00 311.094.543,64 287.349.303,93 - - -

TOTAL (X) = (VIII + IX) 1.608.579.935,00 1.659.462.034,21 1.398.322.791,62 1.026.507.180,21 1.009.472.266,77 261.139.242,59

Alexis José Ferreira de Freitas

Prefeito Municipal

Luci Meireles da Silva

Contadora

Gilberto Silva Ramos

Secretário Municipal de Fazenda

Municipio de Contagem
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RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS

INSCRITOS

EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES

(a)

EM 31 DE
DEZEMBRO DO

EXERCÍCIO
ANTERIOR

(b)

LIQUIDADOS
(c)

PAGOS
(d)

CANCELADOS
(e)

SALDO
(f) = (a + b - c - e)

DESPESAS CORRENTES 678.142,02 26.966.081,95 18.359.762,55 18.359.762,55 7.657.653,03 1.626.808,39

    OUTRAS DESPESAS CORRENTES 678.142,02 26.966.081,95 18.359.762,55 18.359.762,55 7.657.653,03 1.626.808,39

DESPESAS DE CAPITAL 538.270,45 43.972.908,39 3.275.433,77 3.275.433,77 35.361.814,07 5.873.931,00

    INVESTIMENTOS 538.270,45 43.972.908,39 3.275.433,77 3.275.433,77 35.361.814,07 5.873.931,00

TOTAL 1.216.412,47 70.938.990,34 21.635.196,32 21.635.196,32 43.019.467,10 7.500.739,39
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RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

INSCRITOS

EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES

(a)

EM 31 DE
DEZEMBRO DO

EXERCÍCIO
ANTERIOR

(b)

PAGOS
(c)

CANCELADOS
(d)

SALDO
(e) = (a + b - c - d)

DESPESAS CORRENTES 3.793.978,06 12.349.865,92 11.333.594,28 234.298,18 4.575.951,52

    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.498,74 4.667.501,10 4.648.731,97 1.148,44 19.119,43

    OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.792.479,32 7.682.364,82 6.684.862,31 233.149,74 4.556.832,09

DESPESAS DE CAPITAL 524.221,73 8.137.870,34 6.819.590,05 1.216.407,81 626.094,21

    INVESTIMENTOS 524.221,73 8.137.870,34 6.819.590,05 1.216.407,81 626.094,21

TOTAL 4.318.199,79 20.487.736,26 18.153.184,33 1.450.705,99 5.202.045,73

Municipio de Contagem
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ATIVO PASSIVO

Especificação Exercício Atual Exercício Anterior Especificação Exercício Atual Exercício Anterior

ATIVO CIRCULANTE 582.135.794,86 489.035.025,52 PASSIVO CIRCULANTE 112.407.976,24 111.425.223,62

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 182.078.038,98 162.825.351,69

     CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 182.078.038,98 162.825.351,69

CRÉDITOS A CURTO PRAZO 342.729.169,78 243.503.644,03

     CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 337.822.785,13 240.887.036,03

     CLIENTES 0,00 0,00

     CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER 4.906.384,65 2.616.608,00

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 43.715.473,77 76.771.200,34

     ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 135.775,11 134.835,11

     TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR 39.460,97 104.324,22

     CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 1.184.817,16 0,00

     DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 38.736.189,88 73.076.417,08

     DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS 0,00 0,00

     OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 12.581.101,49 12.417.494,77

     (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A -8.961.870,84 -8.961.870,84

ESTOQUES 13.613.112,33 5.934.829,46

     ALMOXARIFADO 13.613.112,33 5.934.829,46

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A 5.694.616,51 4.685.972,52

     PESSOAL A PAGAR 4.448.911,92 32.837,72

     BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR 4.685,00 0,00

     ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 1.241.019,59 4.653.134,80

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 17.905.647,32 19.373.445,06

     FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 17.905.647,32 19.373.445,06

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 88.807.712,41 87.365.806,04

     VALORES RESTITUÍVEIS 82.395.919,45 83.596.104,82

     OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 6.411.792,96 3.769.701,22

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 2.099.969.106,97 2.099.554.169,31 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 472.448.753,07 571.964.305,84

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 217.206.733,34 323.188.820,83

     CRÉDITOS A LONGO PRAZO 216.623.085,11 323.077.188,55

     DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO 84.814,08 84.814,08

     ESTOQUES 498.834,15 26.818,20

INVESTIMENTOS 601.572,01 542.209,48

     PARTICIPAÇÕES PERMANENTES 601.572,01 542.209,48

IMOBILIZADO 1.882.160.801,62 1.775.823.139,00

     BENS MOVEIS 99.049.927,28 88.717.531,17

     BENS IMÓVEIS 1.788.277.095,88 1.690.592.813,44

     (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -5.166.221,54 -3.487.205,61

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A 125.503.578,21 251.503.797,22

     ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 125.503.578,21 251.503.797,22

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO 120.658.113,28 86.160.762,88

     EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO 126.604.031,43 118.218.073,29

     JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E 0,00 0,00

     (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO -5.945.918,15 -32.057.310,41

FORNECEDORES A LONGO PRAZO 226.287.061,58 232.676.167,71

     FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO 226.287.061,58 232.676.167,71

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 0,00 1.623.578,03

     OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO 0,00 1.623.578,03

DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO 0,00 0,00

     OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO 0,00 0,00

TOTAL DO ATIVO 2.682.104.901,83 2.588.589.194,83 TOTAL DO PASSIVO 584.856.729,31 683.389.529,46

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
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ATIVO PASSIVO

Especificação Exercício Atual Exercício Anterior Especificação Exercício Atual Exercício Anterior

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos Exercício Atual Exercício Anterior Saldo dos Atos Potenciais Passivos Exercício Atual Exercício Anterior

     RESPONSÁVEIS POR AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES CONCEDIDOS 3.184.773,03 3.184.773,03

RESPONSABILIDADES DIVERSAS 0,41 0,41

     OUTRAS RESPONSABILIDADES 0,41 0,41

     APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADES 0,41 0,41

     RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS 663.292,55 0,00

DIÁRIAS CONCEDIDAS 9.927,35 9.927,35

     COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS 9.927,35 9.927,35

     DIÁRIAS A COMPROVAR 9.927,35 9.927,35

AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES CONCEDIDOS 3.184.773,03 3.184.773,03

     COMPROVAÇÃO DE AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES 3.184.773,03 3.184.773,03

     AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES A COMPROVAR 3.184.773,03 3.184.773,03

CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES DIVERSAS 0,41 0,41

     CONTRAPARTIDA DE OUTRAS RESPONSABILIDADES 0,41 0,41

     DIREITOS E OBRIGAÇÕES POR OUTRAS RESPONSABILIDADES 0,41 0,41

TOTAL 40.147.165,69 116.420.960,73 TOTAL 40.147.165,69 116.420.960,73

Alexis José Ferreira de Freitas

Prefeito Municipal

Luci Meireles da Silva

Contadora

Gilberto Silva Ramos

Secretário Municipal de Fazenda
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Municipio de Contagem

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017 Mês de Dezembro Emissão: 27/03/2018 10:20 Página: 4 de 4
GUG: PREFEITURA E FUNDOS

DESTINAÇÃO DE RECURSOS
SUPERÁVIT
FINANCEIRO

DÉFICIT
FINANCEIRO

Ordinária 307.309.574,43 0,00

Vinculada 74.952.291,40 -94.912.561,90

Recursos Vinculados à Educação 0,00 -33.294.772,61

Recursos Vinculados à Saúde 74.952.291,40 0,00

Recursos Vinculados à Assistência Social 0,00 -1.224.502,25

Recursos Vinculados à Convênios União 0,00 -2.919.660,65

Recursos Vinculados à Convênios Estado 0,00 -15.098.090,75

Outras Destinações de Recursos 0,00 -42.375.535,64

TOTAL 287.349.303,93

Municipio de Contagem
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2017 Mês de Dezembro Emissão: 27/03/2018 10:10 Página: 1 de 2
GUG: PREFEITURA E FUNDOS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Exercício Atual Exercício Anterior

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 2.215.432.763,47 2.384.562.676,95

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 817.946.950,12 210.535.083,58

IMPOSTOS 734.431.693,61 210.448.468,49

TAXAS 83.515.256,51 86.615,09

Contribuições 38.587.264,51 39.426.410,01

CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 38.587.264,51 39.426.410,01

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 7.876.978,27 7.493.126,35

EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 7.876.978,27 7.493.126,35

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 136.310.321,23 283.603.868,67

JUROS E ENCARGOS DE MORA 8.457.921,56 18.222.512,27

VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 98.935.706,31 230.425.821,06

DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 6.173,54 0,00

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 23.930.511,66 27.205.180,54

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 4.980.008,16 7.750.354,80

Transferências e Delegações Recebidas 1.063.604.042,35 944.292.922,78

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 90.710.655,79 99.769.891,66

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 969.709.201,17 839.113.895,18

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS 3.184.185,39 5.409.135,94

Valorização e Ganhos Com Ativos 101.274.102,02 158.700.628,83

REAVALIAÇÃO DE ATIVOS 0,00 91.689.570,30

GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 63.251.988,16 60.481.381,35

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 38.022.113,86 6.529.677,18

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 49.833.104,97 740.510.636,73

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR 0,00 592.569.897,74

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 49.833.104,97 147.940.738,99

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 2.023.384.256,32 1.778.408.070,11

Pessoal e Encargos 414.254.130,02 376.212.322,83

REMUNERAÇÃO A PESSOAL 294.980.874,30 283.765.206,48

ENCARGOS PATRONAIS 61.838.879,53 55.698.066,30

BENEFÍCIOS A PESSOAL 9.325.860,61 6.516.939,22

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 48.108.515,58 30.232.110,83

Benefícios Previdenciários e Assistenciais 12.474.177,78 9.195.251,31

BENEFÍCIOS EVENTUAIS 2.021.745,21 2.883.217,04

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 10.452.432,57 6.312.034,27

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 364.431.040,68 319.148.098,85

USO DE MATERIAL DE CONSUMO 48.168.975,96 44.864.369,45

SERVIÇOS 314.583.048,79 272.702.337,71

DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 1.679.015,93 1.581.391,69

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 34.165.168,23 42.436.273,19

JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 18.594.090,30 16.059.803,68

VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 14.747.953,17 19.620.804,07

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 823.124,76 6.755.665,44

Transferências e Delegações Concedidas 685.279.850,22 662.682.098,57

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 466.023.025,79 449.896.129,21

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 120.519.094,50 116.021.070,98

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 78.586.705,40 76.948.062,01

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 575.550,00 0,00
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Municipio de Contagem
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2017 Mês de Dezembro Emissão: 27/03/2018 10:10 Página: 2 de 2
GUG: PREFEITURA E FUNDOS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Exercício Atual Exercício Anterior

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 2.023.384.256,32 1.778.408.070,11

TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 19.574.255,12 19.816.187,47

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA 1.219,41 648,90

Desvalorização e Perdas de Ativos 393.885.818,46 319.473.412,13

REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 389.622.157,30 254.511.299,08

PERDAS INVOLUNTÁRIAS 819.167,01 3.660.381,38

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 51.919.531,38

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 3.444.494,15 0,00

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 9.382.200,29

Tributárias 12.653.291,91 12.161.685,61

CONTRIBUIÇÕES 12.653.291,91 12.161.685,61

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 106.240.779,02 37.098.927,62

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 32.642.045,55 0,00

PREMIAÇÕES 0,00 24.967,08

RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES 637,47 1.210.673,76

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 73.598.096,00 35.863.286,78

Resultado Patrimonial do Período 192.048.507,15 606.154.606,84

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(Decorrentes da Execução Orçamentária) Exercício Atual Exercício Anterior

Incorporação de Ativo 94.846.314,97 121.851.736,63

Desincorporação de Passivo 19.144.007,18 20.413.891,31

Incorporação de Passivo 16.083.294,60 24.559.315,93

Desincorporação de Ativo 0,00 0,00

Alexis José Ferreira de Freitas

Prefeito Municipal

Luci Meireles da Silva

Contadora

Gilberto Silva Ramos

Secretário Municipal de Fazenda

Exercício: 2017
Exercício Atual Exercício Anterior

Ingressos 1.575.489.384,99 1.537.010.000,16
Receitas derivadas e originárias 532.154.981,61 497.009.516,70
Transferências correntes recebidas 843.946.212,70 848.918.347,56
Outros ingressos operacionais 199.388.190,68 191.082.135,90

Desembolsos 1.460.808.119,01 1.421.918.321,02
Pessoal e demais despesas 763.719.050,66 702.324.821,41
Juros e encargos da dívida 18.594.090,30 16.066.581,24
Transferências concedidas 149.297.330,46 131.243.824,31
Outros desembolsos operacionais 529.197.647,59 572.283.094,06

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 114.681.265,98 115.091.679,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingressos 0,00 0,00

Alienação de bens 0,00 0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 0,00 0,00
Outros ingressos de investimentos 0,00 0,00

Desembolsos 98.506.168,82 119.723.014,23
Aquisição de ativo não circulante 51.866.764,50 90.227.166,70
Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00
Outros desembolsos de investimentos 46.639.404,32 29.495.847,53

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) -98.506.168,82 -119.723.014,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Ingressos 22.221.597,31 51.255.309,00

Operações de crédito 16.083.294,60 24.559.315,93
Integralização do capital social de empresas dependentes 0,00 0,00
Transferências de capital recebidas 6.138.302,71 26.695.993,07
Outros ingressos de financiamentos 0,00 0,00

Desembolsos 19.144.007,18 20.407.113,75
Amortização /Refinanciamento da dívida 0,00 0,00
Outros desembolsos de financiamentos 19.144.007,18 20.407.113,75

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 3.077.590,13 30.848.195,25
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 19.252.687,29 26.216.860,16

Caixa e Equivalentes de caixa inicial 162.825.351,69 136.608.491,53
Caixa e Equivalente de caixa final 182.078.038,98 162.825.351,69

PREFEITURA E FUNDOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
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Exercício: 2017
Exercício Atual Exercício Anterior

Receita Tributária 405.144.309,30 330.684.818,62
Receita de Contribuições 40.826.317,12 39.426.410,01
Receita Patrimonial 18.000,00 42.609,56
Receita Agropecuária 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00
Receita de Serviços 7.858.978,27 7.493.126,35
Remuneração das Disponibilidades 23.930.511,66 27.205.180,54
Outras Receitas Derivadas e Originárias 54.376.865,26 92.157.371,62
Total das Receitas Derivadas e Originárias 532.154.981,61 497.009.516,70

Exercício: 2017
Exercício Atual Exercício Anterior

Intergovernamentais 670.111.974,25 669.945.194,70
da União 237.876.237,82 248.674.860,23
de Estados e Distrito Federal 432.235.736,43 421.270.334,47
de Municípios 0,00 0,00

Intragovernamentais 0,00 0,00
Outras transferências recebidas 173.834.238,45 178.973.152,86
Total das Transferências Recebidas 843.946.212,70 848.918.347,56

Exercício Atual Exercício Atual 

Intergovernamentais 0,00 0,00
a União 0,00 0,00
a Estados e Distrito Federal 0,00 0,00
a Municípios 0,00 0,00

Intragovernamentais 69.822.651,88 52.854.156,34
Outras transferências concedidas 79.474.678,58 78.389.667,97
Total das Transferências Concedidas 149.297.330,46 131.243.824,31

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

PREFEITURA E FUNDOS
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

PREFEITURA E FUNDOS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Exercício: 2017
Exercício Atual Exercício Anterior

Legislativa 0,00 0,00
Judiciária 0,00 0,00
Essencial à Justiça 5.628.864,66 6.262.398,80
Administração 705.068.182,45 707.236.953,57
Defesa Nacional 0,00 0,00
Segurança Pública 25.511.321,61 23.154.490,88
Relações Exteriores 0,00 0,00
Assistência Social 48.199.503,21 48.966.007,60
Previdência Social 0,00 0,00
Saúde 208.953.071,94 221.537.160,64
Trabalho 3.540.664,01 2.623.588,03
Educação 354.164.261,13 320.232.198,26
Cultura 0,00 0,00
Direitos da Cidadania 5.293.341,14 5.807.064,95
Urbanismo 84.749.684,71 91.800.945,33
Habitação 6.330.115,80 16.783.667,92
Saneamento 0,00 219.599,93
Gestão Ambiental 64.334.606,70 59.712.355,16
Ciência e Tecnologia 0,00 0,00
Agricultura 0,00 0,00
Organização Agrária 0,00 0,00
Indústria 19.286,40 27.849,28
Comércio e Serviços 0,00 0,00
Comunicações 0,00 0,00
Energia 0,00 0,00
Transporte 60.000,00 60.000,00
Desporto e Lazer 4.995.121,61 7.094.599,15
Encargos Especiais 99.833.688,58 50.529.569,50
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 1.616.681.713,95 1.562.048.449,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR 
FUNÇÃO

PREFEITURA E FUNDOS
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
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Exercício: 2017
Exercício Atual Exercício Anterior

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 18.594.090,30 16.059.803,68
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 0,00
Outros Encargos da Dívida 0,00 0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida 18.594.090,30 16.059.803,68

Exercício: 2017

A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA foi elaborada de acordo com a 6ª edição MCASP, sendo necessárias 
as consideraçãoes abaixo:.
1 - Na linha "Outros ingressos operacionais" estão somados os valores dos seguintes documentos:
a) Transferências extraorçamentárias recebidas;
b) Descontos informados nas despesas do exercício, restos a pagar e extraorçamentárias;
c) Receitas  extraorçamentárias;
d) Transferências de Numerário recebidas a outros órgãos do Município;

2 - Na linha "Outros desembolsos operacionais"estão somados os valores dos seguintes  documentos:
a) Pagamento de despesas extraorçamentárias;
b) Transferências de Numerário concedidas a outros órgãos do Município;

PREFEITURA E FUNDOS
NOTA EXPLICATIVA DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PREFEITURA E FUNDOS
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Municipio de Contagem
Comparativo da Receita Orçada com a Realizada

Exercício de 2017
PREFEITURA E FUNDOS Anexo 10 da Lei Nº 4320/64

27/03/2018 10:14

Página 1 de 8

VALORES DIFERENÇA
Código Títulos Orçado Arrecadado Mais Menos
1000000000 RECEITAS CORRENTES 1.616.869.407,00 1.578.258.204,85 0,00 38.611.202,15

1100000000 RECEITA TRIBUTÁRIA 352.727.095,00 405.144.309,30 52.417.214,30 0,00

1110000000 Impostos 326.563.454,00 372.104.189,91 45.540.735,91 0,00

1112000000 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 198.475.659,00 245.232.333,99 46.756.674,99 0,00

1112020000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 105.846.059,00 145.601.377,79 39.755.318,79 0,00

1112040000 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 49.648.000,00 51.312.926,81 1.664.926,81 0,00

1112043100 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 42.806.130,00 47.196.828,28 4.390.698,28 0,00

1112043400 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 6.841.870,00 4.116.098,53 0,00 2.725.771,47

1112080000 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis 42.981.600,00 48.318.029,39 5.336.429,39 0,00

1113000000 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 128.087.795,00 126.871.855,92 0,00 1.215.939,08

1113050000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 128.087.795,00 126.871.855,92 0,00 1.215.939,08

1113050100 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 128.087.795,00 126.871.855,92 0,00 1.215.939,08

1120000000 TAXAS 26.163.641,00 33.040.119,39 6.876.478,39 0,00

1121000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 10.714.553,00 13.274.725,43 2.560.172,43 0,00

1121170000 Taxa Fiscalização de Vigilância Sanitária 1.778.644,00 3.001.158,43 1.222.514,43 0,00

1121250000 Taxa Licença p/ Funcion. de Estab. Com. Ind. e Prest. Serviços 6.047.390,00 8.512.185,51 2.464.795,51 0,00

1121260000 Taxa Publicidade Comercial 711.458,00 1.656.023,66 944.565,66 0,00

1121290000 Taxa Licença para  Execução de Obras 2.134.373,00 0,00 0,00 2.134.373,00

1121310000 Taxa Utilização de Área de Domínio Público 42.688,00 105.357,83 62.669,83 0,00

1122000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 15.449.088,00 19.765.393,96 4.316.305,96 0,00

1122900000 Taxa Limpeza Pública - TLP 15.449.088,00 19.765.393,96 4.316.305,96 0,00

1200000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇAO 111.995.000,00 84.610.594,50 0,00 27.384.405,50

1210000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 40.793.000,00 43.784.277,38 2.991.277,38 0,00

1210290000 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
PÚBLICO

40.793.000,00 43.784.277,38 2.991.277,38 0,00

1210290100 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio 128.000,00 92.582,64 0,00 35.417,36

1210290700 Contribuição  Servidor Ativo para o Regime Próprio de Previdência 39.215.000,00 41.341.283,69 2.126.283,69 0,00

1210290900 Contribuição Servidor Inativo para o Regime Próprio de Previdência 1.240.000,00 1.399.553,04 159.553,04 0,00

1210291100 Contribuição de Pensionista para o Regime Próprio de Previdência 60.000,00 75.067,30 15.067,30 0,00

1210291600 Receita de Recolhimento da Contribuição Patronal, Oriunda do Pagamento de Sentenças
Judiciais

86.000,00 545.582,18 459.582,18 0,00

1210291700 Receita de Recolhimento da Contribuição do Servidor Ativo Civil, Oriunda do Pagamento
de Sentenças Judiciais

20.000,00 330.208,53 310.208,53 0,00

1210291800 Receita de Recolhimento da Contribuição do Servidor Inativo Civil, Oriunda do
Pagamento de Sentenças Judiciais

43.000,00 0,00 0,00 43.000,00

1210291900 Receita de Recolhimento da Contribuição do Pensionasta  Civil, Oriunda do Pagamento
de Sentenças Judiciais

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
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1230000000 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 71.202.000,00 40.826.317,12 0,00 30.375.682,88

1300000000 RECEITA PATRIMONIAL 30.855.760,00 42.772.035,35 11.916.275,35 0,00

1310000000 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 800,00 11.500,00 10.700,00 0,00

1311000000 Aluguéis 800,00 11.500,00 10.700,00 0,00

1320000000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 28.954.960,00 42.117.717,48 13.162.757,48 0,00

1325000000 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS 9.815.960,00 24.735.093,02 14.919.133,02 0,00

1325010000 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS 1.453.760,00 12.725.643,75 11.271.883,75 0,00

1325010200 Rem. Depositos Bancários Rec Vinculados - FUNDEB 1.013.760,00 1.845.551,21 831.791,21 0,00

1325010300 REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE
SAÚDE

0,00 1.456.184,39 1.456.184,39 0,00

1325010500 REMUNERAÇÃO  DEPÓSITO BANCÁRIO REC. VINCULADO - MANUTENÇÃO E
DESENV. DO ENSINO MÉDIO - MDE

27.000,00 29.149,37 2.149,37 0,00

1325010600 REMUNERAÇÃO DEP. BANC. DE REC. VINC. - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE 60.000,00 60.877,26 877,26 0,00

1325010900 Rem. Depositos Bancários Rec Vinculados - CIDE 9.000,00 7.485,43 0,00 1.514,57

1325011000 RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINCULADOS - FNAS 0,00 414.738,79 414.738,79 0,00

1325019900 REMUNERAÇÃO OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS 344.000,00 8.911.657,30 8.567.657,30 0,00

1325020000 REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCÁRIOS RECURSOS NÃO VINCULADOS 8.362.200,00 12.009.449,27 3.647.249,27 0,00

1325029900 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO
VINCULADOS

8.362.200,00 12.009.449,27 3.647.249,27 0,00

1328000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
DO SERVIDOR

19.139.000,00 17.382.624,46 0,00 1.756.375,54

1328100000 Remuneração Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda
Fixa

17.639.000,00 14.856.434,38 0,00 2.782.565,62

1328200000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL

1.500.000,00 2.526.190,08 1.026.190,08 0,00

1330000000 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 1.900.000,00 642.817,87 0,00 1.257.182,13

1333000000 Receita de Concessões e Permissões - Direitos de Uso de Bens Públicos 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00

1333990000 Outras Receitas de Concessões e Permissões - Direitos de Uso de Bens Públicos 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00

1339000000 OUTRAS  RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 1.900.000,00 624.817,87 0,00 1.275.182,13

1600000000 RECEITAS DE SERVIÇOS 13.505.000,00 10.776.101,17 0,00 2.728.898,83

1600030000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 1.230.000,00 983.091,34 0,00 246.908,66

1600039900 OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 1.230.000,00 983.091,34 0,00 246.908,66

1600130000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 5.139.000,00 725.354,80 0,00 4.413.645,20

1600130100 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos 1.000.000,00 725.354,80 0,00 274.645,20

1600139900 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 4.139.000,00 0,00 0,00 4.139.000,00

1600160000 Serviços Educacionais 1.893.000,00 0,00 0,00 1.893.000,00

1600200000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETOS 115.000,00 3.255.867,30 3.140.867,30 0,00

1600200100 Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos - Aplicações Livres 115.000,00 3.255.867,30 3.140.867,30 0,00
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1600460000 Serviços de Cemitérios 648.000,00 885.039,98 237.039,98 0,00

1600990000 Outros Serviços 4.480.000,00 4.926.747,75 446.747,75 0,00

1700000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.029.184.247,00 968.586.557,20 0,00 60.597.689,80

1720000000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.010.189.918,00 961.181.242,99 0,00 49.008.675,01

1721000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 274.997.733,00 254.763.397,56 0,00 20.234.335,44

1721010000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 74.203.763,00 76.835.668,07 2.631.905,07 0,00

1721010200 Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 74.176.680,00 70.373.941,98 0,00 3.802.738,02

1721010300 Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de
dezembro

0,00 3.128.534,06 3.128.534,06 0,00

1721010400 Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 0,00 3.227.815,72 3.227.815,72 0,00

1721010500 Cota-parte do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural - ITR 27.083,00 105.376,31 78.293,31 0,00

1721220000 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 1.389.637,00 957.500,67 0,00 432.136,33

1721222000 Compensação Financeira pela Exploração Mineral - CFEM 557.137,00 140.041,35 0,00 417.095,65

1721224000 Cota-Parte Royalties pelo excedente da Produção de Petróleo - Lei Nº 9.478/97, Art. 49, I
e II

832.500,00 817.459,32 0,00 15.040,68

1721330000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO 156.335.903,00 141.683.204,11 0,00 14.652.698,89

1721331100 Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica 38.430.000,00 31.008.829,80 0,00 7.421.170,20

1721331200 Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade
Ambulatorial e Hospitalar

107.499.399,00 99.735.086,65 0,00 7.764.312,35

1721331300 Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde 5.857.000,00 7.536.883,42 1.679.883,42 0,00

1721331400 Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacêutica 3.289.504,00 3.342.404,24 52.900,24 0,00

1721331500 Transferência de Recursos do SUS - Bloco Gestão do SUS 1.260.000,00 60.000,00 0,00 1.200.000,00

1721340000 TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL - FNAS 5.230.000,00 6.906.290,83 1.676.290,83 0,00

1721350000 TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DESENVOL. EDUCAÇÃO - FNDE 27.752.000,00 19.821.169,50 0,00 7.930.830,50

1721350100 Transferências do Salário-Educação 15.150.000,00 13.984.008,88 0,00 1.165.991,12

1721350300 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE

6.199.000,00 5.835.648,80 0,00 363.351,20

1721350400 PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar 2.000,00 1.507,92 0,00 492,08

1721359900 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS - FNDE 6.401.000,00 3,90 0,00 6.400.996,10

1721360000 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC nº87/96 2.696.400,00 2.422.166,52 0,00 274.233,48

1721990000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 7.390.030,00 6.137.397,86 0,00 1.252.632,14

1722000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 550.518.219,00 535.767.792,37 0,00 14.750.426,63

1722010000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO 525.675.684,00 530.570.148,38 4.894.464,38 0,00

1722010100 Cota-Parte do ICMS 426.841.190,00 437.054.322,47 10.213.132,47 0,00

1722010200 Cota-Parte do IPVA 94.642.934,00 87.127.685,71 0,00 7.515.248,29

1722010400 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 4.181.560,00 5.511.990,75 1.330.430,75 0,00

1722011300 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 10.000,00 876.149,45 866.149,45 0,00
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1722330000 TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO 23.372.535,00 5.197.643,99 0,00 18.174.891,01

1722990000 Outras Transferências do Estado 1.470.000,00 0,00 0,00 1.470.000,00

1722995100 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 1.470.000,00 0,00 0,00 1.470.000,00

1724000000 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 184.673.966,00 170.650.053,06 0,00 14.023.912,94

1724010000 Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB 184.673.966,00 170.650.053,06 0,00 14.023.912,94

1730000000 TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS 3.568.000,00 3.004.186,01 0,00 563.813,99

1760000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 15.426.329,00 4.401.128,20 0,00 11.025.200,80

1761000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 13.100.000,00 1.814.386,45 0,00 11.285.613,55

1761010000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - 0,00 382.400,00 382.400,00 0,00

1761030000 TRANSF.DE CONV. DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL

2.081.000,00 0,00 0,00 2.081.000,00

1761040000 TRANSF.DE CONV. DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME 530.000,00 0,00 0,00 530.000,00

1761990000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 10.489.000,00 1.431.986,45 0,00 9.057.013,55

1762000000 TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DO DF E SUAS ENTIDADES 2.026.329,00 2.406.742,37 380.413,37 0,00

1762010000 Transf. de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saude - SUS 0,00 2.406.742,37 2.406.742,37 0,00

1762020000 Transf. Convênio dos Estados Destinados a Prog.de Educação 376.329,00 0,00 0,00 376.329,00

1762990000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 1.650.000,00 0,00 0,00 1.650.000,00

1764000000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 300.000,00 179.999,38 0,00 120.000,62

1900000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 78.602.305,00 66.368.607,33 0,00 12.233.697,67

1910000000 MULTAS E JUROS DE MORA 47.703.305,00 37.438.198,87 0,00 10.265.106,13

1911000000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 13.871.951,00 15.830.344,61 1.958.393,61 0,00

1911350000 Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária 0,00 384.278,24 384.278,24 0,00

1911380000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU 6.805.200,00 9.162.662,13 2.357.462,13 0,00

1911390000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI 4.751,00 39.082,06 34.331,06 0,00

1911400000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS 4.108.800,00 5.209.746,97 1.100.946,97 0,00

1911990000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 2.953.200,00 1.034.575,21 0,00 1.918.624,79

1912000000 Multas e Juros de Mora das Contribuições 37.000,00 80.557,65 43.557,65 0,00

1912290000 Multas e Juros de Mora das Contrubuições para o Regime Próprio  de Previdência do
Servidor

37.000,00 59.303,44 22.303,44 0,00

1912290100 Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência 6.000,00 6.644,67 644,67 0,00

1912290200 Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de
Previdência

31.000,00 52.658,77 21.658,77 0,00

1912990000 Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições 0,00 21.254,21 21.254,21 0,00

1913000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 0,00 6.029.223,42 6.029.223,42 0,00

1913110000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 0,00 3.415.214,01 3.415.214,01 0,00

1913130000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 0,00 1.303.068,56 1.303.068,56 0,00
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1913350000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas de Fiscalização e Vigilância Sanitária 0,00 375.188,59 375.188,59 0,00

1913990000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos 0,00 935.752,26 935.752,26 0,00

1914990000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições 0,00 25.901,11 25.901,11 0,00

1919000000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 33.794.354,00 15.472.172,08 0,00 18.322.181,92

1919150000 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 32.815.000,00 13.670.083,13 0,00 19.144.916,87

1919270000 Multas e Juros Previstos em Contrato 491.000,00 3.050,00 0,00 487.950,00

1919350000 Multas por Danos ao Meio Ambiente 0,00 326.019,40 326.019,40 0,00

1919500000 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 320.000,00 34.105,50 0,00 285.894,50

1919990000 OUTRAS MULTAS 168.354,00 1.438.914,05 1.270.560,05 0,00

1920000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.613.000,00 8.064.770,12 2.451.770,12 0,00

1921000000 INDENIZAÇÕES 0,00 9.819,22 9.819,22 0,00

1921060000 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 0,00 9.819,22 9.819,22 0,00

1922000000 RESTITUIÇOES 5.613.000,00 8.054.950,90 2.441.950,90 0,00

1922070000 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 600,00 600,00 0,00

1922100000 Compensação Financeira entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência
dos Servidores

5.563.000,00 6.270.975,74 707.975,74 0,00

1922990000 OUTRAS RESTITUIÇÕES 50.000,00 1.783.375,16 1.733.375,16 0,00

1922995200 Outras Restituições 50.000,00 1.783.375,16 1.733.375,16 0,00

1930000000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 20.544.000,00 16.918.240,12 0,00 3.625.759,88

1931000000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 20.544.000,00 16.918.240,12 0,00 3.625.759,88

1931110000 Receita da Dívida Ativa do IPTU 11.787.120,00 12.626.346,91 839.226,91 0,00

1931130000 Receita da Dívida Ativa do ISSQN 3.299.880,00 1.651.756,86 0,00 1.648.123,14

1931990000 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos 5.457.000,00 2.640.136,35 0,00 2.816.863,65

1932000000 RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 0,00 0,00

1932990000 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00

1932995200 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00

1990000000 RECEITAS DIVERSAS 4.742.000,00 3.947.398,22 0,00 794.601,78

1990020000 Receita de Ônus da Sucumbência de Ações Judiciais 4.250.000,00 271.102,23 0,00 3.978.897,77

1990020100 Receita de Honorários de Advogados 3.250.000,00 271.102,23 0,00 2.978.897,77

1990020200 Receita de Ônus de Sucumbência 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

1990990000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 492.000,00 3.676.295,99 3.184.295,99 0,00

2000000000 RECEITA DE CAPITAL 214.584.498,00 31.143.731,30 0,00 183.440.766,70

2100000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 105.217.564,00 16.083.294,60 0,00 89.134.269,40

2110000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 104.217.564,00 16.083.294,60 0,00 88.134.269,40

2114000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROGRAMAS
DE GOVERNO

104.217.564,00 16.083.294,60 0,00 88.134.269,40



"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, 28 de março de 2018 Página 30 de 151 Diário Oficial de Contagem - Edição 4313

Municipio de Contagem
Comparativo da Receita Orçada com a Realizada

Exercício de 2017
PREFEITURA E FUNDOS Anexo 10 da Lei Nº 4320/64

27/03/2018 10:14

Página 6 de 8

VALORES DIFERENÇA
Código Títulos Orçado Arrecadado Mais Menos
2114030000 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNAS P/ PROGRAMAS DE SANEAMENTO 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

2114050000 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNAS P/ PROGRAMAS MODER. DA ADM. PÚBLICA 11.233.333,00 0,00 0,00 11.233.333,00

2114990000 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 90.984.231,00 16.083.294,60 0,00 74.900.936,40

2120000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

2123000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

2123990000 Outras operações de crédito externa - Contratuais 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

2200000000 ALIENAÇÃO DE BENS 1.188.000,00 332.663,20 0,00 855.336,80

2210000000 Alienação de Bens Móveis 371.000,00 0,00 0,00 371.000,00

2215000000 Alienação de Veículos 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

2219000000 Alienação de Outros Bens Móveis 301.000,00 0,00 0,00 301.000,00

2220000000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 817.000,00 332.663,20 0,00 484.336,80

2225000000 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS 817.000,00 332.663,20 0,00 484.336,80

2400000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 70.193.934,00 6.138.302,71 0,00 64.055.631,29

2420000000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 6.230.000,00 0,00 0,00 6.230.000,00

2421000000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO 6.230.000,00 0,00 0,00 6.230.000,00

2421020000 TRANSFERÊNCIA RECURSOS DEST. A PROGRAMA EDUCAÇÃO 6.230.000,00 0,00 0,00 6.230.000,00

2470000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 63.963.934,00 6.138.302,71 0,00 57.825.631,29

2471000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 47.663.934,00 6.138.302,71 0,00 41.525.631,29

2471010000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE - SUS

17.670.597,00 3.324.694,93 0,00 14.345.902,07

2471020000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A  PROGRAMAS DE
EDUCAÇÃO

450.000,00 20.000,00 0,00 430.000,00

2471990000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO 29.543.337,00 2.793.607,78 0,00 26.749.729,22

2472000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 16.300.000,00 0,00 0,00 16.300.000,00

2472990000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS 16.300.000,00 0,00 0,00 16.300.000,00

2500000000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 37.985.000,00 8.589.470,79 0,00 29.395.529,21

2590000000 Outras Receitas 37.985.000,00 8.589.470,79 0,00 29.395.529,21

7000000000 RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 94.003.000,00 103.946.342,87 9.943.342,87 0,00

7200000000 RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÃO 78.302.000,00 88.716.539,14 10.414.539,14 0,00

7210000000 RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 78.302.000,00 88.716.539,14 10.414.539,14 0,00

7210290000 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público 78.302.000,00 88.716.539,14 10.414.539,14 0,00

7210290100 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o  Regime Próprio 78.302.000,00 88.716.539,14 10.414.539,14 0,00

7600000000 RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS 2.080.000,00 1.050.000,00 0,00 1.030.000,00

7600050000 RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.080.000,00 1.050.000,00 0,00 1.030.000,00

7600050100 Serviços Hospitalares 2.080.000,00 1.050.000,00 0,00 1.030.000,00

7900000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS 13.621.000,00 14.179.803,73 558.803,73 0,00
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7910000000 MULTAS E JUROS DE MORA - INTRAORÇAMENTÁRIAS 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

7912000000 Multas e Juros de Mora das Contribuições 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

7912290000 Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do
Servidor

25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

7912290100 Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

7920000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 781.909,33 781.909,33 0,00

7922000000 RESTITUIÇÕES 0,00 781.909,33 781.909,33 0,00

7922990000 Outras Restituições Intraorçamentarias 0,00 781.909,33 781.909,33 0,00

7922995200 Outras Restituições 0,00 781.909,33 781.909,33 0,00

7940000000 Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para a Amortização de Déficit Atuarial do
RPPS

13.596.000,00 13.397.894,40 0,00 198.105,60

9000000000 DEDUÇOES DA RECEITA -120.513.170,00 -121.145.393,34 -632.223,34 0,00

9500000000 FUNDEB -120.513.170,00 -120.519.094,50 -5.924,50 0,00

9517210100 Dedução das Receitas de Transferências da União -14.840.753,00 -14.095.862,91 0,00 744.890,09

9517210102 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM -14.835.336,00 -14.074.787,79 0,00 760.548,21

9517210105 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR -5.417,00 -21.075,12 -15.658,12 0,00

9517213600 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - LC Nº 87/96 -539.280,00 -484.433,28 0,00 54.846,72

9517220100 Dedução das Receitas de Transferencia dos Estados -105.133.137,00 -105.938.798,31 -805.661,31 0,00

9517220101 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS -85.368.238,00 -87.410.864,16 -2.042.626,16 0,00

9517220102 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -18.928.587,00 -17.425.536,01 0,00 1.503.050,99

9517220104 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação -836.312,00 -1.102.398,14 -266.086,14 0,00

9800000000 RETIFICAÇÕES DE RECEITA 0,00 -220.298,89 -220.298,89 0,00

9810000000 RETIFICAÇÕES - RECEITA CORRENTE 0,00 -2.722,87 -2.722,87 0,00

9819909900 Retificações - Outras  Receitas Correntes 0,00 -2.722,87 -2.722,87 0,00

9820000000 Retificações Receitas de Capital 0,00 -217.576,02 -217.576,02 0,00

9825000000 Retificações Outras Receitas de Capital 0,00 -217.576,02 -217.576,02 0,00

9825900000 Retificação Outras Receitas 0,00 -217.576,02 -217.576,02 0,00

9900000000 OUTRAS DEDUÇÕES 0,00 -405.999,95 -405.999,95 0,00

9910000000 DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES 0,00 -405.999,95 -405.999,95 0,00

9919000000 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 -405.999,95 -405.999,95 0,00

9919100000 DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA 0,00 0,00 0,00 0,00

9919190000 DEDUÇÕES DE MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 0,00 -405.999,95 -405.999,95 0,00

9919191500 Deduções de Multas Previstas na Legislação de Trânsito 0,00 -405.999,95 -405.999,95 0,00

Total: 1.804.943.735,00 1.592.202.885,68 132.700.110,17 345.440.959,49
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PREFEITURA E FUNDOS Exercício de 2017

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ADENDO III
(Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)
Anexo 2 da Lei nº 4.320/64

EM R$1,00

Código Especificação Desdobramento Fonte Categoria
Econômica

1000000000 RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 1.488.264.273,76

1100000000 RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 405.144.309,30

1110000000 Impostos 0,00 372.104.189,91 0,00

1112000000 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 245.232.333,99 0,00 0,00

1112020000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 145.601.377,79 0,00 0,00

1112040000 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 51.312.926,81 0,00 0,00

1112043100 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos
do Trabalho

47.196.828,28 0,00 0,00

1112043400 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros
Rendimentos

4.116.098,53 0,00 0,00

1112080000 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e
Direitos Reais sobre Imóveis

48.318.029,39 0,00 0,00

1113000000 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 126.871.855,92 0,00 0,00

1113050000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 126.871.855,92 0,00 0,00

1113050100 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 126.871.855,92 0,00 0,00

1120000000 TAXAS 0,00 33.040.119,39 0,00

1121000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 13.274.725,43 0,00 0,00

1121170000 Taxa Fiscalização de Vigilância Sanitária 3.001.158,43 0,00 0,00

1121250000 Taxa Licença p/ Funcion. de Estab. Com. Ind. e Prest.
Serviços

8.512.185,51 0,00 0,00

1121260000 Taxa Publicidade Comercial 1.656.023,66 0,00 0,00

1121310000 Taxa Utilização de Área de Domínio Público 105.357,83 0,00 0,00

1122000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 19.765.393,96 0,00 0,00

1122900000 Taxa Limpeza Pública - TLP 19.765.393,96 0,00 0,00

1200000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇAO 0,00 0,00 40.826.317,12

1230000000 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0,00 40.826.317,12 0,00

1300000000 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 23.948.511,66

1320000000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 23.930.511,66 0,00

1325000000 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS 23.930.511,66 0,00 0,00

1325010000 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE
RECURSOS VINCULADOS

12.475.194,64 0,00 0,00

1325010200 Rem. Depositos Bancários Rec Vinculados - FUNDEB 1.845.551,21 0,00 0,00

1325010300 REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCÁRIOS RECURSOS
VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE

1.454.605,08 0,00 0,00

1325010500 REMUNERAÇÃO  DEPÓSITO BANCÁRIO REC.
VINCULADO - MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO

29.149,37 0,00 0,00

1325010600 REMUNERAÇÃO DEP. BANC. DE REC. VINC. - AÇÕES E
SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

18.653,94 0,00 0,00

1325010900 Rem. Depositos Bancários Rec Vinculados - CIDE 2.679,54 0,00 0,00

1325011000 RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS
REC. VINCULADOS - FNAS

414.738,79 0,00 0,00

1325019900 REMUNERAÇÃO OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS
RECURSOS VINCULADOS

8.709.816,71 0,00 0,00

1325020000 REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCÁRIOS RECURSOS
NÃO VINCULADOS

11.455.317,02 0,00 0,00

1325029900 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS
DE RECURSOS NÃO VINCULADOS

11.455.317,02 0,00 0,00

1330000000 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 0,00 18.000,00 0,00

1333000000 Receita de Concessões e Permissões - Direitos de Uso de
Bens Públicos

18.000,00 0,00 0,00

1333990000 Outras Receitas de Concessões e Permissões - Direitos de
Uso de Bens Públicos

18.000,00 0,00 0,00

1600000000 RECEITAS DE SERVIÇOS 0,00 0,00 7.858.978,27

1600200000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
ANÁLISE DE PROJETOS

3.255.867,30 0,00 0,00

1600200100 Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de
Projetos - Aplicações Livres

3.255.867,30 0,00 0,00

1600460000 Serviços de Cemitérios 885.039,98 0,00 0,00

1600990000 Outros Serviços 3.718.070,99 0,00 0,00

1700000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 964.465.307,20

1720000000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 957.506.242,99 0,00

1721000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 251.088.397,56 0,00 0,00
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1721010000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 76.835.668,07 0,00 0,00

1721010200 Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 70.373.941,98 0,00 0,00

1721010300 Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%
Cota entregue no mês de dezembro

3.128.534,06 0,00 0,00

1721010400 Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%
Cota entregue no mês de julho

3.227.815,72 0,00 0,00

1721010500 Cota-parte do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural -
ITR

105.376,31 0,00 0,00

1721220000 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração
de Recursos Naturais

957.500,67 0,00 0,00

1721222000 Compensação Financeira pela Exploração Mineral - CFEM 140.041,35 0,00 0,00

1721224000 Cota-Parte Royalties pelo excedente da Produção de
Petróleo - Lei Nº 9.478/97, Art. 49, I e II

817.459,32 0,00 0,00

1721330000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - REPASSES
FUNDO A FUNDO

141.683.204,11 0,00 0,00

1721331100 Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica 31.008.829,80 0,00 0,00

1721331200 Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção de
Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

99.735.086,65 0,00 0,00

1721331300 Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em
Saúde

7.536.883,42 0,00 0,00

1721331400 Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência
Farmacêutica

3.342.404,24 0,00 0,00

1721331500 Transferência de Recursos do SUS - Bloco Gestão do SUS 60.000,00 0,00 0,00

1721340000 TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSIST.
SOCIAL - FNAS

6.906.290,83 0,00 0,00

1721350000 TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DESENVOL.
EDUCAÇÃO - FNDE

19.821.169,50 0,00 0,00

1721350100 Transferências do Salário-Educação 13.984.008,88 0,00 0,00

1721350300 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

5.835.648,80 0,00 0,00

1721350400 PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar 1.507,92 0,00 0,00

1721359900 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS - FNDE 3,90 0,00 0,00

1721360000 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC
nº87/96

2.422.166,52 0,00 0,00

1721990000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 2.462.397,86 0,00 0,00

1722000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 535.767.792,37 0,00 0,00

1722010000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO 530.570.148,38 0,00 0,00

1722010100 Cota-Parte do ICMS 437.054.322,47 0,00 0,00

1722010200 Cota-Parte do IPVA 87.127.685,71 0,00 0,00

1722010400 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 5.511.990,75 0,00 0,00

1722011300 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico

876.149,45 0,00 0,00

1722330000 TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE -
REPASSE FUNDO A FUNDO

5.197.643,99 0,00 0,00

1724000000 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 170.650.053,06 0,00 0,00

1724010000 Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica -
FUNDEB

170.650.053,06 0,00 0,00

1730000000 TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 3.004.186,01 0,00

1760000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 3.954.878,20 0,00

1761000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE
SUAS ENTIDADES

1.368.136,45 0,00 0,00

1761010000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ O
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

382.400,00 0,00 0,00

1761990000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 985.736,45 0,00 0,00

1762000000 TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DO DF E SUAS
ENTIDADES

2.406.742,37 0,00 0,00

1762010000 Transf. de Convênio dos Estados para o Sistema Único de
Saude - SUS

2.406.742,37 0,00 0,00

1764000000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES
PRIVADAS

179.999,38 0,00 0,00

1900000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 46.020.850,21

1910000000 MULTAS E JUROS DE MORA 0,00 23.674.706,80 0,00

1911000000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 15.830.344,61 0,00 0,00

1911350000 Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e 384.278,24 0,00 0,00
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Vigilância Sanitária

1911380000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU 9.162.662,13 0,00 0,00

1911390000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI 39.082,06 0,00 0,00

1911400000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS 5.209.746,97 0,00 0,00

1911990000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 1.034.575,21 0,00 0,00

1912000000 Multas e Juros de Mora das Contribuições 21.254,21 0,00 0,00

1912990000 Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições 21.254,21 0,00 0,00

1913000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS
TRIBUTOS

6.029.223,42 0,00 0,00

1913110000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 3.415.214,01 0,00 0,00

1913130000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 1.303.068,56 0,00 0,00

1913350000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas de
Fiscalização e Vigilância Sanitária

375.188,59 0,00 0,00

1913990000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos 935.752,26 0,00 0,00

1914990000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras
Contribuições

25.901,11 0,00 0,00

1919000000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 1.767.983,45 0,00 0,00

1919270000 Multas e Juros Previstos em Contrato 3.050,00 0,00 0,00

1919350000 Multas por Danos ao Meio Ambiente 326.019,40 0,00 0,00

1919990000 OUTRAS MULTAS 1.438.914,05 0,00 0,00

1920000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 1.740.949,68 0,00

1921000000 INDENIZAÇÕES 9.819,22 0,00 0,00

1921060000 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO
PATRIMÔNIO PÚBLICO

9.819,22 0,00 0,00

1922000000 RESTITUIÇOES 1.731.130,46 0,00 0,00

1922990000 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.731.130,46 0,00 0,00

1922995200 Outras Restituições 1.731.130,46 0,00 0,00

1930000000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 0,00 16.918.240,12 0,00

1931000000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 16.918.240,12 0,00 0,00

1931110000 Receita da Dívida Ativa do IPTU 12.626.346,91 0,00 0,00

1931130000 Receita da Dívida Ativa do ISSQN 1.651.756,86 0,00 0,00

1931990000 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos 2.640.136,35 0,00 0,00

1990000000 RECEITAS DIVERSAS 0,00 3.686.953,61 0,00

1990020000 Receita de Ônus da Sucumbência de Ações Judiciais 271.102,23 0,00 0,00

1990020100 Receita de Honorários de Advogados 271.102,23 0,00 0,00

1990990000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.415.851,38 0,00 0,00

2000000000 RECEITA DE CAPITAL 0,00 0,00 30.795.188,38

2100000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 16.083.294,60

2110000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 16.083.294,60 0,00

2114000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS
RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO

16.083.294,60 0,00 0,00

2114990000 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -
CONTRATUAIS

16.083.294,60 0,00 0,00

2400000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 6.138.302,71

2470000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 6.138.302,71 0,00

2471000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE
SUAS ENTIDADES

6.138.302,71 0,00 0,00

2471010000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

3.324.694,93 0,00 0,00

2471020000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO
DESTINADAS A  PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

20.000,00 0,00 0,00

2471990000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO 2.793.607,78 0,00 0,00

2500000000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 8.573.591,07

2590000000 Outras Receitas 0,00 8.573.591,07 0,00

9000000000 DEDUÇOES DA RECEITA 0,00 0,00 -120.736.670,52

9500000000 FUNDEB 0,00 0,00 -120.519.094,50

9517210100 Dedução das Receitas de Transferências da União -14.095.862,91 0,00 0,00

9517210102 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM -14.074.787,79 0,00 0,00

9517210105 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR -21.075,12 0,00 0,00
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PREFEITURA E FUNDOS Exercício de 2017

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ADENDO III
(Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)
Anexo 2 da Lei nº 4.320/64

EM R$1,00

Código Especificação Desdobramento Fonte Categoria
Econômica

9517213600 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS
Desoneração - LC Nº 87/96

-484.433,28 0,00 0,00

9517220100 Dedução das Receitas de Transferencia dos Estados -105.938.798,31 0,00 0,00

9517220101 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS -87.410.864,16 0,00 0,00

9517220102 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -17.425.536,01 0,00 0,00

9517220104 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre
Exportação

-1.102.398,14 0,00 0,00

9800000000 RETIFICAÇÕES DE RECEITA 0,00 0,00 -217.576,02

9820000000 Retificações Receitas de Capital 0,00 -217.576,02 0,00

9825000000 Retificações Outras Receitas de Capital -217.576,02 0,00 0,00

9825900000 Retificação Outras Receitas -217.576,02 0,00 0,00

Total Geral: 1.398.322.791,62

.

Alexis José Ferreira de Freitas

Prefeito Municipal

.

Luci Meireles da Silva

Contadora

.

Gilberto Silva Ramos

Secretário M. de Fazenda

PREFEITURA E FUNDOS Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R$

Código Especificação Desdobramento Grupo Categoria
Econômica

30000000 DESPESAS CORRENTES 969.071.194,78

31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 412.849.284,48

31710000 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de
Rateio

246.593,81

31717000 Rateio pela Participação em Consórcio Público 246.593,81

31900000 Aplicações Diretas 360.420.763,50

31900400 Contratação por Tempo Determinado 24.727.950,35

31900500 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar 8.306.589,30

31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 270.252.923,95

31901300 Obrigações Patronais 11.357.478,28

31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil 17.329.140,50

31909100 Sentenças Judiciais 11.343.242,89

31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 16.537.817,96

31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 565.620,27

31910000 Aplic. Direta de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades
dos Orç. Fiscal e de Seguridade Social

52.181.927,17

31911300 Obrigações Patronais 50.037.488,27

31919100 Sentenças Judiciais 445.739,72

31919200 Despesas de Exercícios Anteriores 1.698.699,18

32000000 Juros e Encargos da Dívida 18.625.201,69

32900000 Aplicações Diretas 18.625.201,69

32902100 Juros sobre a Dívida por Contrato 15.530.286,94

32902200 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 3.094.914,75

33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 537.596.708,61

33300000 Transferências a Estados e ao Distrito Federal 583.200,00

33304100 Contribuições 583.200,00

33500000 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 78.660.177,94

33503900 Outros Serviços de Terceiroa - Pessoa Jurídica 23.091.534,70

33504100 Contribuições 20.205.082,82

33504300 Subvenções Sociais 35.180.065,42

33509200 Despesas de Exercicios Anteriores 183.495,00

33710000 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de
Rateio

367.640,23

33717000 Rateio pela Participação em Consórcio Público 367.640,23

33900000 Aplicações Diretas 420.294.490,54

33900800 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar 722.722,66

33901400 Diárias - Pessoa Civil 537.653,19

33901900 Auxílio-Fardamento 650.803,56

33903000 Material de Consumo 57.399.132,32

33903100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e
Outras

62.404,40

33903200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 336.521,97

33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 684.591,58

33903500 Serviços de Consultoria 1.882.313,40

33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 12.401.949,84

33903700 Locação de Mão-de Obra 42.582.314,09

33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 250.489.328,93

33904600 Auxílio-Alimentação 7.952.334,39

33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas 12.712.255,74

33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 2.053.061,00

33904900 Auxílio Transporte 2.145.843,27

33909100 Sentenças Judiciais 15.794.826,78

33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 4.996.616,20

33909300 Indenizações e Restituições 6.889.817,22

33910000 Aplicação Direta de operações entre órgãos, fundos e
entidades dos orç.fiscal e de seguridade social

14.447.894,40
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PREFEITURA E FUNDOS Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R$

Código Especificação Desdobramento Grupo Categoria
Econômica

33913900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.050.000,00

33919700 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 13.397.894,40

33933900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 23.243.305,50

40000000 DESPESAS DE CAPITAL 141.902.292,91

44000000 INVESTIMENTOS 122.758.285,73

44500000 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 2.171.897,55

44504100 Contribuições 2.033.685,55

44504200 Auxílios 138.212,00

44710000 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de
Rateio

1.219,41

44717000 Rateio pela Participação em Consórcio Público 1.219,41

44900000 Aplicações Diretas 120.585.168,77

44903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 19.077.948,08

44905100 Obras e Instalações 58.466.357,02

44905200 Equipamentos e Material Permanente 10.923.842,48

44906100 Aquisição de Imóveis 4.259.000,00

44906500 Constituição ou Aumento de Capital de Empresas 60.000,00

44909100 Sentenças Judiciais 25.913.698,90

44909200 Despesas de Exercícios Anteriores 5.460,08

44909300 Indenizações e Restituições 1.878.862,21

46000000 AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA 19.144.007,18

46900000 Aplicações Diretas 19.144.007,18

46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado 19.144.007,18

Total: 1.110.973.487,69

CONTAGEM, 31 de dezembro de 2017

.

Alexis José Ferreira de Freitas

Prefeito Municipal

.

Luci Meireles da Silva

Contadora

.

Gilberto Silva Ramos

Secretário M. de Fazenda

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE GESTORA DO RPPS

ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                 170.550.754,25                 140.869.018,86 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                 161.909.856,18                 144.992.973,60 

ORDINÁRIA                        157.506,63                        144.955,13 ORDINÁRIA                   15.912.000,00                   34.611.144,79 
VINCULADA                 170.393.247,62                 140.724.063,73 VINCULADA                 145.997.856,18                 110.381.828,81 

RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                 170.393.247,62                 140.724.063,73 RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                 145.997.856,18                 110.381.828,81 

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)                 136.132.908,37                   34.613.098,84 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)                 120.368.808,37                                       -   
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA

                120.368.808,37                                       -   TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA

                120.368.808,37                                       -   

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE 
RECURSOS PARA O RPPS

                  15.764.100,00                   34.613.098,84 

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)                   24.285.648,86                   19.917.148,13 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)                   26.068.352,19                   23.933.710,90 
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                          16.321,80                          29.503,98 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                          29.503,98                          39.900,00 
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                       -                              2.986,09 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                            2.986,09                     2.350.389,34 
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                   24.262.175,61                   19.868.516,02 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                   24.722.861,82                   20.186.585,64 
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                            7.151,45                          16.142,04 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                     1.313.000,30                     1.356.835,92 

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)                 120.390.416,64                   93.917.835,31 SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)                 143.012.711,38                 120.390.416,64 
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                 120.390.416,64                   93.917.835,31 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                 143.012.711,38                 120.390.416,64 

TOTAL (V) = (I+II+III+IV) 451.359.728,12                289.317.101,14                TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) 451.359.728,12                289.317.101,14                

.                                                                                                      .                                                                                                      .
 Wander Luís de Freitas Silveira                                                                                                                                                                   Hugo Otávio Costa Vilaça

              Contador CRC - MG 95241/O                                                                                                                                                            Secretário Municipal de Administração
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INGRESSOS
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE GESTORA DO RPPS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO
INICIAL

PREVISÃO
ATUALIZADA

(a)

RECEITAS
REALIZADAS

(b)

SALDO
(c ) = (a-b)

RECEITAS CORRENTES 65.532.000,00 65.532.000,00 67.654.411,38 -2.122.411,38 
RECEITA DE CONTRIBUIÇAO 40.793.000,00 40.793.000,00 43.784.277,38 -2.991.277,38 

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 40.793.000,00 40.793.000,00 43.784.277,38 -2.991.277,38 
RECEITA PATRIMONIAL 19.139.000,00 19.139.000,00 17.382.624,46 1.756.375,54 

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 19.139.000,00 19.139.000,00 17.382.624,46 1.756.375,54 
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.600.000,00 5.600.000,00 6.487.509,54 -887.509,54 

MULTAS E JUROS DE MORA 37.000,00 37.000,00 59.303,44 -22.303,44 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.563.000,00 5.563.000,00 6.270.975,74 -707.975,74 
RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 157.230,36 -157.230,36 

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 91.923.000,00 98.861.800,00 102.896.342,87 -4.034.542,87 
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÃO 78.302.000,00 85.240.800,00 88.716.539,14 -3.475.739,14 

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 78.302.000,00 85.240.800,00 88.716.539,14 -3.475.739,14 
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS 13.621.000,00 13.621.000,00 14.179.803,73 -558.803,73 

MULTAS E JUROS DE MORA - INTRAORÇAMENTÁRIAS 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 781.909,33 -781.909,33 

RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA A 
AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS

13.596.000,00 13.596.000,00 13.397.894,40 198.105,60 

SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 157.455.000,00 164.393.800,00 170.550.754,25 -6.156.954,25

REFINANCIAMENTO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Créditos Internas 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Créditos Externas 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) 157.455.000,00 164.393.800,00 170.550.754,25 -6.156.954,25

DÉFICIT (IV) 13.545.000,00         15.912.000,00         -                           -                           

TOTAL (V) = (III + IV) 171.000.000,00 180.305.800,00 170.550.754,25 -6.156.954,25

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS 
ADICIONAIS) 0,00 0,00 0,00 0,00

Superávit Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00
Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE GESTORA DO RPPS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DOTAÇÃO

INICIAL
(d)

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

(e)

DESPESAS
EMPENHADAS

(f)

DESPESAS
LIQUIDADAS

(g)

DESPESAS
PAGAS

(h)

SALDO DA
DOTAÇÃO
(i) = (e - f)

DESPESAS CORRENTES 152.808.000,00 162.279.672,86 161.890.999,04 161.874.677,24 161.874.677,24 388.673,82 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 151.036.000,00 161.158.519,86 160.856.514,66 160.856.514,66 160.856.514,66 302.005,20 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.772.000,00 1.121.153,00 1.034.484,38 1.018.162,58 1.018.162,58 86.668,62 

DESPESAS DE CAPITAL 192.000,00 26.127,14 18.857,14 18.857,14 18.857,14 7.270,00 
INVESTIMENTOS 192.000,00 26.127,14 18.857,14 18.857,14 18.857,14 7.270,00 

RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 171.000.000,00 180.305.800,00 161.909.856,18 161.893.534,38 161.893.534,38 18.395.943,82

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) 171.000.000,00 180.305.800,00 161.909.856,18 161.893.534,38 161.893.534,38 18.395.943,82

SUPERÁVIT (IX) 0,00 0,00 8.640.898,07 -                           -                           -                           

TOTAL (X) = (VIII + IX) 171.000.000,00 180.305.800,00 170.550.754,25 161.893.534,38 161.893.534,38 18.395.943,82

.                                                                                                      .                                                                                                      .
Wander Luís de Freitas Silveira                                                                     Hugo Otávio Costa Vilaça                                         

               Contador CRC - MG 95241/O                                                               Secretário Municipal de Administração                                                   
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE GESTORA DO RPPS

EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES

(a)

EM 31 DE DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR

(b)
DESPESAS CORRENTES -                                         24.939,00                             24.939,00                             24.939,00                             -                                         -                                         

OUTRAS DESPESAS CORRENTES -                                         24.939,00                             24.939,00                             24.939,00                             -                                         -                                         
DESPESAS DE CAPITAL -                                         4.564,98                               4.564,98                               4.564,98                               -                                         -                                         

INVESTIMENTOS -                                         4.564,98                                4.564,98                                4.564,98                                -                                         -                                         
TOTAL -                                         29.503,98                             29.503,98                             29.503,98                             -                                         -                                         

Município de Contagem
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

INSCRITOS
LIQUIDADOS

(c )
PAGOS

(d)
CANCELADOS

(e)
SALDO

(f)=(a+b-c-e)
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE GESTORA DO RPPS

EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES

(a)

EM 31 DE DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR

(b)
DESPESAS CORRENTES -                                         2.986,09                               2.986,09                               -                                         -                                         

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -                                         2.986,09                                2.986,09                                -                                         -                                         
TOTAL -                                         2.986,09                               2.986,09                               -                                         -                                         

Município de Contagem
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
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RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO
PROCESSADOS LIQUIDADOS

INSCRITOS
PAGOS

(c )
CANCELADOS

(d)
SALDO

(e)=(a+b-c-d)

           

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE GESTORA DO RPPS

ATIVO EXERCÍCIO       
ATUAL

EXERCÍCIO 
ANTERIOR

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 483,77 157.271,03

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 483,77 157.271,03

CRÉDITOS A CURTO PRAZO 1.874.820,39 13.319.596,62

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 1.874.820,39 13.319.596,62

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 6.738,89 0,00

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 6.738,89 0,00

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 143.012.227,61 120.233.145,61

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 143.012.227,61 120.233.145,61

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 144.894.270,66 133.710.013,26

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO 8.471,67 4.580,74

BENS MOVEIS 8.471,67 4.580,74

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE 8.471,67 4.580,74

TOTAL DO ATIVO 144.902.742,33 133.714.594,00

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 95.825,83 114.038,60

PESSOAL A PAGAR 95.577,71 88.815,05

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 248,12 25.223,55

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.157.687,11 1.618.373,32

VALORES RESTITUÍVEIS 1.157.687,11 1.618.373,32

OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 1.253.512,94 1.732.411,92

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

PROVISÕES A LONGO PRAZO 378.241.514,12 354.362.352,86

PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO 378.241.514,12 354.362.352,86

TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE 378.241.514,12 354.362.352,86

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RESULTADOS ACUMULADOS -234.592.284,73 -222.380.170,78

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -234.592.284,73 -222.380.170,78

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO -234.592.284,73 -222.380.170,78

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 144.902.742,33 133.714.594,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

 Wander Luís de Freitas Silveira                                                                     Hugo Otávio Costa Vilaça
              Contador CRC - MG 95241/O                                                          Secretário Municipal de Administração
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE GESTORA DO RPPS

EXERCÍCIO       
ATUAL

EXERCÍCIO 
ANTERIOR

ATIVO (I)
ATIVO FINANCEIRO 144.894.270,66       133.710.013,26       

ATIVO PERMANENTE 8.471,67                 4.580,74                 

TOTAL DO ATIVO 144.902.742,33      133.714.594,00      

PASSIVO (II)

PASSIVO FINANCEIRO 1.253.512,94           1.732.411,92           

PASSIVO PERMANENTE 378.241.514,12       354.362.352,86       

TOTAL DO PASSIVO 379.495.027,06      356.094.764,78      

SALDO PATRIMONIAL (I - II) 234.592.284,73-       222.380.170,78-       

 Wander Luís de Freitas Silveira                                                                     Hugo Otávio Costa Vilaça
              Contador CRC - MG 95241/O                                                          Secretário Municipal de Administração

Município de Contagem
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE GESTORA DO RPPS

EXERCÍCIO       
ATUAL

EXERCÍCIO 
ANTERIOR

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -                          -                          

DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -                          -                          

DIREITOS CONTRATUAIS -                          -                          

OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS -                          -                          

TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS -                         -                         

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS -                          -                          

OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -                          -                          

OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 61.460,98               55.060,98               

OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -                          -                          

TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 61.460,98               55.060,98               

 Wander Luís de Freitas Silveira                                                                    Hugo Otávio Costa Vilaça
              Contador CRC - MG 95241/O                                                          Secretário Municipal de Administração
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE GESTORA DO RPPS

FONTE DE RECURSOS
EXERCÍCIO       

ATUAL
EXERCÍCIO 
ANTERIOR

0103 - VINCULADA 143.640.757,72       131.977.601,34       

RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS 143.640.757,72       131.977.601,34       

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS 143.640.757,72      131.977.601,34      

 Wander Luís de Freitas Silveira                                                                    Hugo Otávio Costa Vilaça
              Contador CRC - MG 95241/O                                                          Secretário Municipal de Administração
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE GESTORA DO RPPS

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS 330.952.989,68                       195.366.775,76                       

RECEITAS DERIVADAS 153.168.129,79                       122.697.608,58                       
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 132.500.816,52                       109.630.125,00                       
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS 20.667.313,27                         13.067.483,58                         

RECEITAS ORIGINÁRIAS 17.382.624,46                         18.171.410,28                         
RECEITA PATRIMONIAL 17.382.624,46                         18.171.410,28                         

TRANSFERÊNCIAS 136.132.908,37                       34.613.098,84                         
INTERGOVERNAMENTAIS -                                           -                                           

DA UNIÃO -                                           -                                           
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL -                                           -                                           
DE MUNICÍPIOS -                                           -                                           

INTRAGOVERNAMENTAIS 136.132.908,37                       34.613.098,84                         
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 24.269.327,06                         19.884.658,06                         

DESEMBOLSOS 308.326.129,96                       168.894.194,43                       
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO 161.921.459,47                       147.350.772,87                       

PREVIDÊNCIA SOCIAL 161.921.459,47                       147.350.772,87                       
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA -                                           -                                           

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA -                                           -                                           
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA -                                           -                                           
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA -                                           -                                           

TRANSFERÊNCIAS 120.368.808,37                       -                                           
INTERGOVERNAMENTAIS -                                           -                                           

A UNIÃO -                                           -                                           
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL -                                           -                                           
A MUNICÍPIOS -                                           -                                           

INTRAGOVERNAMENTAIS 120.368.808,37                       -                                           
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 26.035.862,12                         21.543.421,56                         

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 22.626.859,72                         26.472.581,33                         

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
INGRESSOS -                                           -                                           

ALIENAÇÃO DE BENS -                                           -                                           
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS -                                           -                                           

DESEMBOLSOS 4.564,98                                  -                                           
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.564,98                                  -                                           
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS -                                           -                                           

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 4.564,98-                                  -                                           

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
INGRESSOS -                                           -                                           

OPERAÇÕES DE CRÉDITO -                                           -                                           
DESEMBOLSOS -                                           -                                           

AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA -                                           -                                           

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -                                           -                                           

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 22.622.294,74                         26.472.581,33                         
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 120.390.416,64                       93.917.835,31                         
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 143.012.711,38                       120.390.416,64                       

Município de Contagem
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE GESTORA DO RPPS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
CONTRIBUIÇÕES     134.375.636,91     122.949.721,62 

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS     134.375.636,91     122.949.721,62 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS       17.599.158,26       18.390.762,05 
JUROS E ENCARGOS DE MORA              59.303,44              74.628,75 

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS       17.382.624,46       18.171.410,28 

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS            157.230,36            144.723,02 

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS     149.530.802,77       41.213.098,84 
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS     149.530.802,77       41.213.098,84 

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS     370.545.736,50     151.568.858,73 
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS     363.492.850,43     145.320.249,90 

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS         7.052.886,07         6.248.608,83 

TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) 672.051.334,44    334.122.441,24    

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
PESSOAL E ENCARGOS         1.854.227,15            886.443,59 

REMUNERAÇÃO A PESSOAL            850.969,50            708.124,95 

ENCARGOS PATRONAIS            147.442,04            104.894,28 

BENEFÍCIOS A PESSOAL              29.484,09              18.793,33 

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS            826.331,52              54.631,03 

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS     159.187.060,70     143.285.596,93 
APOSENTADORIAS E REFORMAS     149.755.065,97     130.974.266,74 

PENSÕES         9.409.355,11         8.468.828,35 

BENEFÍCIOS EVENTUAIS                   275,00                   200,00 

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS              22.364,62         3.842.301,84 

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO            275.223,93            323.926,32 
USO DE MATERIAL DE CONSUMO                   875,22                1.114,17 

SERVIÇOS            273.674,66            319.193,63 

DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                   674,05                3.618,52 

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS     120.368.808,37                          -   
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS     120.368.808,37                          -   

DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS       14.618.729,48         9.770.138,49 
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS       14.618.729,48         9.770.138,49 

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     387.959.398,76         8.573.401,42 
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES     387.222.684,41         7.952.671,90 

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS            736.714,35            620.729,52 

TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) 684.263.448,39    162.839.506,75    

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II) -     12.212.113,95     171.282.934,49 

SUPERÁVIT/DÉFICT VERIFICADO -     12.212.113,95     171.282.934,49 

Município de Contagem

EXERCÍCIO 
ATUAL

EXERCÍCIO 
ANTERIORVARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

.                                   .                                                                                                      .
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              Contador CRC - MG 95241/O                                                 Secretário Municipal de Administração
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Fundo de Previdência dos Servidores do 
Município de Contagem – PREVICON, do exercício de 2017, disposta em nove páginas. 

1 – CONTEXTO OPERACIONAL 

O Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Contagem – PREVICON foi criado pela 
Lei n° 3.608/2002, nos termos do art. 71 da Lei nº 4.320/1964, com a finalidade de prover 
recursos necessários para garantir o pagamento dos benefícios dos servidores públicos 
efetivos, ativos e inativos, e seus dependentes. Está localizado em Contagem, na Rua Bernardo 
Monteiro, 900, Bairro Centro. Sua estrutura, organização e funcionamento são estabelecidos 
pela Lei Complementar n° 005/2005, com alterações posteriores, e compõe a estrutura 
organizacional da Secretaria Municipal de Administração.  O Município de Contagem optou 
pela segregação de massa dos segurados do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS 
como medida prevista para equalização do déficit financeiro e atuarial, estabelecida pela Lei 
Complementar n° 062/2009, sendo que a gestão previdenciária passou a ser instrumentalizada 
por dois fundos: FINPREVI – Fundo Financeiro e CONPREVI – Fundo Previdenciário. 

2 – APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância, principalmente, à Lei 
Nacional nº 4.320, de 17 de março de 1964, à Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 
às Portarias e às Instruções Normativas da Secretaria do Tesouro Nacional, aos Princípios e às 
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e aos demais atos normativos 
vigentes. 

3 – ATIVO CIRCULANTE 

O Ativo Circulante do Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Contagem – 
PREVICON totalizou R$144.894.270,66 (cento e quarenta e quatro milhões, oitocentos e 
noventa e quatro mil, duzentos e setenta reais e sessenta e seis centavos) ao final do exercício 
de 2017. Este valor é composto conforme detalhamento a seguir: 

3.1 – Caixa e Equivalente de Caixa 

Compreende os valores mantidos em Caixa e Equivalentes de Caixa. Esses são mensurados 
pelo valor original na data do Balanço Patrimonial, totalizando R$483,77 (quatrocentos e 
oitenta e três reais e setenta e sete centavos) no exercício de 2017. 

3.2 – Créditos a Curto Prazo 

Créditos a Curto Prazo 31/12/2017 31/12/2016 
Prefeitura Municipal de Contagem         590.296,00          7.367.465,83  
Fundação de Assistência Médica e Urgência Contagem - FAMUC         922.325,89          5.259.705,34  
Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC            357.304,84             685.660,85  
Fundação Mun. Parques e Áreas Verdes de Contagem - CONPARQ                 4.893,66                  4.094,73  
Fundação Cultural do Município de Contagem - FUNDAC                 0,00                  2.669,87  
TOTAL      1.874.820,39       13.319.596,62  
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Compreende os valores de créditos tributários a receber relativos às contribuições 
previdenciárias a repassar pelos órgãos que compõem a administração direta e indireta do 
Município. 

3.3 – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 

Compreende os valores dos adiantamentos concedidos a pessoal, em razão de férias de 
servidores ativos lotados na Unidade Gestora do RPPS. 

3.4 – Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 31/12/2017 31/12/2016 
Aplicações Financeiras conformidade - Resolução BACEN 3922/10 

  Segmento Renda Fixa – FI 100% Títulos TN – Art. 7º, Inciso I ‘b’ 123.801.903,34      81.456.115,34  
Caixa FI Brasil IMA-B Tit Publ RF LP      18.818.554,02       20.354.633,57  
CX FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP         0,00          2.749.409,08  
Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF 16.436.336,23         2.893.222,09  
FI Caixa Brasil IMA B5+ TP RF LP 2.868.703,37 5.550.282,04 
FI Caixa Brasil IRF-M 1+ TP RF LP 1.546.001,05            670.117,68  
Caixa FI Brasil IRF-M RF LP 0,00 1.580.886,77 
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP      20.969.514,77       5.426.496,72  
BB Previdenciário Renda Fixa IRF-M1 Títulos Públicos FIC FI 21.652.366,97      23.881.282,07  
BB Previdenciário Renda Fixa IDKA2 Títulos Públicos FI 0,00      11.639.322,43  
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B Títulos Públicos FI 0,00 2.784.496,57 
BB Previdenciário Renda Fixa IRFM Títulos Públicos FI 41.510.426,93 3.925.966,32 

Segmento de Renda Fixa – FI Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV ‘a’ 12.056.101,56      30.843.904,92  
Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo 6.918.984,90      20.996.507,75  
FI Caixa Aliança Títulos Públicos RF 0,00         3.847.491,45  
Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF 0,00         4.402.727,79  
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF 5.117.328,50 822,67 
BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC FI 19.788,16         56.341,58  
BB Previdenciário Renda Fixa Perfil FIC FI 0,00 1.540.013,68 

Segmento de Renda Variável – FI Ações – Art. 8º, Inciso I ‘a’ 2.132.261,05 0,00 
Caixa FI Ações Small Caps Ativo 2.132.261,05 0,00 

Segmento de Renda Variável – FI Ações – Art. 8º, Inciso II ‘a’ 5.021.961,66         7.933.125,35  
FIC Ações Valor Dividendos RPPS 0,00         7.933.125,35  
Caixa FI Ações Petrobras Pre-sal 312.361,04 0,00 
Caixa FI Ações Consumo 236.196,34 0,00 
FIA Caixa Institucional BDR Nível I 4.473.404,28 0,00 

Soma 143.012.227,61    120.233.145,61  
Fonte: Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos – DAIR 6º Bimestre/2017 e 
6º Bimestre/2016 

Os Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo compreendem as aplicações de 
recursos em títulos e valores mobiliários, realizados pelo PREVICON, nos segmentos de renda 
fixa e renda variável, efetuados em conformidade com a Política Anual de Investimentos 2017, 
estabelecida de acordo com as disposições da Resolução CMN nº 3.922/2010, observados os 



"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, 28 de março de 2018 Página 43 de 151 Diário Oficial de Contagem - Edição 4313

limites elencados na Seção II: A) No art. 7°, Inciso I, alínea ‘b’ – “Art. 7º No segmento de renda 
fixa, as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social subordinam-se aos 
seguintes limites: I - até 100% (cem por cento) em: a) títulos de emissão do Tesouro Nacional, 
registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC); b) cotas de fundos de 
investimento classificados como renda fixa com sufixo “referenciado”, conforme 
regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), constituídos 
sob a forma de condomínio aberto, que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos 
definidos na alínea “a”, ou compromissadas lastreadas nesses títulos, e cuja política de 
investimento assegure que o patrimônio líquido esteja investido em ativos que 
acompanham índice de renda fixa não atrelado à taxa de juros de um dia, cuja carteira 
teórica seja composta exclusivamente por títulos públicos (fundos de renda fixa)”; B) No 
art. 7°, Inciso IV, alínea ‘a’ –  “IV - até 40% (quarenta por cento) no somatório dos seguintes 
ativos: a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa constituídos sob a 
forma de condomínio aberto, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos 
de renda fixa)”; C) No art. 8°, Inciso I, alínea ‘a’ – “Art. 8º No segmento de renda variável e 
investimentos estruturados, as aplicações dos recursos dos regimes próprios de 
previdência social subordinam-se aos seguintes limites: I - até 30% (trinta por cento) em: 
a) cotas de fundos de investimento constituídos sob a forma de condomínio aberto cuja 
política de investimento assegure que o seu patrimônio líquido esteja investido em ativos 
que acompanham índices de renda variável, divulgados por bolsa de valores no Brasil, 
compostos por, no mínimo, cinquenta ações, correspondentes bônus ou recibos de 
subscrição e de certificados de depósitos de tais ações, conforme regulamentação 
estabelecida pela CVM (fundos de renda variável)”; D) No art. 8°, Inciso II, alínea ‘a’ – “II - até 
20% (vinte por cento) em: a) cotas de fundos de investimento classificados como ações, 
constituídos sob a forma de condomínio aberto, conforme regulamentação estabelecida 
pela CVM (fundos de renda variável)”. 

4 – ATIVO NÃO CIRCULANTE  

4.1 – Imobilizado 

O Imobilizado do PREVICON está demonstrado pelo custo de construção ou aquisição. 
Compreende os bens móveis, que são depreciados pelo método linear, com base na vida útil 
estimada. A vida útil dos bens e a taxa de depreciação estão detalhadas a seguir. O PREVICON 
registra contabilmente a depreciação do seu imobilizado desde o exercício de 2014. Os itens 
do Ativo Imobilizado são depreciados pelo método linear, de acordo com a vida útil econômica 
estimada, para cada grupo ao qual pertencem. Os bens são depreciados a partir do mês 
subsequente ao que foram adquiridos e instalados. O período de vida útil e o percentual de 
valor residual estimados para cada grupo do imobilizado do PREVICON, no exercício corrente, 
são os seguintes: 
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Gru-
pos 

Sub-
grupos Título / Sub-Título Vida útil 

(anos) 
Valor 

residual 
1 

 
Veículos 

  
 

1 Veículos Automotivos 5 20 

 
2 Veículos Pesados: Tratores, Caminhões, Ônibus e Similares 4 25 

 3 Veículos Automóveis para Uso Especial (Ambulâncias, 
Viaturas e Similares) 

4 25 

2 
 

Aeronaves - - 
3 

 
Embarcações - - 

4 
 

Equipamentos, Máquinas e Motores 10 10 

 
1 Equipamentos de Manobra e Patrulhamento 10 10 

 
2 Peças e Acessórios Mecânicos 5 10 

 
3 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 5 10 

 
4 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 10 10 

 5 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação, Medição e 
Orientação 

10 10 

 
6 Armamento 10 10 

 
7 Ferramentas 5 10 

5 
 

Equipamentos de Processamento de Dados 5 10 
6  Aparelho, Equipamentos e Utensílios Médicos, 

Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalar 
10 10 

7 
 

Móveis e Utensílios 10 10 

 
1 Mobiliário em Geral 10 10 

 
2 Aparelhos e Utensílios Domésticos 10 10 

 
3 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório 10 10 

 
4 Material e Utensílios Escolares e Esportivos 5 10 

8 
 

Semoventes e Equipamentos de Montaria 5 
 9 

 
Instalações 10 10 

10 
 

Edificações 25 10 

Fonte: Decreto nº 196, de 18 de outubro de 2013 

O método de depreciação utilizado, as estimativas de vida útil e os valores residuais 
determinados para os grupos do Imobilizado estão previstos no Decreto nº 196/ 2013 que 
instituiu os procedimentos no âmbito da Administração Pública no Município de Contagem. 

5 – PASSIVO CIRCULANTE 

5.1 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo 

Pessoal a Pagar 31/12/2017 31/12/2016 
Férias 95.577,71 88.815,05 
Soma 95.577,71 88.815,05 
Fonte: Balancete de Verificação do Razão dos exercícios de 2016 e 2015 

Esse grupo representa as obrigações a pagar referentes a salários ou remunerações, bem 
como benefícios aos quais o servidor tenha direito. Compreende obrigações referentes ao 
décimo terceiro salário e às férias. 
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Encargos Sociais a Pagar 31/12/2017 31/12/2016 
Previ Caixa 248,12 225,22 
RPPS - Contribuição Patronal Sobre Salários e Remunerações 0,00 14.688,64 
INSS - Contribuição Patronal Sobre Salários e Remunerações 0,00 10.309,69 
Soma 248,12 25.223,55 
Fonte: Balancete de Verificação do Razão dos exercícios de 2017 e 2016 

Esse grupo apresenta os valores relativos às obrigações a pagar com o Regime Próprio de 
Previdência e os relativos às contribuições ao Regime Geral de Previdência Social, incidentes 
sobre salários e remunerações. 

5.2 – Demais Obrigações a Curto Prazo 

Valores Restituíveis 31/12/2017 31/12/2016 
INSS - Contribuição do Servidor         0,00          1.433,07  
Vale Transporte - Outros            0,00             603,39  
Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A      16.196,62       14.016,70  
Empréstimo Consignado CEF    201.746,88     166.355,98  
Empréstimo Consignado Banco BMG S/A    106.815,15     171.539,77  
Empréstimo Consignado Banco Real/Santander S/A    423.292,22     343.194,57  
Empréstimo Consignado Banco Bom Sucesso         4.364,98          3.105,95  
Empréstimo Consignado Banco Cacique - Geral         0,00          4.007,62  
Empréstimo Consignado Banco Intermedium            0,00             131,27  
Empréstimo Consignado Banco Panamericano      3.320,89       14.290,95  
Empréstimo Consignado BV Financeira      4.355,38       13.253,80  
Contribuição Sindi - Ute      16.980,97       15.163,26  
ASPPEMCOM Associação dos Serv. Públicos e Pens. do 
Município de Contagem         4.461,84          4.253,51  

Assoc. Beneficente dos Serv. da PMC    249.170,43     187.344,40  
Assoc. dos Jorn. do Serviço Público               50,52                50,52  
Sindi Saúde de Contagem         1.342,19          1.074,59  
Sindicato Sindiscon        10.083,89          9.533,87  
Empréstimo - ITAÚ BMG Consignado S.A - Administração      19.898,48       20.837,14  
Empréstimo Consignado Bradesco 743,20 0,00 
Desconto Cartão do Servidor Banco BMG      62.618,77       62.634,79  
Cartão Fácil/ABSPMC            0,00             535,28  
Clube Recreativo Arvoredo      31.181,90       26.466,33  
Retenções por Decisão Judicial            100,00             100,00  
Sociodonto Plano de Assistência Odontológica Ltda.            962,80             698,50  
IRRF - PREVICON    0,00     557.748,06  
Soma 1.157.687,11 1.618.373,32 

Fonte: Balancete de Verificação do Razão dos exercícios de 2017 e 2016 

As demais obrigações a curto prazo compreendem as obrigações junto a terceiros não inclusas 
nos subgrupos anteriores, especialmente, as obrigações a pagar junto aos consignatários 
(previdência, imposto de renda, bancos e financeiras, entidades de classe, associações e 
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sindicatos) relativas às retenções em folha de pagamento dos servidores e beneficiários do 
PREVICON. 

6 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

6.1 – Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo 

Esse grupo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, relacionados a futuros 
benefícios previdenciários a serem pagos aos segurados, com probabilidade de ocorrerem no 
longo prazo, relativos às provisões matemáticas constantes do resultado da reavaliação 
atuarial, que correspondem ao valor presente líquido das prestações futuras dos benefícios já 
concedidos aos assistidos e beneficiários em gozo de beneficio de prestação continuada e das 
prestações futuras dos benefícios a conceder para a geração atual (servidores ativos). 
A contabilização da Provisão Matemática foi realizada com base em cálculos atuariais 
realizados por profissional habilitado junto ao MIBA (Membro do Instituto Brasileiro de 
Atuária) e ao MPS (Ministério da Previdência Social) da empresa RTM & Consultores 
Associados - Assessoria e Consultoria Previdenciária Ltda. – ME. 
Em conformidade com disposto no Relatório de Avaliação Atuarial 2017, apresenta-se, como 
resultado da reavaliação atuarial, que o Plano Financeiro apresentou um déficit técnico 
atuarial de R$ 7.727.840.427,40 (sete bilhões, setecentos e vinte e sete milhões, oitocentos e 
quarenta mil, quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta centavos). O Fundo Financeiro 
caracteriza-se por um grupo em extinção. Este grupo é estruturado no Regime Financeiro de 
Repartição Simples, onde as contribuições dos atuais servidores em atividade financiarão os 
benefícios porventura concedidos. Quando as despesas previdenciárias deste grupo forem 
superiores à arrecadação das suas contribuições, o tesouro do Município assumirá a 
integralidade da folha líquida de benefícios. O Plano Previdenciário, por sua vez, apresentou 
um superávit técnico atuarial no valor de R$ 10.970.687,32 (dez milhões, novecentos e setenta 
mil, seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos). Nesse sentido, segundo a RTM & 
Consultores Associados, o estudo atuarial de 2017 apresentou-se da seguinte forma: 
 

PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS - REGISTROS CONTÁBEIS 

NOME DO MUNICÍPIO: CONTAGEM       ESTADO: MG     

DRAA/DADOS CADASTRAIS DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2016 

PASSIVO 

2.2.7.2.1.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS           378.241.514,12  

PLANO FINANCEIRO 

2.2.7.2.1.01.00 (3)  PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                             0,00  

2.2.7.2.1.01.01 (+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO          2.359.772.131,26  

2.2.7.2.1.01.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO               27.942.624,30  

2.2.7.2.1.01.04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA                    943.776,90  

2.2.7.2.1.01.05 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA             235.977.213,13  

2.2.7.2.1.01.07 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA          2.094.908.516,93  

2.2.7.2.1.02.00 (4)  PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER                              0,00  

2.2.7.2.1.02.01 (+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO          6.943.680.118,75  

2.2.7.2.1.02.02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE              411.289.956,67  

2.2.7.2.1.02.03 (-) CONTRIBUIÇÔES DO SERVIDOR             205.090.239,73  

2.2.7.2.1.02.04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA             694.368.011,88  

2.2.7.2.1.02.06 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA          5.632.931.910,47  
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PLANO PREVIDENCIÁRIO 

2.2.7.2.1.03.00 (5) PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS           388.722.467,39  

2.2.7.2.1.03.01 (+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO             434.261.267,94  

2.2.7.2.1.03.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO                 937.695,53  

2.2.7.2.1.03.04 (-) CONTRIBUIÇÔES DO PENSIONISTA                 1.174.978,23  

2.2.7.2.1.03.05 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA               43.426.126,79  

2.2.7.2.1.04.00 (6) PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER          (21.451.640,59) 

2.2.7.2.1.04.01 (+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO             182.631.798,21  

2.2.7.2.1.04.02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE              128.165.942,01  

2.2.7.2.1.04.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR             63.791.061,44  

2.2.7.2.1.04.04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA               12.126.435,35  

2.2.7.2.1.07.00 (9) PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO             10.970.687,32  

2.2.7.2.1.07.01 (+) AJUSTES DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO              10.970.687,32  

 

7 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

Esse grupo compreende o saldo remanescente, os superávits ou déficits acumulados, do Fundo 
de Previdência dos Servidores do Município de Contagem - PREVICON. O Patrimônio Líquido 
do PREVICON apresentou um déficit no exercício de R$ 12.212.113,95 (doze milhões, duzentos 
e doze mil, cento e treze reais e noventa e cinco centavos), que contribuiu para o aumento dos 
déficits de exercícios anteriores, que totalizavam R$ 222.380.170,78 (duzentos e vinte e dois 
milhões, trezentos e oitenta mil, cento e setenta reais e setenta e oito centavos). 
Apresentando, portanto, resultados acumulados em R$ 234.592.284,73 (duzentos e trinta e 
quatro milhões, quinhentos e noventa e dois mil, duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e 
três centavos). 

8 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 

No exercício de 2017, o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS apresentou um resultado 
patrimonial deficitário de R$ 12.212.113,95 (doze milhões, duzentos e doze mil, cento e treze 
reais e noventa e cinco centavos), conforme se observa na tabela a seguir: 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS          672.051.334,44  
Contribuições          134.375.636,91  
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras            17.599.158,26  
Transferências e Delegações Recebidas          149.530.802,77  
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas            370.545.736,50  
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS          684.263.448,39  
Pessoal e Encargos             1.854.227,15  
Benefícios Previdenciários e Assistenciais          159.187.060,70  
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo               275.223,93  
Transferências Concedidas 120.368.808,37 
Desvalorização e Perda de Ativos            14.618.729,48  
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas          387.959.398,76  
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO -12.212.113,95 
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9 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 

O Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, no exercício de 2017, apresentou um superávit 
orçamentário na ordem de R$ 8.640.898,07 (oito milhões, seiscentos e quarenta mil, 
oitocentos e noventa e oito reais e sete centavos), conforme se verifica na tabela a seguir: 

 DESCRIÇÃO VALOR 
Receitas Correntes    170.550.754,25  
Despesas Correntes    161.890.999,04  
Despesas de Capital 18.857,14 
Superávit 8.640.898,07  

Para acobertar a insuficiência financeira do Fundo Financeiro - FINPREVI, o Tesouro Municipal 
aportou recursos financeiros na ordem de R$ 15.764.100,00 (quinze milhões, setecentos e 
sessenta e quatro mil e cem reais). O Município realizou também aportes periódicos, para 
amortizar o déficit atuarial do Fundo Previdenciário – CONPREVI. Estes recursos totalizaram de 
R$ 13.397.894,40 (treze milhões e trezentos e noventa e sete mil, oitocentos e noventa e 
quatro reais e quarenta centavos). 

10 – BALANÇO FINANCEIRO 

O Balanço Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Contagem 
evidencia os valores dos ingressos orçamentários e extra orçamentários em confrontação com 
os dispêndios orçamentários e extra orçamentários, apresentando os saldos das 
disponibilidades financeiras iniciais e finais. O Balanço Financeiro apresenta um saldo de 
disponibilidades financeiras em 31/12/2017 no valor de R$ 143.012.711,38 (cento e quarenta 
e três milhões, doze mil, setecentos e onze reais e trinta e oito centavos). 

Houve recebimento de aporte do Tesouro Municipal, no valor de R$ 15.764.100,00 (quinze 
milhões, setecentos e sessenta e quatro mil e cem reais), para cobertura de insuficiência 
financeira do Fundo Financeiro – FINPREVI, em conformidade com o disposto no §1°, art. 14 da 
Lei Complementar 005/2005. Ainda, foram recebidos do Tesouro Municipal, aportes 
periódicos para amortização do déficit atuarial do Fundo Previdenciário – CONPREVI, na ordem 
de R$ 13.397.894,40 (treze milhões e trezentos e noventa e sete mil, oitocentos e noventa e 
quatro reais e quarenta centavos) em atendimento ao disposto no Inciso I, do Artigo 5º da Lei 
Complementar nº 206/2016. 

11 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

A Demonstração dos Fluxos de Caixa do Regime Próprio de Previdência Social do Município de 
Contagem evidencia os valores dos fluxos de caixa das atividades das operações, das 
atividades de investimentos e das atividades de financiamento, apresentando o saldo da 
geração líquida de caixa e equivalente de caixa, além dos saldos das disponibilidades 
financeiras iniciais e finais. A Demonstração dos Fluxos de Caixa apresenta um saldo de 
geração líquida de caixa e equivalente de caixa, em 31/12/2017 no valor de R$ 22.622.294,74 
(vinte e dois milhões, seiscentos e vinte e dois mil, duzentos e noventa e quatro reais e setenta 
e quatro centavos). 
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Atos do Executivo

DECRETO Nº 452, DE 26 DE MARÇO DE 2018
Dispõe sobre a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, as competências e atribuições de suas unidades, as definições e normas 
sobre seu quadro de pessoal e cargos e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 62 da Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 
2017,
DECRETA:
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Art. 1º  A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - Semobs tem por finalidade o planejamento, a execução, coordenação, o controle e avaliação das ativi-
dades relacionadas com a elaboração de projetos de engenharia, a execução e manutenção de obras viárias, predial, infraestrutura urbana, a prestação de serviços de 
limpeza urbana, saneamento, iluminação pública e manutenção de equipamentos públicos, com as competências definidas no art. 22 da Lei Complementar nº 247, de 
29 de dezembro de 2017;
Art. 2º  Compõem a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos as unidades vinculadas diretamente ao Secretário, a Subsecretaria de Planejamento e Projetos, a 
Subsecretaria de Obras, a Subsecretaria de Manutenção e a Subsecretaria de Serviços Urbanos, com suas respectivas superintendências e diretorias.
§ 1º  Ao Secretário estão diretamente vinculados:
I - Gabinete do Secretário;
II - Assessoria de Gestão e Inovação; e
III - Superintendência de Operação Institucional, composta por:
a) Diretoria de Apoio Operacional; e
b) Diretoria de Licitação, Contratos e Parcerias.
§ 2º  A Subsecretaria de Planejamento e Projetos tem a seguinte estrutura organizacional:
I - Superintendência de Planejamento; e
II - Superintendência de Projetos.
§ 3º  À Subsecretaria de Obras composta por:
I - Superintendência de Obras com as seguintes diretorias:
a) Diretoria de Obras de Arte e Drenagem;
b) Diretoria de Implantação Viária;
c) Diretoria de Obras Prediais;
d) Diretoria de Intervenções em Assentamentos.
§ 4º  À Subsecretaria de Manutenção é composta por
I - Superintendência de Manutenção com as seguintes diretorias:
a) Diretoria de Manutenção de Infraestrutura Urbana;
b) Diretoria de Manutenção Predial e de Equipamentos Urbanísticos.
§ 5º  A Subsecretaria de Serviços Urbanos tem a seguinte estrutura organizacional:
I - Superintendência de Limpeza Urbana, composta por:
a) Diretoria de Coleta de Resíduos;
b) Diretoria de Destinação Final de Resíduos;
c) Diretoria de Capina e Varrição;
II - Diretoria de Iluminação Pública.
§ 6º  As unidades organizacionais da Semobs se relacionam conforme organograma definido no Anexo deste Decreto.
TÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DAS UNIDADES
CAPÍTULO I

12 – CONCLUSÃO 

O presente Relatório de Notas Explicativas aos Demonstrativos Contábeis foi elaborado com o 
objetivo de apresentar informações relevantes e evidenciar a situação patrimonial no contexto 
da gestão do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município de Contagem, tendo 
por finalidade tornar mais transparentes os dados dos balanços e demonstrativos 
apresentados relativos às contas do exercício de 2017. 

Contagem, 31 de dezembro de 2017. 

 

 
Wander Luís de Freitas Silveira 
Contador CRC – MG 095241/O

 
Hugo Otávio Costa Vilaça 

Secretário Municipal de Administração 
Gestor do RPPS 
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DAS UNIDADES VINCULADAS AO SECRETÁRIO
Seção I
Gabinete do Secretário
Art. 3º  São competências do Gabinete do Secretário:
I - organizar o expediente do Secretário e Subsecretários, suas audiências e correspondências;
II - promover a gestão dos serviços de recepção, registro, controle de informações em processos e documentos submetidos à apreciação do Secretário;
III - coordenar e controlar o atendimento ao público que se dirige ao Gabinete;
IV - orientar o atendimento ao público sobre informações de assuntos em tramitação no Gabinete e na Secretaria, assim como informar sobre os processos em anda-
mento;
V - secretariar reuniões, entrevistas e palestras, bem como organizar as pautas das audiências solicitadas ao Secretário;
VI - redigir ofícios, portarias, circulares, relatórios, exposições de motivos, pareceres, despachos, instruções normativas, ordens de serviço e outros documentos de 
interesse do Secretário;
VII - manter as demais chefias informadas das orientações do Secretário;
VIII - manter atualizado o controle de protocolo dos documentos das matérias relacionadas com a área de atuação da Semobs;
IX - solicitar e acompanhar a disponibilização de veículo observada agenda de compromissos do Secretário; e
X - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção II
Assessoria de Gestão e Inovação
Art. 4º  São competências da Assessoria de Gestão e Inovação:
I - prestar assessoria direta ao Secretário ou a quem ele indicar, em assuntos especializados;
II - cumprir as missões de representação determinadas pelo Secretário;
III - desenvolver outras atividades de assessoramento e de representação política e social determinadas pelo Secretário;
IV - encaminhar providências solicitadas pelo Gabinete e acompanhar sua execução e atendimento;
V - realizar estudos, coligir informações e executar outros trabalhos que lhes forem atribuídos pelo Secretário;
VI - assessorar as relações do Secretário com os órgãos da administração municipal e entidades externas que o demandarem;
VII - coordenar a implantação de processos de modernização administrativa e de melhoria contínua, articulando as funções de racionalização, organização e otimização 
no âmbito da Secretaria;
VIII - monitorar o desempenho global da Secretaria colaborando na identificação de entraves e oportunidades na execução de suas atividades e na proposição de ações 
que visem assegurar o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos;
IX - atuar nas atividades de comunicação de interesse da Semobs, em articulação com a Secretaria Municipal de Comunicação - Secom;
X - realizar o acompanhamento das publicações do Diário Oficial de Contagem, com a indicação de ações pertinentes;
XI - providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas com a área de atuação da Semobs;
XII - providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas com a área de atuação da Semobs;
XIII - assessorar, emitir relatórios e posicionamentos em assuntos jurídicos relacionados e de interesse da Semobs e suas subsecretarias, nos termos de sua competência 
e de orientações gerais e definições da Procuradoria Geral do Município - PGM;
XIV - promover o gerenciamento estratégico em conformidade com as diretrizes técnicas estabelecidas; e
XV - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção III
Superintendência de Operação Institucional 
Art. 5º  São competências da Superintendência de Operação Institucional:
I -coordenar as atividades orçamentárias, financeiras e administrativas no âmbito da Semobs, segundo diretrizes fixadas pelos órgãos centrais de gestão financeira, 
orçamentária;
II - supervisionar o processo de elaboração, revisão, monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento da Prefeitura tais como plano de longo prazo, o 
Plano Plurianual - PPA e a Lei Orçamentária Anual - LOA, no que se refere à Semobs, conforme orientações da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - Seplan;
III - orientar e avaliar a execução físico-financeira do orçamento anual;
IV - controlar a movimentação de bens móveis da Secretaria e atuar quanto ao extravio de bens públicos municipais;
V - coordenar a obtenção, tratamento e fornecimento de informações estatísticas sobre recursos humanos, materiais, patrimoniais, contratos, instrumentos financeiros 
e orçamentários;
VI - coordenar as atividades de serviços gerais, de manutenção de instalações e de equipamentos;
VII - supervisionar a administração de recursos humanos lotados e em exercício na Secretaria, segundo as políticas do órgão central;
VIII - controlar a execução e o vencimento de contratos, convênios e outros ajustes, onde seja parte ou interveniente;
IX - realizar a normatização de procedimentos de competência das unidades da Superintendência;
X - supervisionar os processos contratação e de compras da Semobs, incluindo as atividades da Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços Urbanos; e
XI - orientar e supervisionar as atividades de suas diretorias subordinadas e desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Parágrafo único.  Fica criada a Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços Urbanos, destinada a realizar certames licitatórios em todas as modalidades, para 
compras e aquisições de equipamentos, insumos, material diverso, utensílios, contratos para contratação de obras e serviços urbanos diversos, pessoal temporário, 
locação de equipamentos, e outros itens e serviços de uso nas unidades da Semobs.
Subseção I
Diretoria de Apoio Operacional
Art. 6º  São atribuições da Diretoria de Apoio Operacional:
I - executar as atividades orçamentárias, financeiras, administrativas e de pessoal no âmbito do Semobs, segundo diretrizes fixadas pelos órgãos centrais de gestão, 
orçamentária, financeira e administrativa;
II - coordenar o processo interno de elaboração, revisão, monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento, tais como o plano de longo prazo, o PPA e a 
LOA, no que se refere a Semobs, conforme orientação da Seplan;
III - realizar, no âmbito de suas competências, os atos necessários à execução orçamentária e financeira, tais como solicitações e autorizações para realização de despe-
sas, pedidos de provisionamento e de empenho, emissão de notas de autorização de pagamentos e outros, conforme orientações e normas da Seplan e da Secretaria 
Municipal de Fazenda - Sefaz;
IV - realizar a execução físico-financeira do orçamento anual da Semobs;
V - executar e controlar o pronto pagamento;
VI - promover a correta aplicação de recursos e comunicar a Superintendência de Operação Institucional as possíveis irregularidades;
VII - controlar a movimentação de bens móveis da Semobs, apurar e comunicar a Superintendência de Operação Institucional denúncias de extravio de bens públicos 
municipais;
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VIII - definir a programação de compras da Semobs;
IX - executar as atividades referente os serviços de suporte administrativo, telefonia e reprografia solicitados pelo Gabinete do Secretário e demais unidades;
X -executar as atividades referentes à requisição, à recepção, à guarda, à distribuição e ao controle do estoque do material de consumo, bem como receber e manter 
controle do material permanente;
XI - providenciar a execução das atividades de serviços gerais, de manutenção de instalações e de equipamentos;
XII - executar as atividades relacionadas à administração de recursos humanos lotados e em exercício na Secretaria, segundo as políticas do órgão central;
X - promover a obtenção, tratamento e fornecimento de dados e informações estatísticas sobre recursos humanos, materiais, patrimoniais, contratos, instrumentos 
financeiros e orçamentários;
XIV - acompanhar a execução e o vencimento de contratos, convênios e outros ajustes, onde seja parte ou interveniente e adotar as providências cabíveis;
XV - prestar apoio administrativo às demais unidades; e
XVII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção II
Diretoria de Licitação, Contratos e Parcerias
Art. 7º  São atribuições da Diretoria de Licitação, Contratos e Parcerias:
I - definir a programação de compras de materiais da Semobs;
II - realizar aquisições de materiais permanentes, de consumo e contratações de serviços;
III - organizar e manter atualizado o cadastro geral de fornecedores;
IV - executar os procedimentos preparatórios ao processamento de compras;
V - implantar e administrar o banco de dados referente a preços praticados de todos os produtos e serviços consumidos pela Pasta; 
VI - controlar o fluxo de compras e orçamentos da Semobs;
VII - executar os procedimentos necessários para a realização das licitações de obras, bens e serviços em suas várias modalidades;
VIII - promover os atos necessários à instrução processual para a realização do procedimento licitatório pertinente, inclusive, a documentação das justificativas, nos 
casos em que a restrição à competição for admissível por lei;
IX - realizar pesquisa de mercado com vistas à identificação dos valores a serem licitados;
X - controlar e administrar todos os atos necessários para a aplicação do Sistema de Registro de Preços - SRP;
XI - elaborar os editais de licitação e expedientes sobre dispensa e inexigibilidade de licitação;
XII - prestar o apoio técnico e operacional à Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços Urbanos de que trata o parágrafo único do art. 5º;
XIII - acompanhar os procedimentos licitatórios, bem como os atos dele decorrentes, e promover a elaboração, formalização e encaminhamentos da Ata de Registro de 
Preço;
XIV - promover negociações técnicas e comerciais pertinentes nos processos de contratação de obras e serviços e aquisição de bens, tendo como referencial as previsões 
orçamentárias e aprovação do relatório final de negociação;
XV - gerenciar os procedimentos necessários para o registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras; e
XVI - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
CAPÍTULO II
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Art. 8º  À Subsecretaria de Planejamento e Projetos compete:
I - identificar demandas por programas e projetos de infraestrutura e edificações, prestando suporte gerencial e operacional para o desenvolvimento e execução;
II - coordenar e validar a elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia referentes às obras a serem executadas pela Semobs, bem como seus orçamentos e 
cronogramas;
III - manter atualizado o monitoramento dos empreendimentos executados pela Secretaria, prestando apoio gerencial às demais Subsecretarias;
IV - auxiliar na implantação de iniciativas inovadoras e modernização de projetos;
V - buscar melhorias e inovações constantes no que tange ao planejamento de serviços e obras e à política e à transferência de recursos para o desenvolvimento da 
infraestrutura municipal;
VI - gerir o Fundo Municipal de Saneamento Básico; e
VII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção I
Superintendência de Planejamento
Art. 9º  São competências da Superintendência de Planejamento:
I - formular planos e programas para o desenvolvimento da infraestrutura do Município, observando as diretrizes governamentais, em articulação com órgãos da Ad-
ministração Pública Municipal;
II - receber, analisar, manifestar e notificar sobre a aprovação das documentações exigidas para fins de liberação de recursos relativos a contratos e convênios;
III - monitorar a execução dos convênios, atentando-se à sua vigência;
IV - desenvolver ações que propiciem a melhoria nos sistemas de gestão e acompanhamento dos convênios celebrados;
V - receber, analisar e instruir eventuais demandas externas que envolvam as obras provenientes dos convênios vigentes com o município; e
VI - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção II
Superintendência de Projetos
Art. 10.  São competências da Superintendência de Planejamento:
I - coordenar a realização de diagnósticos, estudos, projetos e orçamentos de obras de infraestrutura;
II - promover a elaboração de estudos preliminares, anteprojetos e projetos executivos da drenagem urbana, do pavimento, saneamento e das obras de arte especiais 
do Município;
III - elaborar ou coordenar a elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia referentes às obras a serem executadas pela Secretaria, bem como seus orçamentos 
e cronogramas;
IV - realizar o monitoramento de ações técnicas de arquitetura, engenharia, geografia e geologia necessárias aos projetos, obras e serviços;
V - acompanhar as etapas das obras públicas de convênios, conforme diretrizes definidas por resolução específica, zelando pelo cumprimento das determinações em-
anadas pelas normas de engenharia;
VI - participar de vistorias técnicas e disponibilizar a documentação necessária ao monitoramento da execução orçamentária e física das obras; e
VII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
CAPÍTULO III
DA SUBSECRETARIA DE OBRAS
Art. 11.  À Subsecretaria de Obras compete:
I - compete planejar, coordenar e monitorar os investimentos em infraestrutura municipal;
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II - promover a articulação de programas e ações na infraestrutura de municípios vizinhos e de órgãos de outras esferas de governo que interfiram com os do Municí-
pio,
III - coordenar as atividades de execução de obras de infraestrutura urbana, urbanização e edificações, em colaboração com os demais órgãos da Semobs;
IV - participar, orientar e coordenar a execução de projetos especiais de dimensão regional, de natureza multissetorial, constantes de programa de governo ou inseridos 
no elenco de ações prioritárias para o desenvolvimento urbano do Município;
V - coordenar as atividades de celebração de convênios de transferência de recursos para a execução de obras públicas pelo município e aprovar os seus planos de 
trabalho;
VI - fornecer elementos e informações técnicas para embasar solicitação de recursos junto a órgãos externos;
VII - validar, com base em relatórios produzidos por suas unidades subordinadas, os projetos e as obras realizados pelas concessionárias de serviços públicos que inter-
firam com as do Município e acompanhar sua execução;
VIII - monitorar a execução física das obras decorrentes de convênios; e
IX - supervisionar as atividades de suas unidades subordinadas e desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção I
Da Superintendência de Obras
Art. 12.  São competências da Superintendência de Obras:
I - viabilizar a execução de obras públicas, visando ao pleno funcionamento dos sistemas viário, de drenagem, de saneamento e das edificações e áreas públicas do 
Município;
II - executar a fiscalização de obras públicas;
III - colaborar na elaboração de estudos preliminares, anteprojetos e projetos executivos da drenagem urbana, do pavimento, saneamento e das obras de arte especiais 
do Município;
IV - analisar e desenvolver projetos oriundos de estudos preliminares efetuados entre órgãos da municipalidade;
V - apoiar os demais órgãos da Secretaria no controle e na fiscalização das normas urbanísticas, ambientais e de trânsito;
VI - garantir que sejam disponibilizados projetos padrão para obras a serem executadas pelo município;
VII - acompanhar a atualização das tabelas de preços para as obras públicas no Município;
VIII- elaborar planilhas de quantidades e materiais e submeter  a validação e precificação;
IX - levantar e fornecer elementos e subsídios técnicos para a realização de licitações, delas participando por meio de análises das peças técnicas do processo;
X - coordenar a articulação de programas e ações na infraestrutura de municípios vizinhos e de órgãos de outras esferas de governo que interfiram com os do Municí-
pio;
XI - avaliar a adequabilidade dos programas e projetos relativos à sua área de competência, aos padrões e requisitos técnicos definidos pela Semobs; e
XII - orientar as atividades de suas diretorias subordinadas e desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção I
Diretoria de Obras de Arte e Drenagem
Art. 13.  São atribuições da Diretoria de Obras de Arte e Drenagem:
I - gerenciar as obras e serviços de manutenção da infraestrutura constituída em obras de arte, sistema de drenagem, dispositivos de contenção de encostas e taludes;
II - gerenciar, elaborar e supervisionar os estudos de modelagem hidráulica do sistema de macrodrenagem do município;
III - atualizar e validar a carta de inundações do Município de Contagem;
IV - analisar os níveis de risco para diferentes áreas e a aplicação de medidas de gerenciamento em situações de risco de inundações; 
V - gerenciar, elaborar e supervisionar estudos técnicos visando atualizar e instruir sobre os critérios de projetos de macro e micro drenagem do Município;
VI - providenciar e supervisionar estudos técnicos visando à aplicação de tecnologias de drenagem urbana;
VII - monitorar a qualidade da infraestrutura de drenagem e das contenções do solo; e
VIII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção II
Diretoria de Implantação Viária
Art. 14.  São atribuições da Diretoria de Implantação Viária:
I - programar e fiscalizar a elaboração de projetos e estudos complementares de empreendimentos de infraestrutura viária;
II - articular-se com outros órgãos da Administração Municipal para a elaboração de projetos e estudos complementares de empreendimentos de infraestrutura viária;
III - estabelecer o controle físico-financeiro dos contratos de projetos e serviços de consultoria de infraestrutura viária;
IV - elaborar termos de referência e solicitações de contratação para licitação de projetos viários;
V - efetuar as medições de projetos e serviços executados, conforme normas e padrões, bem como sugerir a aplicação de multas e sanções aos executores inadimplen-
tes;
VI - promover o levantamento de quantitativos, conferir e elaborar as planilhas de atividades e serviços, especificações técnicas, termos de referência e solicitações de 
contratação dos projetos e serviços de consultoria de infraestrutura viária;
VII - organizar a documentação dos contratos de projetos e serviços de consultoria em execução, a fim de manter o arquivo técnico atualizado; e
VIII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção III
Diretoria de Obras Prediais
Art. 15.  São atribuições da Diretoria de Obras Prediais:
I - executar as atividades necessárias à realização direta ou à fiscalização de construção e ampliação de edificações e equipamentos públicos municipais, em colaboração 
com os demais órgãos da Administração Municipal;
II - acompanhar, efetuar e solicitar o controle tecnológico de obras e dos materiais a serem utilizados nas obras de edificações;
III - realizar a guarda, operação e manutenção de materiais, equipamentos e máquinas utilizadas na realização de obras e serviços de sua área de atuação;
IV - fiscalizar o cumprimento das normas de segurança do trabalho e de trânsito;
V - monitorar a qualidade das edificações e equipamentos públicos municipais; 
VI - fiscalizar a execução de obras de edificação, acompanhar os cronogramas e prazos dos projetos contratados e elaborar as medições;
VII - fornecer elementos para embasar solicitação de recursos junto a órgãos externos;  e
VIII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção IV
Diretoria de Intervenções em Assentamentos
Art. 16.  À Diretoria de Intervenções em Assentamentos compete:
I - atuar no planejamento de ações de manutenção em zonas de especial interesse social;
II - executar ou promover a execução direta ou indireta de serviços e obras em assentamentos;
III - promover a criação de instrumentos de controle e planejamento visando apurar e aperfeiçoar critérios necessários às priorizações das intervenções;
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IV - manter estreito contato com órgãos municipais, estaduais, federais que tenham interface com os serviços;
V - operar o programa estrutural em áreas de risco em colaboração com outras Secretarias Municipais envolvidas;
VI - executar plano de obras para as áreas de risco em articulação com os órgãos municipais envolvidos; e
VII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
CAPÍTULO IV
DA SUBSECRETARIA DE MANUTENÇÃO 
Art. 17.  À Subsecretaria de Manutenção compete:
I - supervisionar as atividades de manutenção dos próprios, vias e equipamentos urbanísticos em geral;
II - monitorar a manutenção e restauração e reabilitação das obras rodoviárias, de obras de arte, edificações, correntes e complementares;
III - promover e articular missões especiais para o atendimento do interesse público;
IV - supervisionar a execução física das obras decorrentes de convênios, bem como a prestação de contas; e
V - supervisionar as atividades de suas unidades subordinadas e desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção I
Da Superintendência de Manutenção
Art. 18.  São competências da Superintendência de Manutenção:
I - coordenar a manutenção de próprios, vias e equipamentos urbanísticos em geral, em articulação com os demais órgãos municipais que atuam nestes equipamentos;
II - gerir o desenvolvimento, por execução direta ou por meio de contratos, de serviços de manutenção e restauração das rodovias pavimentadas e não-pavimentadas;
III - monitorar a execução física das obras decorrentes de convênios;
IV - promover a gestão de contratos de manutenção, restauração e reabilitação das obras rodoviárias, de obras de arte, edificações, correntes e complementares;
V - gerir a restauração e reabilitação de rodovias, por execução direta ou indireta;
VI - gerir o atendimento às solicitações de serviços e manutenção de estradas vicinais no âmbito municipal;
VII - promover o controle físico-financeiro das atividades de manutenção, restauração e reabilitação de obras rodoviárias, de arte especiais, edificações, correntes e 
complementares; e
VIII - orientar e monitorar as atividades de suas diretorias e desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção I
Diretoria de Manutenção de Infraestrutura Urbana
Art. 19.  São atribuições da Diretoria de Manutenção de Infraestrutura Urbana:
I - executar, diretamente ou por meio de contratos, as atividades de manutenção da pavimentação viária municipal, de manutenção de obras de arte especiais e outros 
equipamentos da infraestrutura urbana;
II - executar os serviços de terraplenagem, encascalhamento, aterro, corte, correção de erosão, pequenos serviços de construção sarjeta, meia-cana, muro de arrimo, 
meio-fio e recuperação de passeio danificado na execução de serviços da unidade;
III - executar serviços de abertura e recuperação de estradas vicinais e caminhos de acesso a propriedades rurais;
IV - executar as ações de conservação, manutenção e restauração de vias urbanas e áreas especiais a cargo da Semobs;
V - proceder ao cadastramento e controle de obras de infraestrutura urbana;
VI - elaborar e coordenar a medição e custeio de obras e serviços de infraestrutura de urbana;
VII- promover a guarda e o controle da utilização dos veículos, máquinas e equipamentos sob sua responsabilidade;
VIII -  manter atualizado o cadastro de vias e estradas sob sua responsabilidade;
IX - estabelecer o controle físico-financeiro, bem como o controle tecnológico dos materiais a serem utilizados nos serviços; e
X - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção II
Diretoria de Manutenção Predial e de Equipamentos Urbanísticos
Art. 20.  São atribuições da Diretoria de Manutenção Predial e de Equipamentos Urbanísticos:
I - gerenciar, programar, supervisionar e fiscalizar a execução do programa de conservação e manutenção de próprios;
II - articular-se com outros órgãos da administração municipal para a elaboração de projetos e programas de manutenção de próprios;
III - atuar e executar a manutenção de equipamentos urbanísticos;
IV - estabelecer o controle físico-financeiro dos contratos, bem como o controle tecnológico dos materiais a serem utilizados nas obras;
V - realizar análises juntamente com os engenheiros, dos projetos destinados a execução de obras de manutenção e reforma de prédios públicos e demais obras de sua 
responsabilidade;
VI - efetuar as medições de serviços contratados, bem como sugerir multas e sanções aos executores inadimplentes, em conformidade com os editais;
VII - gerenciar a execução do programa de manutenção de próprios municipais a cargo da secretaria, cuidando para sejam obedecidos os cronogramas e padrões de 
qualidade estabelecidos;
VIII - gerenciar os contratos, convênios em sua área de atuação;
IX - analisar juntamente com o engenheiro, as melhores técnicas construtivas, tendo como objetivo obter o melhor custo benefício;
X - gerenciar o programa de monitoramento e qualidade das obras de lhe compete;
XI - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
CAPÍTULO V
DA SUBSECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
Art. 21.  À Subsecretaria de Serviços Urbanos compete:
I - promover o gerenciamento e executar a coleta de resíduos sólidos, serviços complementares de limpeza pública e disposição dos resíduos sólidos urbanos, imple-
mentação e manutenção de equipamentos luminotécnicos, e manutenção física de parques, jardins e praças;
II - promover e supervisionar a elaboração de estudos preliminares, anteprojetos e projetos executivos de iluminação pública;
III - realizar a gestão pública e ambiental de resíduos sólidos do município por meio de sistema de gerenciamento integrado de coleta, limpeza e tratamento de re-
síduos;
IV- monitorar a implementação da política de limpeza urbana no município;
V - realizar a apropriação do custo dos serviços prestados e promover, justificadamente, a revisão periódica de suas tarifas e preços públicos, de forma a assegurar seu 
equilíbrio econômico-financeiro dos serviços prestados;
VI - presidir o planejamento e as ações de limpeza urbana do município e manutenção de jardins e praças, em articulação com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável;
VII - participar ou acompanhar ações, encontros, reuniões, eventos e outros relacionados a limpeza urbana nas esferas federal e estadual;
VIII - fazer realizar ações de educação intersetorial de maneira a reduzir impactos gerados pelos descartes irregulares no município;
IX - gerar dados estatísticos e de informação para suprir as demandas do Secretário; e
X - gerir a atuação de suas unidades subordinadas e desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
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Seção I
Superintendência de Limpeza Urbana
Art. 22.  São competências da Subsecretaria de Limpeza Urbana:
I - executar a política municipal de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, observado o plano de resíduos sólidos e diretrizes da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad;
II - estabelecer diretrizes para a adequação e otimização dos serviços de coleta de resíduos sólidos;
III - gerenciar os equipamentos e as atividades de destinação final dos resíduos sólidos;
IV - coordenar as ações necessárias ao aprimoramento dos serviços de limpeza pública por meio da busca de novas tecnologias, equipamentos e materiais;
V - promover a capacitação da equipe técnica de limpeza pública;
VI - incentivar e coordenar a implantação de programas de valorização dos servidores e agentes da limpeza pública;
VII - desenvolver parâmetros para composição e cálculo dos preços públicos relativos à prestação de serviços de limpeza urbana;
VIII - cadastrar as atividades de limpeza urbana para subsídio ao planejamento;
IX - cadastrar e manter atualizada a base de dados da distribuição e locação de equipamentos e instalações destinados à coleta de resíduos;
X - gerenciar os dados e informações sobre os serviços de coleta de resíduos;
XI - emitir indicadores de desempenho mensais das atividades de limpeza pública;
XII - cadastrar os geradores de resíduos orgânicos e de resíduos sólidos especiais, quantificando a geração desses resíduos;
XIII - consolidar as medições dos serviços executados e gerar os relatórios estatísticos e gerenciais; e
XIV - orientar e supervisionar as atividades de suas unidades subordinadas e desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção I
Diretoria de Coleta de Resíduos
Art. 23.  São atribuições da Diretoria de Coleta de Resíduos:
I - planejar e executar a coleta regular dos diferentes tipos de resíduos sólidos gerados no município exceto os separados através do sistema de coleta seletiva;
II - executar a remoção, manual e mecanizada, de resíduos da construção, demolição e diversificados em vias, logradouros e áreas públicas, quando não for possível 
identificar o gerador;
III - padronizar critérios de dimensionamento, atendimento e avaliação dos serviços de coleta de resíduos;
IV - pesquisar e especificar equipamentos, veículos e materiais a serem utilizados nas atividades de coleta de resíduos;
V - fiscalizar os serviços de coleta executados diariamente ou contratados, no que se refere ao cumprimento de programações, itinerários, horários e cláusulas contrat-
uais;
VI - executar o recolhimento de animais mortos de pequeno e grande porte;
VII - requisitar e controlar os materiais, equipamentos e ferramentas de uso operacional;
VIII - efetuar as medições das atividades executadas diretamente ou mediante contratação, para fins de elaboração de relatórios de acompanhamento, pagamento e 
controle;
IX - supervisionar e controlar a implantação e operação de instalações de disposição final de acordo com projetos técnicos específicos;
X - supervisionar as ações para monitoramento ambiental das unidades e sistemas de tratamento e disposição final;
XI - aprovar as medições das atividades executadas diretamente ou mediante contratação, para fins de elaboração de relatórios de acompanhamento e pagamento e 
controle da produção de serviços de limpeza urbanas; e
XII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção II
Diretoria de Destinação Final de Resíduos
Art. 24.  São atribuições da Diretoria de Destinação Final:
I - coordena e executar atividades relacionadas à destinação final adequada dos resíduos sólidos urbanos;
II - controlar a implantação e operação de instalações de disposição final de acordo com projetos técnicos específicos;
III - atuar no monitoramento ambiental das unidades e sistemas de tratamento e disposição final de resíduos;
IV - monitorar as atividades executadas por terceiros nos aterros municipais;
V - deliberar sobre as medições das atividades executadas diretamente ou mediante contratação, para fins de elaboração de relatórios de acompanhamento e paga-
mento e controle da produção de serviços de limpeza urbana;
VI - manter o funcionamento das estações de reciclagem de resíduos inertes e de outras unidades descentralizadas, destinadas ao recebimento e tratamento de re-
síduos recicláveis; e
VII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
 
Art. 25.  São atribuições da Diretoria de Capina e Varrição:
I - executar, de forma direta ou por contratação, a capina manual ou mecanizada das vias, logradouros públicos e próprios municipais, incluindo a remoção dos re-
síduos proveniente dessas atividades;
II - executar, de forma direta ou por contratação, os serviços complementares de roçada manual, mecanizada, multitarefas, capina química nos casos permitidos por 
leis, portarias e decretos;
III - programar, controlar e fazer executar a limpeza das margens dos córregos e serviços de emergência de limpeza pública;
IV - elaborar diagnóstico da capina e serviços complementares no município, visando subsidiar mudanças e implementação de novas técnicas e instrumentos para seu 
aprimoramento; 
V - padronizar critérios de dimensionamento, atendimento e avaliação da capina e serviços complementares;
VI - requisitar e controlar o uso dos materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços; 
VII - pesquisar e especificar instalações, equipamentos, veículos e materiais a serem utilizados nas atividades de capina e serviços complementares;
VIII - subsidiar a elaboração e adequação dos planos de capina e serviços complementares;
IX - efetuar as medições das atividades executadas diretamente ou mediante contratação, para fins de elaboração de relatórios de acompanhamento, pagamento e 
controle;
X - gerenciar os processos e pessoas destinadas a execução dos serviços da referida gerência;
XI - controlar, supervisionar e executar a varrição manual ou mecanizada das vias, logradouros públicos, incluindo a remoção dos resíduos proveniente dessas ativi-
dades;
XII - controlar, supervisionar e executar serviços complementares de varrição mecanizada, multitarefas, lavagem e desinfecção, limpeza de eventos públicos e particula-
res previstos em lei, nas vias e logradouros públicos;
XIII - programar, controlar e executar serviços de emergência de limpeza pública;
XIV - elaborar diagnóstico da varrição e serviços complementares no município, visando subsidiar mudanças e implementação de novas técnicas e instrumentos para 
seu aprimoramento;
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XV - padronizar critérios de dimensionamento, atendimento e avaliação da varrição e serviços complementares;
XVI - pesquisar e especificar instalações, equipamentos, veículos e materiais a serem utilizados nas atividades de varrição e serviços complementares; e
XVII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção II
Diretoria de Iluminação Pública
Art. 27.  A Diretoria de Iluminação Pública, vinculada diretamente ao Subsecretário de Serviços Urbanos, tem as seguintes atribuições:
I - atuar na elaboração e execução dos programas de iluminação pública do Município;
II - controlar e fiscalizar a instalação e o funcionamento de iluminação em vias e logradouros públicos;
III - analisar e aprovar os contratos de fornecimento de energia elétrica firmados entre órgãos da administração direta e indireta do Município e a concessionária de 
energia;
IV - supervisionar as ações de busca da eficiência energética para a iluminação pública e para o consumo no Município em geral;
V - supervisionar o controle de receitas e despesas da Contribuição do Custeio de Iluminação Pública, bem como o consumo da energia elétrica de iluminação Pública;
VI - realizar estudos, análises e programar ações de eficiência energética e inovações tecnológicas na área de iluminação pública municipal;
VII - manter o arquivo técnico atualizado, com a documentação dos contratos de intervenções em execução e encerrados;
VIII - gerenciar a elaboração de estudos complementares de empreendimentos de interfaces e de iluminação pública; e
IX - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
TÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS
CAPÍTULO I
DO PESSOAL
Art. 29.  A Semobs disporá de quadro próprio de pessoal, regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos de Contagem, constituído de cargos de provimento permanente 
e cargos de provimento em comissão de Direção, Chefia e Assessoramento Municipal - DAM, nos termos do art. 31 da Lei Complementar nº 247, de 2017.
§ 1º  As nomeações e designações de ocupantes de cargos de DAM de que trata o caput se processarão por ato do Chefe do Poder Executivo.
§ 2º  A Semobs poderá conceder, nos termos da legislação específica, estágio a estudantes de nível médio e superior.
Art. 30.  Os cargos de provimento em comissão a que se refere o art. 29 somam 1.190,5 (um mil, cento e noventa inteiros e cinco décimos) pontos de DAM-unitário.
§ 1º  À nomeação em cargos de provimento em comissão de DAM se aplicam as definições constantes nos arts. 32 a 34 e 36 a 38 da Lei Complementar nº 247, de 
2017.
§ 2º  Ao servidor investido em cargo de provimento em comissão de DAM pode ser atribuída a Gratificação Estratégica Municipal - GEM, para desempenhar função 
estratégica em área ou projeto considerado de elevada complexidade ou de relevante contribuição para o Município, nos termos dos arts. 39 e 40 da Lei Complementar 
nº 247, de 2017.
§ 3º  As Gratificações Estratégica Municipal somam 8 (oito) pontos de GEM-unitário.
§ 4º  Poderá haver a alteração do quantitativo e da distribuição dos DAM e das GEM, desde que tal medida não altere o respectivo número total de pontos unitários, 
conforme disposto na Lei Complementar nº 247, de 2017, no art. 43 e seus parágrafos.
§ 5º  O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou com estabilidade financeira nomeado em cargo de DAM poderá optar pelo vencimento do cargo de provi-
mento em comissão ou pela remuneração de seu cargo efetivo acrescida de 50% (cinquenta por cento) do valor do cargo comissionado no qual foi nomeado, cabendo 
também a observância das demais disposições dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 247, de 2017.
CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DE OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSIONAMENTO
E DE DEMAIS SERVIDORES
Art. 31.  Ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos compete exercer as atribuições previstas na Lei Orgânica Municipal, bem como outras atribuições deter-
minadas pelo Chefe do Poder Executivo.
Parágrafo único.  O Secretário Municipal é o ordenador de despesas, podendo delegar, por ato próprio, a Subsecretário ou a titular de Superintendência, observadas as 
normas legais aplicáveis.
Art. 32.  Cabe aos titulares de funções de chefia ou de cargos de gratificação de funções de direção, gerência ou equivalente, conforme o caso:
I - assistir ao Secretário e às unidades organizacionais internas da Secretaria nos assuntos referentes ao seu âmbito de atuação;
II - articular-se com órgãos e entidades da administração pública, visando à coleta de dados e informações necessárias à solução de assuntos submetidos à sua aprecia-
ção, coordenação ou decisão;
III - emitir parecer e proferir despachos decisórios em processos submetidos à sua apreciação;
IV - expedir ordens, instruções de serviço e normas disciplinadoras com vistas à execução de suas atividades;
V - representar, quando designados, os respectivos superiores hierárquicos; e
VI - exercer outras atribuições determinadas pelos respectivos superiores hierárquicos.
Art. 33.  Aos demais servidores lotados ou em exercício na Semobs, sem atribuições especificadas neste Decreto, cabe executar as tarefas descritas em legislações iner-
entes aos cargos que ocupam e cumprir as ordens emanadas dos respectivos superiores hierárquicos.
CAPÍTULO III
DA SUBSTITUIÇÃO
Art. 34.  O Secretário Municipal, nas ausências eventuais e temporárias, será substituído, pelo Subsecretário de Obras ou pelo Subsecretário de Manutenção, nesta 
ordem, ficando vedada a acumulação de cargos, bem como a percepção de vencimentos do substituído.
Parágrafo único.  Para efeitos de substituição de pessoal, ocupante de cargo de provimento em comissão ou não, lotado nesta Secretaria, observar-se-á o disposto na 
Lei Orgânica, bem como nos demais Decretos e Atos Administrativos que regulamentem ou complementem a regulamentação da matéria.
TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 35.  Os casos omissos deste Decreto serão resolvidos pelo Secretário, que baixará, quando necessário, os atos complementares ao fiel cumprimento e aplicação do 
presente Decreto.
Art. 36.  Revoga-se o Decreto nº 106, de 25 de junho de 2013.
Art. 37.  O presente Decreto entra em vigor em 1º de abril de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, 26 de março de 2018.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
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ANEXO
Organograma da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

DECRETO Nº 453, DE 26 DE MARÇO DE 2018
Contém o Estatuto da Fundação de Ensino de Contagem - Funec e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 62 da Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 
2017,
DECRETA:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º  A Fundação de Ensino de Contagem - Funec, entidade sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito público, com sede e foro no Município de 
Contagem, criada pela Lei nº 1.101, de 21 de março de 1973, instituída por prazo indeterminado, com a nova redação dada pela Lei Complementar nº 069, de 22 de 
outubro de 2009, passa a reger-se por este Decreto, observada a Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2017.
Parágrafo único.  A Funec integra a administração pública indireta do Município como órgão de execução de primeiro nível hierárquico, com autonomia orçamentária, 
financeira e patrimonial nos limites previstos na Lei Complementar nº 030, de 20 de dezembro de 2006 e na Lei Complementar nº 069, de 22 de outubro de 2009, com 
vinculação à Secretaria Municipal de Educação - Seduc.
CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS E DAS FINALIDADES
Art. 2º  São princípios da Funec:
I - unidade de patrimônio e de administração;
II - integração das funções de ensino, pesquisa, extensão e cultura;
III - racionalidade de organização, com plena utilização dos recursos materiais e humanos disponíveis;
IV - flexibilidade de métodos e critérios, com vistas às possibilidades de aproveitamento dos conhecimentos para novos cursos, desenvolvimento da pesquisa e de 
projetos; e
V - oferecimento de um ensino de qualidade, priorizando a formação integral do jovem e do trabalhador.
Art. 3º  A Funec tem por finalidades:
I - desenvolver o ensino, a pesquisa, a extensão e a cultura;
II - prestar assessoria e consultoria técnica a órgãos e entidades da administração pública municipal, estadual e federal e da iniciativa privada;
III - planejar, coordenar e aplicar a política educacional de Ensino Médio, Educação Profissional e Tecnológica; e
IV - prestar o serviço de planejamento, coordenação e elaboração de concursos públicos e processos seletivos simplificados a órgãos e entidades da administração 
pública municipal, estadual e federal e da iniciativa privada.
Art. 4º  Para a execução de suas finalidades, a Funec poderá exercer as seguintes atividades:
I - viabilizar a oferta de ensino médio regular e integrado, educação profissional técnica e tecnológica, cursos de qualificação, de aperfeiçoamento e de especialização;
II - captar recursos, por meio de convênios e contratos, para a realização de pesquisas científicas e tecnológicas e promover a sua divulgação;
III - manter recursos materiais e humanos, para que seus estabelecimentos de ensino tenham laboratórios equipados, organizados, e acervo bibliográfico atualizado, 
que atendam às necessidades do corpo docente, discente e de toda a comunidade escolar;
IV - integrar, realizar e participar, em parceria com outros órgãos da administração direta, autarquias e fundações dos Municípios, da União e dos Estados e da iniciativa 
privada, de programas, projetos e fundos sociais que visem à promoção e à assistência ao ser humano através de políticas públicas voltadas para a construção de sua 
cidadania;
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V - realizar, por meio de convênio e/ou contrato com entidades públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, prestação de serviços educacionais, voltados à quali-
ficação profissional, ao desenvolvimento cultural e desportivo do jovem e do adulto, de modo a favorecer no educando a descoberta de suas potencialidades de ser, de 
fazer e de trocar;
VI - captar, mediante convênios e/ou contratos, recursos privados para aquisição de imóveis, construção de unidades, reformas de prédios e outros investimentos, 
segundo os pressupostos legais da Parceria Público-Privada;
VII - buscar, por meio de convênios e/ou contratos, recursos a fundo perdido, recursos públicos ou privados, para aquisição de bens em geral e manutenção da Funec;
VIII - realizar cursos, concursos, processos seletivos e treinamento/capacitação de pessoal; e
IX - associar-se a instituições de ensino públicas ou privadas para viabilizar a oferta de cursos.
CAPÍTULO III
DO PATRIMÔNIO E DAS RECEITAS
Art. 5º  Constituem o patrimônio da Funec:
I - terreno, prédio e instalações do Grupo Escolar "Cândida Rosa do Espírito Santo", localizado na Rua Tietê, nº 211, Bairro Riacho das Pedras, neste Município;
II - imóvel localizado na Rua Manoel Pereira Mendes, nº 550, Bairro Bela Vista, neste Município;
III - quaisquer bens, móveis e imóveis, e direitos que a Fundação venha a possuir por aquisições, doações, legados, subvenções e auxílios; e
IV - outros bens e valores que lhe sejam destinados por entidades de direito público ou privado;
Parágrafo único.  O patrimônio da Funec será utilizado exclusivamente para a consecução de seus objetivos.
Art. 6º  Constituem receitas da Funec:
I - créditos orçamentários consignados no orçamento geral do Município;
II - repasse e/ou contribuição da União e do Estado de Minas Gerais;
III - dotações orçamentárias atribuídas à Funec por outros órgãos governamentais;
IV - produtos de convênios, acordos e contratos;
V - produto de operações de crédito, de financiamentos ou de alienações;
VI - taxas cobradas dos candidatos a concursos públicos e a processos seletivos de profissionais para o preenchimento de vagas temporárias e efetivas;
VII - taxas cobradas dos candidatos aos processos seletivos classificatórios para o ingresso no Ensino Médio, Médio Integrado à Educação Profissional e Ensino Tec-
nológico;
VIII - contribuições de empresas públicas ou privadas e de pessoas físicas ou jurídicas de qualquer natureza;
IX - retribuição por serviços prestados às pessoas jurídicas ou físicas de qualquer natureza e outros rendimentos provenientes da celebração de convênios e contratos, 
em quaisquer de suas áreas de atuação; e
X - outras receitas orçamentárias e extra orçamentárias.
CAPÍTULO IV
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Art. 7º  A Funec tem a seguinte estrutura organizacional:
I - Estão diretamente vinculadas ao Presidente as seguintes unidades:
a) Gabinete da Presidência; e
b) Assessoria de Gestão e Inovação;
II - Diretoria Administrativa e Financeira composta pelas:
a) Gerência de Orçamento e Finanças;
b) Gerência de Aquisições, Contratos e Parcerias;
c) Gerência de Apoio Administrativo; e
d) Gerência de Gestão de Pessoas.
III - Diretoria de Ensino composta pelas:
a) Gerência de Ensino Profissionalizante;
b) Gerência de Ensino Médio; e
c) Gerência de Funcionamento Escolar.
IV - Diretoria de Prestação de Serviços.
Parágrafo único.  As unidades organizacionais da Funec, se relacionam conforme organograma definido no Anexo deste Decreto.
CAPÍTULO V
DA PRESIDÊNCIA 
Art.  8º  À Presidência compete:
I - planejar, organizar, dirigir e executar as atividades da Funec e de suas diretorias;
II - supervisionar as atividades de organização escolar, bem como a implementação da política pedagógica no âmbito de sua atuação;
III - supervisionar a implementação de políticas de formação continuada, destinadas ao aperfeiçoamento dos profissionais da Funec;
V - supervisionar a execução das atividades administrativas e financeiras;
V - submeter ao Conselho Fiscal a prestação de contas; e
VI - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
§ 1º  A Presidência da Funec será exercida pelo Secretário Municipal de Educação.
§ 2º  Ao Vice-Presidente compete auxiliar o Presidente na gestão da Funec e desempenhar atividades específicas definidas pelo Presidente.
CAPÍTULO VI
DAS UNIDADES VINCULADAS AO PRESIDENTE
Seção I
Gabinete da Presidência
Art. 9º  Ao Gabinete da Presidência compete:
I - prestar assistência ao Presidente e ao Vice-Presidente da Funec;
II - organizar o expediente do Gabinete da Presidência e Vice-Presidência, suas audiências, bem como as correspondências do Presidente, Vice-Presidente e das demais 
chefias;
III - promover a gestão dos serviços de recepção, registro, controle e informações em processos e documentos submetidos à apreciação do Presidente;
IV - coordenar e controlar o atendimento ao público que se dirige ao Gabinete da Presidência e Vice-Presidência, bem como orientar sobre assuntos em tramitação nos 
Gabinetes da Presidência e Vice-Presidência;
V - secretariar reuniões, entrevistas e palestras, bem como organizar as pautas das audiências solicitadas ao Presidente;
VI - redigir ofícios, portarias, circulares, relatórios, exposições de motivos, pareceres, despachos, instruções normativas, ordens de serviço, e outros documentos de 
interesse da Presidência;
VII - manter as demais chefias informadas, das orientações do Presidente e procedimentos;
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VIII - providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas com a área de atuação da Funec;
IX - manter atualizado o controle de protocolo dos documentos das matérias relacionadas com a área de atuação da Funec;
X - organizar e acompanhar a agenda de utilização do veículo e motorista da Funec por parte dos servidores; e
XI - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção II
Da Assessoria de Gestão e Inovação
Art. 10.  À Assessoria de Gestão e Inovação compete:
I - prestar assessoria direta e imediata ao Presidente ou a quem ele indicar, em assuntos especializados;
II - cumprir as missões determinadas pelo Presidente, bem como desenvolver outras atividades de assessoramento e de representação política e social;
III - encaminhar providências solicitadas pelo Gabinete e acompanhar sua execução e atendimento;
IV - realizar estudos, coligir informações e executar outros trabalhos que lhes forem atribuídos pelo Presidente e demais chefias;
V - assessorar as relações do Presidente com os órgãos da administração municipal e entidades externas que o demandarem;
VI - coordenar a implantação de processos de modernização administrativa e de melhoria contínua, articulando as funções de racionalização, organização e otimização 
no âmbito da Funec;
VII - monitorar o desempenho global da Funec colaborando na identificação de entraves e oportunidades na execução de suas atividades e na proposição de ações que 
visem assegurar o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos;
VIII - realizar o acompanhamento das publicações do Diário Oficial de Contagem, com a indicação de ações pertinentes;
IX - promover o gerenciamento estratégico em conformidade com as diretrizes técnicas estabelecidas;
X - promover a gestão dos serviços de recepção, registro, controle e informações em processos e documentos submetidos à apreciação do Presidente;
XI - coordenar a integração de projetos que abrangem mais de uma área específica da Funec;
XII - responsabilizar-se pelo desenvolvimento interdisciplinar das atividades que afetem competência de duas ou mais unidades da Funec;
XIII - coordenar as ações de planejamento e orçamento, acompanhando o cumprimento das metas estabelecidas pelo Gabinete;
XIV - representar o órgão em reuniões técnicas de trabalho nos debates promovidos por diversas entidades;
XV - gerenciar os contratos que estejam diretamente vinculados à Presidência;
XVI - acompanhar as notícias relacionadas à Funec, visando subsidiar ações de comunicação que possam divulgar a posição da Fundação;
XVII - planejar, supervisionar e desenvolver toda a comunicação da Fundação;
XVIII - manter atualizado o site com os temas pertinentes à Funec;
XIX - gerenciar e manter atualizados os sítios eletrônicos e as bases de informações institucionais necessárias ao desempenho das atividades de comunicação da Funec;
XX - desenvolver ações que possibilitem o acesso das áreas afins aos programas e sistemas desenvolvidos no âmbito da Funec;
XXI - definir programas de cooperação técnica com entidades de pesquisa e ensino para prospecção e transferência de tecnologia e metodologias de informática;
XXII - manter e disponibilizar os serviços de suporte técnico aos usuários das unidades escolares e Administração da Funec;
XXIII - desenvolver ações que viabilizem suporte técnico de sistematização e divulgação, necessários a execução dos concursos e processos seletivos;
XXIV - orientar o Presidente, Vice-presidente e as unidades da Funec nos assuntos jurídicos;
XXV - representar a Fundação ou promover-lhe a representação, em juízo ou fora dele, propondo as ações que julgar convenientes e defendê-la nas que porventura 
contra ela sejam propostas;
XXVI - assessorar o Presidente e Vice-Presidente na gestão e supervisão das demais unidades administrativas, cabendo:
a) assessorar no acompanhamento da execução física e financeira de projetos e atividades e no controle da execução orçamentária;
b) no cumprimento das diretrizes, objetivos e metas previstos no Plano Plurianual - PPA;
c) na prestação de contas de bens e valores, no final da gestão, para análise, avaliação, controle e recomendações;
d) junto aos órgãos de fiscalização, inclusive com a propositura de medidas fiscalizatórias no que se refere execução dos procedimentos licitatórios;
e) no acompanhamento dos órgãos competentes na realização de auditorias contábeis, administrativas e operacionais e nos casos de instauração de tomada de contas 
especiais;
f) na análise dos relatórios sobre as contas e o balanço geral, por ocasião do encerramento do exercício; e 
g) no cumprimento das instruções do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCE;
XXVII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
CAPÍTULO VII
DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Art. 11.  À Diretoria Administrativa Financeira compete:
I - planejar e executar as atividades administrativas e financeiras no âmbito da Funec, segundo diretrizes fixadas pelos órgãos centrais de gestão financeira, orçamen-
tária e administrativa, coordenando a proposta de orçamento anual da Fundação;
II - atuar na execução físico-financeira do orçamento anual;
III - promover a correta aplicação de recursos e determinar a apuração de irregularidades;
IV- coordenar as atividades de compra de materiais e contratação de serviços;
V - coordenar o processo de liberação de recursos financeiros da Funec, adequando a programação à disponibilidade orçamentária e financeira;
VI -coordenar a elaboração da prestação de contas anual, balanço anual, prestação de contas de recursos recebidos de outras fontes e demais relatórios de atividades 
inerentes à área administrativa e financeira;
VII - manter atualizada a escrituração do movimento econômico-financeiro da Funec;
VIII - coordenar a elaboração de relatórios e demonstrativos para análise do Conselho Fiscal;
IX - analisar projetos de aquisição, construção, ampliação e reforma de imóveis;
X - coordenar as atividades de administração de material, movimentação de bens móveis, patrimônio zeladoria e atividades de transporte e manutenção de veículos da 
Funec;
XI - promover a obtenção, tratamento e fornecimento de informações e estatísticas sobre recursos humanos, materiais, patrimoniais, contratos, instrumentos finan-
ceiros e orçamentários;
XII - controlar os serviços de suporte administrativo, telefonia e reprografia;
XIII - executar as atividades referentes à requisição, à recepção, à guarda, à distribuição e ao controle do estoque do material de consumo, bem como receber e manter 
controle do material permanente;
XIV - providenciar a execução das atividades de serviços gerais, de manutenção de instalações e de equipamentos; 
XV - realizar o acompanhamento das publicações do Diário Oficial de Contagem;
XVI - solicitar e acompanhar a concessão de pagamento de diárias e solicitações de passagens;
XVII - controlar a movimentação bancária da Fundação; e
XVIII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção I



"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, 28 de março de 2018 Página 59 de 151 Diário Oficial de Contagem - Edição 4313

Da Gerência de Orçamento e Finanças
Art. 12.  À Gerência de Orçamento e Finanças compete:
I - elaborar a proposta orçamentária da Funec;
II - coordenar o processo interno de elaboração, revisão, monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento, tais como o plano de longo prazo, o Plano 
Plurianual - PPA e a Lei Orçamentária Anual - LOA, no que se refere a Funed, conforme orientações da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - Seplan;
III - realizar, orientar e avaliar a execução físico-financeira do orçamento anual, as modificações do detalhamento da despesa, dos processos de créditos adicionais e a 
movimentação de recursos;
IV - orientar, supervisionar e fiscalizar a contabilidade analítica e sintética no sistema orçamentário, financeiro e patrimonial, em observância ao Plano de Contas e às 
normas pertinentes;
V - coligir, examinar e registrar todos os atos e fatos contábeis da Funec, em observância ao Plano de Contas e às normas pertinentes;
VI - atuar no controle financeiro da execução orçamentária, nas modificações do detalhamento da despesa, nos processos de créditos adicionais e na movimentação de 
recursos;
VII - acompanhar o controle dos recursos orçamentário-financeiros dos projetos e atividades;
VIII - acompanhar e elaborar a prestação de contas e controlar recursos recebidos de outras fontes;
IX - orientar e acompanhar as escolas quanto a execução, prestação de contas e regularização dos recursos financeiros destinados às caixas escolares;
X - controlar as prestações de contas dos caixas escolares, bem como de outros Instrumentos Jurídicos firmados entre a Funec e outros;
XI - controlar, acompanhar e cumprir as normas do Tribunal de Contas da União - TCU e do TCE;
XII - elaborar balanços, balancetes, relatórios e outras demonstrações contábeis do sistema orçamentário, financeiro e patrimonial, a fim de evidenciar o posicionamen-
to das aplicações econômico-financeiras da Funec;
XIII - acompanhar e fiscalizar a arrecadação das transferências intergovernamentais e das intragovernamentais;
XIV - elaborar os demonstrativos contábeis e relatórios dos respectivos exercícios;
XV - auxiliar no planejamento e controle dos recursos orçamentário-financeiros dos projetos e atividades;
XVI - registrar e acompanhar a execução orçamentária e financeira;
XVII - classificar e promover o arquivamento da documentação contábil e conciliar as contas bancárias;
XVIII - promover a maximização dos recursos financeiros, elaborar fluxos de caixa e normatizar procedimentos para cumprimento das obrigações pecuniárias;
XIX - proceder o levantamento das Tomadas de Contas;
XX - emitir Notas de Empenho e Notas de Autorização de Pagamento; e
XXI - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção II
Da Gerência de Aquisições, Contratos e Parcerias
Art. 13.  À Gerência de Aquisições, Contratos e Parcerias compete:
I - manter atualizado o cadastro de fornecedores e o catálogo de material;
II - realizar licitação para obra, para compra de bens e serviços e para alienação de bens, bem como emitir pedidos de solicitações de compras;
III - solicitar o pronunciamento de órgãos técnicos, no caso de aquisição de material e equipamentos especiais, bem como adquirir o material e controlar seu prazo de 
entrega e qualidade;
IV - promover os atos iniciais visando à imposição de multa e à declaração de idoneidade de fornecedor, prestador de serviço ou executante de obra;
V - elaborar contratos para empresas públicas e privadas, profissionais liberais autônomos e locadores;
VI - gerenciar e controlar o recebimento, armazenamento e distribuição de materiais de consumo, equipamentos e materiais permanentes;
VII - conferir, receber, guardar e distribuir o material adquirido, podendo, quando for o caso, solicitar exame aos setores técnicos requisitantes ou especializados, para o 
seu recebimento definitivo;
VIII - zelar pela guarda e segurança dos materiais, mantendo controle físico e financeiro dos bens adquiridos, fornecidos e em estoque, bem como estabelecer a pre-
visão e os cronogramas de aquisição e requisição;
IX - elaborar minutas, atos de dispensa e de inexigibilidade de licitação, formalizar contratos, convênios e outros instrumentos congêneres, em consonância com as 
especificações previamente estabelecidas e com o apoio das unidades tecnicamente competentes, zelando por sua tempestividade e regularidade;
X - providenciar a documentação necessária para a celebração de contratos, convênios e outros instrumentos congêneres e zelar pela guarda de sua documentação;
XI - manter atualizado o cadastro e o registro dos contratos, convênios e outros instrumentos congêneres firmados pela instituição, assim como dos servidores respon-
sáveis designados para as respectivas fiscalizações;
XII - gerir a efetiva execução dos contratos, convênios e outros instrumentos congêneres;
XIII - preparar extratos dos contratos, convênios e outros instrumentos congêneres, bem como providenciar a publicidade legalmente exigida e acompanhar as respec-
tivas divulgações;
XIV - subsidiar informações atinentes aos contratos, convênios e outros instrumentos congêneres para divulgação em meio de comunicação de acesso público legal-
mente exigido;
XV - controlar os prazos de vigência dos contratos e convênios para a promoção de suas revalidações, termos aditivos ou rescisão dentro dos parâmetros de sua vigên-
cia;
XVI - preparar a prestação de contas dos contratos, convênios e outros instrumentos congêneres, de acordo com exigência do TCE;
XVII - providenciar a publicidade legalmente exigida dos atos de dispensa e inexigibilidade de licitação, bem como acompanhar as respectivas publicações;
XVIII - promover a autuação, a instrução e o acompanhamento de processos administrativos, visando à apuração de fatos relacionados a contratos, convênios e outros 
instrumentos congêneres;
XIX - auxiliar a coordenação nas articulações para captação de demandas e parceiros;
XX - criar e fazer uso dos instrumentos de monitoramento e avaliação das ações e projetos;
XXI - auxiliar na elaboração de projetos que sejam de interesse de execução da Funec; e
XXII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção III
Da Gerência de Apoio Administrativo
Art. 14.  À Gerência de Apoio Administrativo compete:
I - administrar o patrimônio mobiliário e imobiliário, inclusive os cedidos em comodatos ou alugados a terceiros;
II - organizar, controlar e fiscalizar a execução dos serviços de copa, limpeza e jardinagem;
III - exercer o controle dos bens móveis e imóveis de propriedade da Funec, incluindo:
a) realizar e manter atualizado o cadastro;
b) receber, cadastrar, emplaquetar e distribuir os bens móveis adquiridos pelo Município;
c) identificar bens móveis para reparos e manutenção;
d) autorizar o deslocamento para fora das repartições da Funec de bens patrimoniais, a qualquer título; e
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e) identificar e controlar os bens móveis e equipamentos inservíveis, obsoletos ou em desuso, providenciando, se for o caso, a sua alienação;
IV - providenciar, ao final de cada exercício, por meio de comissão de servidores a ser designada pelo Presidente da Funec, o inventário dos bens e materiais armazena-
dos;
V - coordenar e controlar o atendimento ao público e aos demais órgãos da Administração Pública;
VI - gerenciar o sistema de protocolo da Funec;
VII -providenciar infraestrutura e suporte necessários para a realização de eventos e atividades promovidas pela Funec; 
VIII - controlar as assinaturas de jornais e revistas de interesse da Funec; e
IX- desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção IV
Da Gerência de Gestão de Pessoas
Art. 15.  Compete à Gerência de Gestão de Pessoas:
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 profissional de recursos humanos, bem como gerenciar e efetivar trein-
amentos compatíveis com as necessidades dos recursos humanos dos órgãos e unidades, observando as políticas de capacitação;
VII - definir 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 servi-
dores 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 
Oficial 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 certificar 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 con-
validação e retificação;
XXI - realizar o levantamento de histórico de férias prêmio para fins de gozo e indenização, relação de salário e frequência para fins de aposentadoria e histórico funcio-
nal para percepção de quinquênios;e
XXII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
CAPÍTULO VIII
DA DIRETORIA DE ENSINO
Art. 16.  À Diretoria de Ensino compete:
I - planejar e coordenar a política de Educação Básica e Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Técnico Subsequente, articulando-a aos Programas e 
Projetos Educacionais dos Governo Federal, Estadual e Municipal;
II - planejar e coordenar políticas educacionais que estimulem a produção cultural e o desenvolvimento científico e tecnológico;
III - acompanhar e avaliar a execução dos planos, programas e projetos de ensino, propondo, quando pertinente, a adoção de providências relativas à reformulação dos 
mesmos;
IV - identificar e articular parcerias e financiamento com empresas privadas e instituições governamentais visando a concretização dos projetos especiais;
V - acompanhar e avaliar junto aos parceiros dos Programas de Qualificação Profissional;
VI - coordenar o planejamento e implementação de programas de estágios;
VII - definir, planejar e coordenar diretrizes de Gestão Democrática, que assegurem a Educação como Política de Inclusão articulando-a à Política Educacional do Mu-
nicípio;
VIII - produzir diagnósticos e disponibilização de estatísticas educacionais da Funec;
IX - promover ações intersetoriais, que articulem o desenvolvimento social, cultural, esportivo, econômico, ambiental e humano da juventude de Contagem;
X - planejar, desenvolver, acompanhar e avaliar a integração dos diversos cursos;
XI - planejar, avaliar e executar atividades relativas à formação continuada, pesquisa e extensão e integração com os poderes públicos constituídos em suas representa-
ções; e
XII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção I
Da Gerência de Ensino Profissionalizante
Art. 17.  À Gerência de Ensino Profissionalizante compete:
I - acompanhar e avaliar a implementação dos cursos de educação técnica e tecnológica de nível médio;
II - promover pesquisas e ações que subsidiem o aprimoramento dos currículos dos cursos oferecidos;
III - acompanhar e avaliar o desenvolvimento do trabalho dos diretores e coordenadores de cursos técnico e das unidades de ensino;
IV - organizar e acompanhar, junto aos diretores e coordenadores de cursos técnicos e unidades de ensino, visitas técnicas a empresas, feiras e/ou exposições de caráter 
técnico-científico;
V - identificar as demandas de formação continuada junto aos diretores das unidades de ensino e coordenadores de cursos;
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VI - organizar e implementar plano de acompanhamento dos alunos egressos;
VII - planejar, avaliar e monitorar o acompanhamento pedagógico priorizando o desenvolvimento de ações desenvolvidas nas unidades escolares que assegurem a 
produção cultural, o desenvolvimento cientifico e a relação com a comunidade local; e
VIII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção II
Da Gerência de Ensino Médio
Art. 18.  À Gerência de Ensino Médio compete:
I - executar as atividades relativas à formação continuada, pesquisa e extensão em integração com os poderes públicos constituídos e suas representações;
II - planejar e monitorar o acompanhamento pedagógico, em cooperação com a equipe de assistentes educacionais, priorizando o desenvolvimento de ações que as-
segurem a produção cultural, o desenvolvimento científico e a relação com a comunidade local, desenvolvidas nas Unidades Escolares;
III - planejar e executar ações pertinentes às políticas intersetoriais;
IV - coordenar e avaliar a implementação dos cursos de educação profissional técnica de nível médio;
V - acompanhar e avaliar os programas e projetos educacionais, que visem a educação inclusiva, articulados com as políticas públicas municipais;
VI - identificar, avaliar e apoiar a participação de docentes e discentes em atividades de formação continuada, pesquisa e extensão, promovidas nos âmbitos municipal, 
estadual e federal;
VII - estabelecer parcerias com órgãos fomentadores de formação, pesquisa e extensão;
VIII - planejar, implementar e acompanhar ações referentes a programas de estágio; e
IX - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção III
Da Gerência de Funcionamento Escolar
Art. 19.  À Gerência de Funcionamento Escolar compete:
I - implementar a política de organização e funcionamento das Unidades Escolares em conformidade com a legislação vigente;
II - implementar o funcionamento das Unidades Escolares;
III - analisar e orientar os processos de criação, autorização de funcionamento e encerramento das Unidades Escolares;
IV - orientar e acompanhar as secretárias e auxiliares de secretaria quanto ao preenchimento do Censo Escolar - Educacenso;
V - implementar as diretrizes para o calendário escolar, conforme legislação pertinente;
VI - viabilizar procedimentos junto à Secretaria de Estado de Educação - SEE, à Seduc e ao Conselho Municipal de Educação de Contagem para exigências conjuntas 
legais, no que e como couber;
VII - manter atualizados os índices de matrícula, retenção, evasão, transferência e outros, cooperando na elaboração e implantação de seus projetos pedagógicos;
VIII - manter atualizado o arquivo da legislação educacional;
IX - identificar as demandas de formação continuada das funções de secretárias, bibliotecárias e de auxiliares;
X - acompanhar, controlar e avaliar o quadro e a lotação de pessoal, com vistas à distribuição adequada da força de trabalho;
XI - acompanhar as atividades referentes à movimentação, lotação, remoção, requisição e cessão de servidores; e
XII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
CAPÍTULO IX
DA DIRETORIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Art. 20.  À Diretoria de Prestação de Serviços compete:
I - executar os serviços administrativos, financeiros e orçamentários e as atividades inerentes à realização de concursos públicos, processos seletivos, programas e parce-
rias bem como toda atividade de comunicação interna e externa da Funec;
II - providenciar os locais de prova da infraestrutura necessária à realização do concurso ou do processo seletivo;
III - providenciar a contratação de pessoal especializado para a realização do processo, incluindo a elaboração, montagem e formatação das provas;
IV - presidir os trabalhos da Comissão Permanente de Concursos Públicos e Processos Seletivos;
V - elaborar e acompanhar editais e submetê-los à apreciação jurídica;
VI - supervisionar projetos e atividades voltadas para coleta, organização, sistematização, produção e análise de dados e informações técnicas de interesse da Funec;
VII - proceder à organização geral do concurso ou processo seletivo e acompanhar, supervisionar e executar todas as atividades inerentes a sua realização;
VIII - elaborar proposta técnica-comercial de prestação de serviços técnicos especializados, visando o planejamento à operacionalização e execução de concursos e 
processos seletivos para contratantes;
IX - dirimir as questões surgidas no decorrer dos processos;
X - assumir a responsabilidade técnica e administrativa necessários à execução dos concursos e processos seletivos;
XI - planejar, avaliar, assessorar e executar atividades relativas à capacitação e formação de profissionais e instrutores de instituições federais, estaduais e municipais; e
XII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
CAPÍTULO X
DO CONSELHO FISCAL
Art. 21.  O Conselho Fiscal, será composto por 1 (um) representante da Administração Pública Municipal; 1 (um) representante da entidade de classe e 1 (um) da Câ-
mara Municipal de Contagem, com mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução.
§ 1º  O Conselho Fiscal será presidido por um dos Conselheiros eleito entre os próprios membros.
§ 2º  Haverá um suplente para cada conselheiro, mantida a mesma representatividade, que o substituirá nos impedimentos e ausências ocasionais.
§ 3º  Os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes serão designados pelo Chefe do Executivo Municipal em ato próprio.
§ 4º  O Conselho Fiscal definirá em seu Regimento, normas complementares para seu funcionamento, incluída a frequência de reuniões e a forma de convocação, 
regras nos casos de impedimento, vacância e perda de mandato de conselheiros.
Art. 22.  O Conselho Fiscal terá as seguintes atribuições:
I - orientar o exercício da gestão administrativa, financeira e patrimonial da Fundação;
II - fiscalizar os atos dos administradores, verificando o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários;
III - opinar sobre o relatório anual da administração;
IV - analisar o balancete e demais demonstrações financeiras;
V - examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar;
VI - emitir parecer sobre os relatórios de auditorias externa e interna; e
VII - elaborar e aprovar seu Regimento Interno.
CAPÍTULO XI
DO PESSOAL
Art. 23.  O quadro de pessoal da Funec é disciplinado na Lei Complementar nº 90, de 30 de julho de 2010, que define o regime jurídico, a forma de provimento, a 
jornada de trabalho, a forma de remuneração, os requisitos para preenchimento, bem como a quantidade e a denominação de cada cargo público.
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§ 1º  O quadro do pessoal docente, professores e pedagogos de cada estabelecimento de ensino da Funec é constituído por servidores públicos ocupantes dos cargos 
específicos do magistério da educação básica e do ensino profissionalizante.
§ 2º  Aos diretores de estabelecimento de ensino se aplicam as disposições do art. 42 da Lei Complementar nº 247, de 2017.
§ 3º  O quadro do pessoal não docente da Funec, inclusive de seus estabelecimentos de ensino, é constituído pelos servidores públicos ocupantes de cargos pertencen-
tes aos grupos operacionais, técnicos e administrativos.
§ 4º  A Funec poderá conceder, nos termos da legislação específica, estágio a estudantes de nível médio e superior.
Art. 24.  O quadro de pessoal da Funec contará também com cargos de provimento em comissão de Direção, Chefia e Assessoramento Municipal - DAM nos termos do 
art. 31 da Lei Complementar nº 247, de 2017.
§ 1º  As nomeações e designações dos ocupantes de cargos de DAM de que trata o caput se processarão por ato do Chefe do Poder Executivo.
§ 2º  Os cargos de provimento em comissão a que se refere o caput somam 442,5 (quatrocentos e quarenta e dois inteiros e cinco décimos) pontos de DAM-unitário.
§ 3º  À nomeação em cargos de provimento em comissão de Direção, Chefia e Assessoramento Municipal - DAM se aplicam as definições constantes dos arts. 32, 33 e 
35 a 38 da Lei Complementar nº 247, de 2017.
§ 4º  Ao servidor investido em cargo de provimento em comissão de DAM pode ser atribuída a Gratificação Estratégica Municipal - GEM, para desempenhar função 
estratégica em área ou projeto considerado de elevada complexidade ou de relevante contribuição para o Município, nos termos dos arts. 39 e 40 da Lei Complementar 
nº 247, de 2017.
§ 5º  As Gratificações Estratégica Municipal somam 4 (quatro) pontos de GEM-unitário.
§ 6º  O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou com estabilidade financeira nomeado em cargo de DAM poderá optar pelo vencimento do cargo de provi-
mento em comissão ou pela remuneração de seu cargo efetivo acrescida de 50% (cinquenta por cento) do valor do cargo comissionado no qual foi nomeado, cabendo 
também a observância das demais disposições dos arts. 44 e 45, da Lei Complementar nº 247, de 2017.
Art. 25.  Poderá haver a alteração do quantitativo e da distribuição dos DAM e das GEM, desde que tal medida não altere o respectivo número total de pontos uni-
tários, conforme disposto na Lei Complementar nº 247, no art. 43 e seus parágrafos.
CAPÍTULO XII
DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS EM COMISSIONAMENTO E DEMAIS SERVIDORES
Art. 26.  Ao Presidente da Funec compete dirigir e responsabilizar-se pelas atividades da Fundação, exercer as atribuições previstas na Lei Orgânica Municipal, bem como 
outras atribuições determinadas pelo Chefe do Poder Executivo.
§ 1º  O Vice-Presidente substituirá o Presidente em suas ausências.
§ 2º  O Presidente é o ordenador de despesas, podendo delegar por ato próprio, ao Vice-Presidente ou a Diretor, observadas as normas aplicáveis.
Art. 27.  Cabe aos titulares de funções de chefia ou de cargos de gratificação de funções de direção, gerência ou equivalente, conforme o caso:
I - assistir ao Presidente e às unidades organizacionais internas da Fundação nos assuntos referentes ao seu âmbito de atuação;
II - articular-se com órgãos e entidades da administração pública municipal, estadual ou federal, nos limites de suas atribuições, visando à coleta de dados e informa-
ções necessárias à solução de assuntos submetidos à sua apreciação, coordenação ou decisão;
III - emitir parecer e proferir despachos decisórios em processos submetidos à sua apreciação;
IV - expedir ordens, instruções de serviço e normas disciplinadoras com vistas à execução de suas atividades;
V - representar, quando designados, os respectivos superiores hierárquicos;
VI - contribuir para a elaboração, organização e manutenção do programa de estágios da Funec; e
VII- exercer outras atribuições determinadas pelos respectivos superiores hierárquicos.
Art. 28.  Aos demais servidores lotados ou em exercício na Funec, sem atribuições especificadas neste Decreto, cabe executar as tarefas descritas em legislações ineren-
tes aos cargos que ocupam e cumprir as ordens emanadas dos respectivos superiores hierárquicos.
CAPÍTULO XIII
DA SUBSTITUIÇÃO
Art. 29.  Para efeitos de substituição de pessoal, ocupante de cargo de provimento em comissão ou não, lotado nesta Fundação, observar-se-á o disposto na Lei 
Orgânica, bem como nos demais Decretos e Atos Administrativos que regulamentem ou complementem a regulamentação da matéria.
CAPÍTULO XIV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 30.  A Funec poderá utilizar-se dos serviços de instituições públicas, privadas ou não-governamentais, para realização de cursos de extensão, pós-graduação, pes-
quisa, prática de estágios e outros dirigidos ao seu corpo docente, discente e administrativo.
Art. 31.  Para a execução dos programas e atividades especiais, cursos de formação e qualificação, a Funec poderá contratar profissionais externos, observada a legisla-
ção aplicável.
Art. 32.  Os casos omissos deste Estatuto serão resolvidos pelo Presidente da Funec, que baixará, quando necessário, atos complementares necessários ao fiel cum-
primento e aplicação deste Estatuto.
Art. 33.  Ficam revogados:
I - o Decreto nº 284, de 13 de março de 2014; e 
II - o Decreto nº 392, de 8 de outubro de 2014.
Art. 34.  O presente Decreto entra em vigor em 1º de abril de 2018.

Palácio do Registro, em Contagem, 26 de março de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
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ANEXO
Organograma da Fundação de Ensino de Contagem - Funec

DECRETO Nº  456, DE 28 DE MARÇO DE 2018
Dispõe sobre a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, as competências e atribuições de suas unidades, as definições 
e normas sobre seu quadro de pessoal e cargos e dá outras providências.
O PREFEITO municipal DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 62 da Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de2017,
DECRETA:
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Art. 1º  A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SMDUH, com as competências definidas no art. 21 da Lei Complementar nº 247, de 2017, tem 
por finalidade:
I - coordenar as políticas, programas e projetos de desenvolvimento urbano, incluindo o Plano Diretor do Município;
II - elaborar programas e instrumentos de ordenamento territorial e de regulação urbana;
III - exercer as funções de licenciamento e de fiscalização do cumprimento das legislações urbanísticas e de ordenamento, visando ao crescimento equilibrado do Mu-
nicípio e à qualidade de vida em uma cidade sustentável; e
IV - coordenar a elaboração da política habitacional de interesse social do Município e executá-la.
Art. 2º  Compõem a SMDUH as unidades organizacionais vinculadas diretamente ao Secretário, as Subsecretarias de Planejamento Urbano e Ordenamento Territorial, de 
Licenciamento e Fiscalização Urbana e de Habitação, com suas respectivas superintendências, diretorias, gerências e núcleo.
§1º  Ao Secretário estão diretamente vinculadas as seguintes unidades:
I - Gabinete do Secretário;
II - Assessoria de Gestão e Inovação; e
III - Diretoria de Operação Institucional.
§2º  A Subsecretaria de Planejamento Urbano e Ordenamento Territorial apresenta a seguinte organização:
I - Superintendência de Estudos, Planos e Programas à qual se subordina:
a) Núcleo de Arquivo Técnico e Documentação Urbana;
II - Superintendência de Regulação Urbana.
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§3º  A Subsecretaria de Licenciamento e Fiscalização Urbana apresenta a seguinte organização:
I - Superintendência de Licenciamento Urbano, com as seguintes diretorias: 
a) Diretoria de Licenciamento de Parcelamento do Solo; e
b) Diretoria de Licenciamento de Edificações, à qual se subordina:
1. Gerência de Informações Básicas;
c) Diretoria de Alvará de Licença de Localização e Funcionamento; e
d) Diretoria de Licenciamento de Empreendimentos de Impacto;
II - Superintendência de Fiscalização Urbana, com as seguintes diretorias:
a) Diretoria de Fiscalização de Posturas, à qual se subordina:
1. Gerência de Apoio Técnico;
b) Diretoria de Fiscalização de Obras Particulares, à qual se subordina:
1. Gerência de Operações.
§4º  A Subsecretaria de Habitação apresenta a seguinte organização:
I - Superintendência de Programas Habitacionais, à qual se subordinam: 
a) Diretoria de Apoio Operacional;
b) Diretoria de Projetos Habitacionais; e
c) Diretoria do Bolsa Moradia.
II - Superintendência de Ocupações Precárias com as seguintes diretorias:
a) Diretoria de Assentamentos Precários; e
b) Diretoria de Regulação Fundiária.
§5º.  As unidades organizacionais da SMDUH se relacionam conforme organograma definido no Anexo deste Decreto.
TÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS
CAPÍTULO I
DAS UNIDADES VINCULADAS AO SECRETÁRIO
Seção I
Gabinete do Secretário
Art. 3º  Ao Gabinete do Secretário compete:
I - organizar o expediente do Gabinete, bem como as audiências e correspondências do Secretário e Subsecretários;
II - promover a gestão dos serviços de recepção, registro, controle e informações em processos e documentos submetidos à apreciação do Secretário;
III - coordenar e controlar o atendimento ao público que se dirige ao Gabinete, bem como orientar sobre assuntos em tramitação na SMDUH;
IV - secretariar reuniões, organizar entrevistas e palestras, bem como pautas das audiências solicitadas ao Secretário;
V - redigir ofícios, portarias, circulares, relatórios, exposições de motivos, pareceres, despachos, instruções normativas, ordens de serviço e outros documentos;
VI - manter as demais chefias informadas das orientações do Secretário;
VII - providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas com a área de atuação da SMDUH;
VIII - manter atualizado o controle de protocolo dos documentos das matérias relacionadas com a área de atuação da Secretaria; e
IX - desenvolver outras atividades definidas pelo Secretário.
Seção II
Assessoria de Gestão e Inovação
Art. 4º  À Assessoria de Gestão e Inovação compete:
I - prestar assessoria direta e imediata ao Secretário ou a quem ele indicar, em assuntos especializados;
II - cumprir as missões determinadas pelo Secretário, bem como desenvolver outras atividades de assessoramento e de representação política e social determinadas pelo 
Secretário;
III - encaminhar providências solicitadas pelo Gabinete e acompanhar sua execução e atendimento;
IV - realizar estudos, coligir informações e executar outros trabalhos que lhes forem atribuídos pelo Secretário;
V - assessorar as relações do Secretário com os órgãos da administração municipal, conselhos, comissões, grupos e entidades externas que o demandarem;
VI - coordenar a implantação de processos de modernização administrativa e de melhoria contínua da SMDUH, articulando as funções de racionalização, organização e 
otimização;
VII - atuar no planejamento estratégico da SMDUH e em seus planos setoriais;
VIII - monitorar o desempenho global da SMDUH colaborando na identificação de entraves e oportunidades na execução de suas atividades, no gerenciamento es-
tratégico das unidades e na proposição de ações que visem assegurar o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos;
IX - atuar, conforme diretrizes da Secretaria Municipal de Comunicação - Secom, para as ações de comunicação da SMDUH, incluindo a preparação de material informa-
tivo e a organização de eventos relacionados à temática da Secretaria;
X - atuar, nos limites de sua competência e orientações da Procuradoria Geral do Município, em assuntos jurídicos de interesse da SMDUH;
XI - assessorar o Secretário e Subsecretários na participação em reuniões de órgãos colegiados, audiências públicas, congressos e eventos em geral;
XII - apoiar e assessorar as atividades desenvolvidas pelas unidades da SMDUH, conforme definições do Secretário;
XIII - realizar o acompanhamento das publicações do Diário Oficial de Contagem, com a indicação de ações pertinentes no âmbito da Secretaria e suas Subsecretarias; e
XIV - desenvolver outras atividades destinadas à consecução dos objetivos da Secretaria.
Seção III
Diretoria de Operação Institucional
Art. 5º  À Diretoria de Operação Institucional compete:
I - executar as atividades orçamentárias, financeiras, administrativas e de pessoal no âmbito da SMDUH, segundo diretrizes fixadas pelos órgãos centrais de gestão, 
orçamentária, financeira e administrativa;
II - coordenar o processo interno de elaboração, revisão, monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento, tais como o plano de longo prazo, o Plano 
Plurianual - PPA e a Lei Orçamentária Anual - LOA, no que se refere a SMDUH, conforme orientação da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - Seplan;
III - realizar, no âmbito de suas competências, os atos necessários à execução orçamentária e financeira, tais como solicitações e autorizações para realização de despe-
sas, pedidos de provisionamento e de empenho, emissão de notas de autorização de pagamentos e outros, conforme orientações e normas da Seplan e da Secretaria 
Municipal de Fazenda - Sefaz;
IV - realizar, orientar e avaliar a execução físico-financeira do orçamento anual;
V - promover a correta aplicação de recursos e determinar realizar a apuração de irregularidades;
VI - controlar a movimentação de bens móveis da SMDUH e apurar encaminhar denúncias de extravio de bens públicos municipais;
VII - fazer o levantamento das necessidades de materiais da SMDUH e definir a programação de compras;
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VIII - controlar os serviços de suporte administrativo, telefonia e reprografia solicitados pelo Gabinete do Secretário e demais unidades;
IX - promover a obtenção, tratamento e fornecimento de dados e informações estatísticas sobre recursos humanos, materiais, patrimoniais, contratos, instrumentos 
financeiros e orçamentários;
X - executar as atividades referentes à requisição, à recepção, à guarda, à distribuição e ao controle do estoque do material de consumo, bem como receber e manter 
controle do material permanente;
XI - providenciar a execução das atividades de serviços gerais, de manutenção de instalações e de equipamentos;
XII - acompanhar as atividades relacionadas à administração de recursos humanos lotados e em exercício na SMDUH, segundo as políticas do órgão central;
XIII - solicitar e acompanhar a disponibilização de veículo observada agenda de compromissos do Secretário;
XIV - acompanhar a execução e o vencimento de contratos, convênios e outros ajustes, onde seja parte ou interveniente;
XV - prestar apoio administrativo e disponibilizar informações e documentos solicitados pelas demais unidades;
XVI - realizar a normatização de procedimentos de sua competência; e
XVII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
CAPÍTULO II
DA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E ORDENAMENTO TERRITORIAL
Art. 6º  À Subsecretaria de Planejamento Urbano e Ordenamento Territorial compete coordenar a elaboração das planos e programas de desenvolvimento urbano, in-
cluindo a estruturação urbana, a mobilidade, o desenvolvimento sustentável e o desenvolvimento habitacional, bem como elaborar as normas relativas ao ordenamento 
territorial, à regulação urbana e a viabilização de instrumentos de desenvolvimento integrado do Município.
Parágrafo único.  São suas principais atribuições:
I - coordenar a elaboração de estudos relativos ao planejamento e ao ordenamento municipal e de estruturas urbanas, visando ordenar e regulamentar o crescimento 
da cidade;
II - definir as políticas de controle do desenvolvimento urbano do Município;
III - promover a execução das políticas públicas de ordem urbana voltadas para a melhoria das condições de vida, do convívio na comunidade e da gestão das políticas 
municipais de planejamento urbano;
IV - promover, coordenar e orientar a intervenção pública e privada sobre os espaços urbanos do Município;
V - coordenar a elaboração e revisão da legislação urbanística, especialmente o Plano Diretor, a Lei de parcelamento, ocupação e o uso e solo, o Código de Obras, o 
Código de Posturas e a Lei de Parcelamento;
VI - coordenar a elaboração dos projetos de qualificação e à requalificação urbana, em colaboração com os demais órgãos da Administração Municipal;
VII - articular-se com instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, objetivando a captação de recursos de investimentos ou financiamento para o desen-
volvimento integrado do Município de Contagem;
VIII - articular-se com os Municípios integrantes da RMBH, com órgãos e entidades federais e estaduais e com organizações privadas, visando à conjugação de esforços 
para o planejamento integrado e o cumprimento de funções públicas de interesse comum;
IX - estabelecer intercâmbio de informações com organizações públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, na sua área de atuação, bem como com as entidades 
de classe e instituições de pesquisa e ensino;
X - garantir à coletividade o direito à defesa da função social da propriedade e da democratização da gestão urbana;
XI - propor e atuar na coordenação e acompanhamento de operações urbanas consorciadas, nos termos da legislação aplicável;
XII - participar, no que couber, de discussões sobre interesses municipais no âmbito da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte;
XIII - analisar as solicitações de desapropriações e constituição de servidões, nos termos da declaração de utilidade pública ou de interesse social emanadas pelo Chefe 
do Poder Executivo;
XIV - participar na instituição dos instrumentos de planejamento de interesse metropolitano, entre eles o Plano de Desenvolvimento, os Planos Diretores Setoriais, os 
Planos Sub-Regionais, o Sistema de Informações Urbanas e o Sistema de Financiamento Metropolitano, e outros;
XV - coordenar o Conselho Municipal de Política Urbana - Compur e a Comissão de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo - CPOUS;
XVI - coordenar as unidades vinculadas à Subsecretaria; e
XVII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção I
Da Superintendência de Estudos, Planos e Programas
Art. 7º  À Superintendência de Estudos, Planos e Programas compete: realizar os estudos urbanísticos e o levantamento de informações, dados e mapas sobre o Municí-
pio, no que se refere a sua estrutura urbana e ao planejamento urbano, coordenar a elaboração dos planos urbanísticos, sendo suas principais atribuições:
I - coordenar a elaboração, revisões e monitoramento do Plano Diretor Municipal e a legislação urbana, em observância às normas e diretrizes que regulamentem a 
matéria;
II - coordenar e elaborar estudos urbanísticos, planos, diretrizes, orientações, termos de referência, conceituação e concepção básica de projetos urbanísticos de infraes-
trutura e de instalação de equipamentos públicos relacionados a intervenção na estrutura urbana;
III - elaborar e promover a implementação de planos, programas e projetos de investimento estabelecidos no Plano Diretor e nos Planos Plurianuais, relacionados à área 
urbana, bem como a execução das metas e prioridades estabelecidas;
IV - coordenar a elaboração de estudos e programas referentes a operações urbanas consorciadas, conforme diretrizes gerais do plano diretor;
V - realizar levantamentos, diagnósticos e análise do uso e da ocupação do solo, da realidade socioeconômica, ambiental e urbanística local, com vistas a subsidiar o 
planejamento municipal;
VI - manter permanentemente avaliação e monitoramento da execução dos planos e programas aprovados para o Município de Contagem;
VII - realizar, em conjunto com outras unidades da SMDUH, diagnóstico periódico da ocupação de áreas de expansão urbana do Município;
VIII - participar das atividades destinadas à universalização da mobilidade e da acessibilidade do espaço urbano;
IX - elaborar e promover a implementação de políticas referentes ao planejamento, execução, coordenação e ao controle das atividades ligadas ao desenvolvimento 
urbano;
X - supervisionar as atividades do Núcleo de Arquivo Técnico e Documentação Urbana;
XI - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Art. 8º  São atribuições do Núcleo de Arquivo Técnico e Documentação Urbana coordenar, monitorar e avaliar, em colaboração com os órgãos municipais, a consoli-
dação de informações urbanísticas do Município, cabendo-lhe:
I - estabelecer intercâmbio de informações com órgãos municipais, outras entidades públicas e organizações privadas, relacionados com a sua área de atuação;
II - levantar, produzir e atualizar informações, dados e mapas sobre o município no que se refere a sua estrutura urbana e ao licenciamento urbano;
III - arquivar e controlar dados, documentos, projetos, cartografia, fotos, imagens, mapas temáticos e elementos específicos relacionados à interpretação de aspecto 
físico do município, produzido ou não na SMDUH;
IV - organizar e arquivar plantas, levantamentos topográficos, desenhos, livros, catálogos e normas técnicas, plantas originais de parcelamento do solo e outros docu-
mentos relacionados à regulação urbana;
V - subsidiar o Sistema de Geoprocessamento com dados de cartografia convencional e dados alfanuméricos, com o fim de subsidiar o monitoramento urbano e a 
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promoção das políticas de regulação urbana;
VI - elaborar, manter atualizado e acompanhar os bancos de dados e informações georreferenciadas e alimentar o sistema, no âmbito de sua competência;
VII - disponibilizar e disseminar as informações urbanísticas para o conjunto de agentes que implementam as políticas de planejamento e regulação urbana;
VIII - controlar, conservar e manter atualizados os arquivos de microfilmes de projetos aprovados;
IX - controlar, conservar, digitalizar e manter o arquivo de originais de projetos aprovados de parcelamento do solo, edificações, urbanização e outras intervenções na 
estrutura urbana do município;
X - definir as estratégias de restauro guarda e proteção dos originais de projetos de parcelamento do solo e de edificações aprovados;
XI - gerenciar o cadastramento de dados dos arquivos de originais de projetos de parcelamento do solo e de projetos de edificações aprovados, no banco de dados 
informatizado;
XII - emitir parecer sobre processos de usucapião, entre outros;
XIII - promover ou participar da promoção da atualização e digitalização dos dados, mapas, plantas, projetos, levantamentos e afins;
XIV - participar da elaboração e acompanhamento das plantas cadastrais; e
XV - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção II
Da Superintendência de Regulação Urbana
Art. 9º  À Superintendência de Regulação compete propor e atuar na implantação das diretrizes urbanísticas para ocupação do solo urbano, sendo suas principais 
atribuições:
I - coordenar as atividades de planejamento urbano e participar da implementação do Plano Diretor do Município;
II - elaborar e acompanhar os programas operacionais de desenvolvimento municipal e os planos de ordenamento do Município;
III -monitorar a implantação de loteamentos, com o apoio dos demais órgãos e entidades do Executivo;
IV - coordenar a elaboração e revisões do Código de Posturas, da lei de parcelamento, ocupação e uso do solo, do Código de Obras, bem como seus regulamentos, 
observando as normas e diretrizes aplicáveis; e demais propostas de legislações e normas urbanísticas;
V - coordenar os trabalhos do Grupo Técnico Multidisciplinar - GTM e comissões relativas à legislação urbanística;
VI -colaborar nas ações de controle, fiscalização e monitoramento da expansão urbana e da ocupação do solo;
VII - monitorar o cumprimento das normas e diretrizes de planejamento urbano;
VIII - elaborar as adequações necessárias às legislações e normas que regulam o território do Município;
IX - avaliar projetos e proposições de leis relacionadas à legislação urbanística, emitindo parecer sobre aprovação e vetos;
X - atuar na elaboração e revisões das legislações e normas municipais relacionadas:
a) ao licenciamento de obras públicas e particulares;
b) ao desenvolvimento urbano no parcelamento, controle e uso do solo;
c) aos espaços públicos, à universalização da mobilidade e da acessibilidade do espaço urbano;
XI - analisar processos e emitir pareceres técnicos quando necessário à aprovação de parcelamentos do solo e empreendimento de impacto urbano;
XII - assessorar e dar apoio técnico-administrativo aos conselhos, comissões e demais órgãos colegiados vinculados à área de atuação da Subsecretaria;
XIII - analisar e propor diretrizes e políticas de estruturação de equipamentos urbanos e comunitários;
XIV - emitir certidões de localização em relação ao limite municipal e perímetro urbano;
XV - emitir atos administrativos relacionados à aprovação dos empreendimentos de impacto urbano, à emissão de orientações e diretrizes urbanísticas; e
XVI - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
CAPÍTULO III
DA SUBSECRETARIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO URBANA
Art. 10.  À Subsecretaria de Licenciamento e Fiscalização Urbana compete formular e executar a política municipal de licenciamento urbano, bem como exercer a super-
visão do cumprimento das normas de ordenamento e regulação urbana, sendo suas principais atribuições:
I - coordenar a realização dos procedimentos necessários à autorização e licenciamento da instalação de atividades urbanas, públicas e privadas, segundo a legislação 
vigente;
II - coordenar as atividades de fiscalização urbana;
III - supervisionar e o funcionamento das atividades econômicas, conforme normas contidas nos instrumentos da regulação urbana;
IV - propor as adequações necessárias às legislações e normas urbanas;
V - supervisionar a aplicação sanções e penalidades, nos termos da legislação aplicável;
VI - atuar em campanhas educativas e informativas sobre divulgação das normas e instrumentos de regulação urbana, a política municipal de licenciamento e a fiscal-
ização, bem como sobre a importância dessas atividades para o crescimento ordenado da cidade;
VII - coordenar as atividades e desempenho de suas unidades subordinadas;
VIII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção I
Da Superintendência de Licenciamento Urbano
Art. 11.  À Superintendência de Licenciamento Urbano compete a execução da política urbana de licenciamento referente a ocupação e parcelamento do solo, à implan-
tação e funcionamento de empreendimentos de impacto, incluindo as atividades econômicas, feiras e eventos temporários e às edificações de qualquer tipo, sendo 
suas principais atribuições:
I - promover a modernização dos processos de licenciamento, fiscalização e controle do uso do solo e da área de documentação urbana, em conjunto com a Superin-
tendência de Fiscalização Urbana;
II - colaborar com Procuradoria Geral do Município - PGM no preparo de subsídios para as ações em que o Município seja parte, no que se refere ao assunto; 
III - propor adequações necessárias às legislações e normas urbanas, conforme avaliações de suas diretorias;
IV - atuar em campanhas educativas e informativas sobre a política municipal de licenciamento, bem como sobre a importância instituição da cidade legal;
V - autorizar o funcionamento de atividades econômicas e a realização de eventos temporários, ouvidos os órgãos públicos afins;
VI - monitorar, avaliar e opinar sobre os atos administrativos pertinentes ao licenciamento de atividades econômicas e os procedimentos relativos à legislação de postu-
ras;
VII - colaborar com as políticas de controle do uso do solo e dos espaços públicos;
VIII - supervisionar, em colaboração com os órgãos regulamentadores municipais, o funcionamento das atividades econômicas;
IX - emitir o Alvará de Licença de Localização e Funcionamento;
X - emitir atos administrativos relacionados à aprovação e regularização de edificações e de licenciamento de parcelamento do solo; e
XI - supervisionar, orientar e coordenar as atividades das diretorias a ela subordinadas e desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção I
Diretoria de Licenciamento de Parcelamento do Solo
Art. 12.  São atribuições da Diretoria de Licenciamento de Parcelamento do Solo:
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I - executar a política urbana de licenciamento relacionada com o parcelamento do solo;
II - receber, examinar, acompanhar e finalizar processos de parcelamento do solo;
III - emitir diretrizes para parcelamento do solo ou para ocupação de gleba, incluindo a definição de áreas públicas;
IV - realizar os procedimentos necessários à análise de processos de parcelamento de áreas (loteamentos e desmembramentos), remembramento e desdobro de lotes, 
regularização de loteamentos, oficialização de vias, observadas as questões de domínio e as disposições da legislação federal, estadual e municipal pertinentes;
V - emitir certidões de metragem de lotes aprovados, avaliar processos de retificação de área e de oficialização de via de área e outros atos administrativos pertinentes à 
área de atuação;
VI - receber responsáveis técnicos para informações preliminares e esclarecimentos necessários durante a tramitação do processo;
VII - enviar processos de parcelamento do solo ao órgão estadual competente para fornecimento de diretrizes e anuência prévia;
VIII - calcular e emitir taxas referentes a diretrizes para conjunto habitacional, desmembramento, remembramento e loteamento;
IX - analisar peças gráficas e documentação necessária para instruir processos de doação e desapropriação de terrenos;
X - avaliar solicitações de liberação de caução dada como garantia para implantação de loteamentos;
XI - prestar apoio técnico aos conselhos e comissões da área urbana;
XII - manter os bancos de dados e informações georreferenciadas e alimentar o sistema, no âmbito de sua competência; e
XIII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção II
Diretoria de Licenciamento de Edificações
Art. 13.  São atribuições da Diretoria de Licenciamento de Edificações:
I - receber, examinar, analisar e finalizar requerimentos sobre emissão ou renovação de licenciamento de edificações, levantamento e regularização de construções e 
demolições;
II - analisar requerimentos relativos a emissão e renovação de Alvará de Construção, de Comunicações de Início e término de obra, de Baixa de Construção e Habite-se, 
de demolição, e emitir o documento respectivo;
III - receber e orientar responsáveis técnicos pelos projetos arquitetônicos em fase de aprovação;
IV - emitir taxas quanto a aprovação de projetos, vistorias, renovação de alvarás e contrapartidas (concessão onerosa, e regularização de imóveis);
V - manter atualizado o banco de dados dos sistemas de informação de licenciamento de edificações relativos à sua competência;
VI - elaborar e acompanhar o banco de dados e informações georreferenciadas e alimentar o sistema, no âmbito de sua competência;
VII - analisar Relatórios de Impacto Urbano e emitir pareceres;
VIII - informar e orientar interessados sobre procedimentos no tocante à aprovação de projetos arquitetônicos;
IX - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Art. 14.  A Gerência de Informações Básicas tem as seguintes atribuições:
I - informar e despachar processos de informações básicas do imóvel;
II - emitir certidões de numeração, certidão de existência ou inexistência de números para fins jurídicos;
III - vistoriar e identificar os conflitos existentes de numeração na malha viária e outras vistorias pertinentes;
IV - liberar novas numerações prediais e promover o seu controle;
V - manifestar nos projetos de lei de alteração de nome de logradouros públicos;
VI - calcular e emitir taxas de numeração de imóvel;
VII - elaborar e acompanhar os bancos de dados e informações georreferenciadas e alimentar o sistema, no âmbito de sua competência; e
VIII - desenvolver outras atividades definidas pela Diretoria à qual se vincula.
Subseção III
Diretoria de Alvarás de Licença de Localização e Funcionamento
Art. 15.  São atribuições da Diretoria de Alvarás de Localização e Funcionamento:
I - receber, examinar, informar, acompanhar e finalizar processos relativos a aprovação e licenciamento de atividades econômicas, de atividades de feiras e eventos 
temporários e de instalação de elementos de propaganda e publicidade;
II - gerenciar as atividades administrativas inerentes ao funcionamento das feiras permanentes localizadas no Município de Contagem;
III - coordenar o cadastro de feirantes e de vagas existentes nas feiras;
IV - emitir o Alvará de Licença de Localização e Funcionamento respectivo e certidões pertinentes;
V - orientar os cidadãos quanto aos procedimentos e documentos necessários ao licenciamento de atividades econômicas e para os esclarecimentos necessários durante 
a tramitação do processo;
VI- receber os requerimentos de consulta prévia e de consulta de viabilidade para fins de licenciamento de atividades econômicas e emitir os respectivos documentos; e
VII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção IV
Diretoria de Licenciamento de Empreendimentos de Impacto
Art. 16.  São atribuições da Diretoria de Licenciamento de Empreendimentos de Impacto:
I - coordenar e realizar os procedimentos necessários à análise de processos de aprovação de empreendimentos de impacto;
II- receber pedidos de orientações para elaboração de Relatório de Impacto Urbano - RIU e autorizar seu protocolo para análise pelo Grupo Técnico Multidisciplinar - 
GTM;
III- analisar Relatórios de Impacto Urbano, bem como solicitação de dispensa de RIU, emitir pareceres e participar do GTM;
IV - emitir atos administrativos relacionados à aprovação dos empreendimentos de impacto, em especial, à emissão de Orientações e Diretrizes, e colaborar na elabora-
ção dos Termos de Compromisso;
V - alimentar os sistemas e banco de dados, no âmbito de sua competência;
VI - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção II
Da Superintendência de Fiscalização Urbana
Art. 17.  À Superintendência de Fiscalização Urbana, em colaboração com os órgãos reguladores municipais, compete supervisionar e o funcionamento das atividades 
econômicas, conforme normas contidas nos instrumentos da regulação urbana, sendo suas principais atribuições:
I - supervisionar, orientar e coordenar as atividades das diretorias a ela vinculadas;
II - realizar as atividades de fiscalização do controle de parcelamento, uso e ocupação do solo;
III - autuar as situações onde forem detectadas irregularidades do ponto de vista da normas e definições da regulação urbana;
IV - emitir atos administrativos relacionados à fiscalização de parcelamento do solo;
V - supervisionar a guarda e controle das entradas e saídas do material apreendido pelos fiscais de posturas;
VI - deliberar sobre a aprovação de procedimentos fiscais e suas respectivas instruções de serviço;
VII - receber, analisar e encaminhar o Relatório de Apuração de Atividade Fiscal, referentes as tarefas dos fiscais, à Diretoria de Operação Institucional para análise e 
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aprovação;
VIII - colaborar na elaboração de proposta de legislação e normas urbanísticas;
IX - colaborar com a PGM, no preparo de subsídios para as ações em que o Município seja parte, com base em informações de suas diretorias; e
X - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
§1º  A atividade de fiscalização de postura e de obras particulares será precedida de orientação e comunicação ao público.
§2º  A atuação da fiscalização far-se-á de maneira geral, sem distinções e sem dirigir-se a determinada pessoa ou grupo, com base em legislação, segundo programas, 
critérios e métodos previamente definidos.
§3º  A atividade se exercerá a bem da população e da cidade e estará coordenada com as áreas de arrecadação, vigilância sanitária, meio ambiente e demais áreas afins, 
mediante rotinas e seus mecanismos.
Subseção I
Diretoria de Fiscalização de Posturas
Art. 18.  São atribuições da Diretoria de Fiscalização de Posturas:
I - coordenar e gerenciar as atividades de controle, licenciamento, fiscalização e operações relacionadas às posturas municipais, com apoio da Superintendência de 
Regulação Urbana;
II - supervisionar, em colaboração com os órgãos reguladores municipais, o funcionamento das atividades econômicas, notificando as situações onde forem detectadas 
irregularidades;
III - determinar ação fiscalizadora com objetivo do exercício do poder de polícia, observando as normas contidas na legislação concernente às posturas municipais, 
requisitando, quanto necessário, apoio policial para garantia desta competência;
IV - elaborar procedimentos de fiscalização de Posturas e suas respectivas instruções de serviço, observadas as normas aplicáveis;
V - colaborar na elaboração de proposta de legislação e normas urbanísticas;
VI - promover a fiscalização da utilização de espaços e logradouros públicos por ambulantes e realizar as apreensões previstas em lei;
VII - promover a guarda e controlar as entradas e saídas de material apreendido pela fiscalização;
VIII - proceder a pesquisas e levantamentos de dados que sejam de interesse da fiscalização;
IX - noticiar os demais órgãos reguladores municipais sobre irregularidades detectadas em ações de fiscalização regulares ou demandadas por terceiros;
X - orientar o munícipe a respeito das normas e seu cumprimento de maneira educativa e sistemática;
XI - monitorar o andamento dos requerimentos e reclamações, controlar os prazos dos processos e manter arquivo das mesmas;
XII - receber e examinar processos relativos a aprovação e licenciamento de atividades econômicas, de atividades de feiras e eventos temporários e de instalação de 
elementos de propaganda e publicidade;
XIII - prestar atendimento ao público externo para orientações sobre ações de fiscalização e autorizações;
XIV - receber os requerimentos de consulta prévia e consulta de viabilidade para instalação de atividades econômicas quanto à permissibilidade e emitir parecer no 
respectivo documento, para dirimir dúvidas da Diretoria de Alvará de Licença de Localização e Funcionamento, quando solicitado;
XV - promover fiscalização relativa às normas que versam sobre material em via pública e limpeza de lotes vagos, em parceria e apoio operacional da Secretaria Munici-
pal de Obras e Serviços Urbanos - Semobs
XVI- elaborar e acompanhar os bancos de dados e informações georreferenciadas e alimentar o sistema, no âmbito de sua competência;
XVII - receber, examinar, informar, emitir pareceres, acompanhar e finalizar processos relativos ao licenciamento de atividades econômicas, de atividades de feiras, even-
tos temporários, de instalação de elementos de propaganda e publicidade, bem como outras atribuições inerentes ao código de posturas e legislações complementares;
XVIII - supervisionar e auditar as consultas prévias e consultas de viabilidade em conjunto com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico - Sedecon;
XIX - colaborar com a Procuradoria Geral do Município, no preparo de subsídios para as ações em que o Município seja parte;
XX - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Art. 19.  A Gerência de Apoio Técnico tem as seguintes atribuições:
I - gerenciar as atividades de controle, licenciamento, fiscalização e operações relacionadas às posturas municipais;
II - executar a fiscalização da utilização de espaços e logradouros públicos por ambulantes e realizar as apreensões previstas em lei;
III - conferir os Relatório de Apuração de Atividade Fiscal, referentes às tarefas dos fiscais de posturas, mapeando os pontos positivos e negativos;
IV - monitorar o andamento dos requerimentos e reclamações, controlar os prazos dos processos e manter arquivo das mesmas;
V - prestar atendimento ao público externo para orientações e recebimento de pedidos de licenciamento, providências, ações de fiscalização e autorizações de com-
petência das Gerências de Licenciamento;
VI - realizar levantamentos estatísticos sobre as demandas apresentadas à Secretaria, casos solucionados atendidos, pendências, prazos médios de atendimento, dentre 
outros, visando subsidiar decisões gerenciais;
VII - prestar informações sobre a tramitação de expedientes e a atuação da Prefeitura;
VIII - realizar fiscalização relativa às normas que versam sobre material em via pública e limpeza de lotes vagos, em parceria e apoio operacional da área específica de 
limpeza urbana Semobs;
IX - alimentar bancos de dados e informações georreferenciadas e o sistema, no âmbito de sua competência; e
X - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos;
Subseção II
Diretoria de Fiscalização de Obras Particulares
Art. 20.  São atribuições da Diretoria de Fiscalização de Obras Particulares:
I - promover a fiscalização de obras de edificações de projetos aprovados à luz do Código de Obras e Lei de Parcelamento Ocupação e Uso do Solo, com a aplicação de 
penalidades e do procedimento legal no caso de constatação de irregularidades (autos de infração, notificações, multas e embargos);
II - promover vistorias e inspeções necessárias ao esclarecimento de processos de: informação básica, numeração, demolição, aprovação de projetos arquitetônicos 
iniciais, levantamentos, regularizações, modificações e ou acréscimos e em irregularidades no parcelamento do solo;
III - promover a inspeção final das obras para liberação de Habite-se;
IV - analisar e concluir os processos para emissão e renovação de certidões de Baixa de Construção, de Habite-se e de Certidão de Demolição;
V - emitir taxas de autorização para demolição e vistorias referentes a processos de Habite-se;
VI - promover a fiscalizações quanto a obra sem aprovação, invasões de áreas públicas, lotes vagos (muro e passeio) em parceria com a Semobs;
VII - atender pedidos de providências solicitadas pelas Diretorias de Licenciamento de Edificações e de Licenciamento de Parcelamento do Solo, bem como das solicita-
ções protocoladas na Prefeitura referentes a sua área de atuação;
VIII - orientar quanto às divergências entre vizinhos referentes a passagem de água, acréscimos de construções, entre outros;
IX - remeter à PGM os processos de embargo de obras para providências cabíveis; e
X - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Art. 21.  A Gerência de Operações tem as seguintes atribuições:
I - fiscalizar obras de edificações de projetos aprovados à luz do Código de Obras e Lei de Parcelamento Ocupação e Uso do Solo, com a aplicação de penalidades e do 
procedimento legal no caso de constatação de irregularidades (autos de infração, notificações, multas e embargos);
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II - executar vistorias e inspeções necessárias ao esclarecimento de processos de: informação básica, numeração, demolição, aprovação de projetos arquitetônicos inici-
ais, levantamentos, regularizações, modificações e ou acréscimos e em irregularidades no parcelamento do solo;
III - realizar a inspeção final das obras para liberação de Habite-se;
IV - instruir os processos para emissão e renovação de certidões de Baixa de Construção e Habite-se e de Certidão de Demolição;
V - calcular taxas de autorização para demolição e vistorias referentes a processos de Habite-se;
VI - realizar fiscalizações quando a obra sem aprovação, invasões de áreas públicas, lotes vagos (muro e passeio) em parceria e apoio operacional da área específica de 
limpeza urbana Semobs;
VIII - atuar na solução de divergências entre vizinhos referentes a passagem de água, acréscimos de construções, entre outros;
IX - instruir processos de embargo de obras para serem remetidos à PGM;
X - elaborar e acompanhar os bancos de dados e informações georreferenciadas e alimentar o sistema, no âmbito de sua competência;
XI - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
CAPÍTULO IV
DA SUBSECRETARIA DE HABITAÇÃO
Art. 22.  À Subsecretaria de Habitação compete propor a política municipal de habitação, executar as diretrizes e programas de habitação de interesse social, integran-
do-as com as demais políticas públicas, sendo suas principais atribuições:
I - definir a Polícia Municipal de Habitação e implementar ações para a ampliação da oferta de moradias para população de baixa renda, por meio da produção, 
aquisição ou locação de moradias temporárias;
II - coordenar a integração da Política Municipal de Habitação com as demais políticas urbanas, em especial as de desenvolvimento urbano e econômico, de mobilidade, 
de proteção ao meio ambiente e de desenvolvimento social e cultural;
III - atuar na articulação e integração com os municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte, na proposição e execução de soluções comuns para a problemática 
habitacional da Região;
IV - coordenar a elaboração de planos e projetos de captação de recursos junto aos órgãos públicos no âmbito estadual e federal, bem como junto aos órgãos privados, 
nacionais e internacionais;
V - promover ações que contemplem a regularização fundiária e a requalificação urbanística dos assentamentos habitacionais precários de interesse social, incluindo a 
recuperação de áreas de risco, controle urbano e manutenção de obras públicas essenciais aos assentamentos;
VI - normatizar, monitorar e avaliar as ações implementadas no âmbito da Política Municipal de Habitação;
VII - acompanhar e participar da elaboração da legislação urbanística do Município e da legislação específica relativa à Política Municipal de Habitação de Interesse 
Social;
VIII - supervisionar ações de remoção e reassentamento de famílias moradoras de área de risco ou de áreas de abrangência de obras públicas;
IX - gerir o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social;
X - apoiar, do ponto de vista operacional e técnico, o Conselho Municipal de Habitação e estabelecer canais permanentes de participação da sociedade organizada na 
formulação e implementação da política habitacional;
XI - supervisionar, dar orientações e monitorar as atividades e desempenho das diretorias subordinadas à Subsecretaria; e
XII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção I
Da Superintendência de Programas Habitacionais
Art. 23.  São competências da Superintendência de Programas Habitacionais elaborar a Política Municipal de Habitação de Interesse Social, definir e implantar progra-
mas e ações para a melhoraria das condições habitacionais da população de baixa renda do município, sendo suas principais atribuições:
I - observada a Política Municipal de Habitação de Interesse Social, definir programas e executar ações para a ampliação da oferta de moradias para população de baixa 
renda da cidade, por meio da produção, aquisição ou locação de moradias temporárias;
II - coordenar a elaboração projetos de captação de recursos junto aos órgãos públicos no âmbito estadual e federal, bem como junto aos órgãos privados, nacionais e 
internacionais;
III - identificar o déficit habitacional do Município e executar seu acompanhamento regionalizado;
IV - elaborar estudos e termos de referência, conceituação e concepção básica de empreendimentos de produção habitacional, por gestão pública ou autogestão;
V - coordenar as ações relativas à produção habitacional;
VI - coordenar as atividades necessárias à concessão e administração de créditos para implementação de empreendimentos habitacionais;
VII - estabelecer parcerias com instituições estaduais e federais visando a autoconstrução e outras alternativas de aquisição de moradia;
VIII - prestar assessoria técnica a empreendimentos coletivos ou individuais de melhorias habitacionais, urbanização ou regularização fundiária, de iniciativa da popu-
lação de baixa renda;
IX - proceder à identificação e à avaliação de terrenos a serem destinados a empreendimentos de produção habitacional no âmbito da Política Municipal de Habitação 
de Interesse Social;
X - orientar e acompanhar os processos de licenciamento dos empreendimentos habitacionais de forma a garantir sua regularidade urbanística; 
XI - acompanhar e monitorar a tramitação dos processos administrativos referentes à aquisição ou locação habitacional no âmbito da Prefeitura Municipal ou junto a 
outras instâncias;
XII - monitorar a execução dos contratos de financiamento, e realizar o acompanhamento gerencial de evolução das políticas de financiamento e subsídios;
XIII - manter atualizado o banco de dados unificado das famílias beneficiadas pelos programas de habitação do município; 
XIV - identificar e avaliar imóveis residenciais a serem alugados ou adquiridos para atendimento de famílias beneficiárias da Política Municipal de Habitação de Interesse 
Social;
XV - fiscalizar os imóveis ocupados visando evitar sua utilização de forma inadequada e irregular;
XVI - implementar o Programa Bolsa Moradia; e
XVII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção I
Diretoria de Apoio Operacional
Art. 24.  São atribuições da Diretoria de Apoio Operacional:
I - atuar como Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Habitação, com as seguintes atribuições principais:
a) coordenar e prestar suporte técnico-operacional ao Conselho Municipal de Habitação, incluindo a elaboração e divulgação de pautas, das atas de reuniões, organiza-
ção das reuniões, o assessoramento aos membros do Conselho;
b) elaborar normas relativas à política municipal de habitação;
c) coordenar as reuniões das Câmaras Técnicas e Comissão de Ética do Conselho Municipal de Habitação, e fazer o encaminhamento das discussões para deliberação 
nas reuniões do Conselho;
d) prestar suporte para a realização da Conferência Municipal de Habitação.
II - exercer a Coordenação de Programas do Pró Moradia, incluindo as seguintes atividades:
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a) organizar o processo de inscrição de candidatos;
b) planejar e executar o cadastramento de famílias;
c) controlar a indicação de famílias pelos núcleos de moradia para pontuação;
d) encaminhar para a Instituição Financeira processos das famílias cadastradas;
e) realizar a análise socioeconômica dos processos reprovados e com pendências;
f) realizar sindicâncias de candidatos selecionados para atendimento habitacional para subsidiar análise socioeconômica;
g) realizar a interlocução com a Instituição Financeira;
h) manter atualizado o cadastro de famílias beneficiárias pelo Programa;
i) acompanhar o processo de aprovação, sorteio de chaves, assinatura de contrato de financiamento das famílias aprovadas;
j) acompanhar a implementação das atividades do trabalho social junto às famílias beneficiárias;
III - prestar informações sobre a política habitacional do município ao público em geral;
IV - subsidiar a elaboração de chamamentos públicos e convênios;
V - coordenar o trabalho social da Subsecretaria com definição, implementação e monitoramento da metodologia de trabalho;
VI - planejar e coordenar as estratégias de intervenção social e acompanhamento social nos empreendimentos implantados pelos programas da Subsecretaria, bem 
como em ações específicas para as quais ela for demandada a participar;
VII - organizar interfaces entre as diversas ações sociais da, bem como com os demais órgãos da rede social da Administração Municipal
VIII - aprimorar os mecanismos de participação social e de interface com as comunidades atendidas;
IX - dar parecer técnico quanto a casos que forem solicitados pelas diversas áreas;
X - dar diretrizes e orientações para a prestação de novos contratos e licitações de trabalho social a serem contratadas pela Secretaria;
XI - coordenar a unicidade de informações referentes às ações sociais executadas pela Subsecretaria; e
XII - executar outras atividades definidas pela Superintendência à qual se subordina bem como destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção II
Diretoria de Projetos Habitacionais
Art. 25.  São atribuições da Diretoria de Projetos Habitacionais:
I - elaborar ou contratar a elaboração de projetos habitacionais, conforme definições dos programas habitacionais;
II - coordenar a elaboração e acompanhar a execução de projetos de obras de urbanização de assentamentos precários existentes;
III - definir padrões de habitação a serem desenvolvidos;
IV - elaborar projetos, croquis e orientações técnicas de unidades habitacionais das áreas consideradas de interesse social, com vista ao atendimento dos parâmetros 
legais;
V - identificar iniciativas que objetivem a melhoria tecnológica, a redução de custos da habitação popular, bem como a melhoria das condições de habitação;
VI - implementar ações para a ampliação da oferta de moradias, entre as quais a produção, aquisição ou locação habitacional;
VII - fiscalizar prestador de serviços de assistência técnica nas áreas de sua atuação;
VIII - articular com diversos órgãos da administração pública municipal, estadual e federal e instituições privadas para superar entraves operacionais ao desenvolvimento 
das ações e serviços contemplados nos Termo de Compromisso ou Convênios firmados;
IX - elaborar relatórios para a Superintendência sobre o andamento das atividades inerentes aos instrumentos de convênio sob a gestão do Núcleo;
X - apresentar relatórios técnicos aos concedentes descrevendo as atividades executadas no âmbito de cada instrumento de convênio gerido pelo Núcleo, demonstran-
do o progresso na implantação do objeto definido nos Planos de Trabalho;
XI - propor e elaborar ajustes ou aditivos aos instrumentos de convênio sob gestão do Núcleo ara avaliação e, sendo o caso, aprovar os concedentes;
XII - representar a Subsecretaria nos atos, comissões, reuniões, audiências públicas, ações de divulgação e demais eventos cujo objetivo se relacione com as atividades 
inerentes aos instrumentos de convenio sob a gestão do Núcleo; e
XIII - desenvolver outras atividades definidas pela diretoria à qual se subordina ou destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção III
Diretoria do Bolsa Moradia
Art. 26.  São atribuições da Diretoria do Bolsa Moradia:
I - gerenciar o Programa Bolsa Moradia, em articulação com a Secretaria de Desenvolvimento Social, incluindo o pagamento do benefício de aluguel social;
II - gerenciar os contratos e convênios referentes a remoções e reassentamentos;
III - gerenciar, coordenar e controlar pagamentos e processos de remoção;
IV - monitorar as ações de avaliação de imóveis e cadastramento social das famílias realizadas pelas equipes sociais de cada empreendimento;
V - controlar e executar avaliação de imóveis para atendimento ao Programa Bolsa Moradia e a outros programas e convênio;
VI - supervisionar e acompanhar os processos de avaliação de imóveis;
VII - supervisionar tecnicamente a equipe da área física e acompanhar o trabalho da equipe social;
VIII - executar vistorias de risco e monitoramento;
IX - definir a necessidade e a temporalidade de remoções;
X - controlar a operacionalização, em campo, das vistorias, intervenções e remoções;
XI - desenvolver outras atividades definidas pela diretoria à qual se subordina ou destinadas à consecução de seus objetivos; e
XII - desenvolver outras atividades definidas pela diretoria à qual se subordina ou destinadas à consecução de seus objetivos;
Seção II
Da Superintendência de Ocupações Precárias
Art. 27.  São competências da Superintendência de Ocupações Precárias planejar e executar os programas e ações de intervenção em assentamentos precários de inter-
esse social, incluindo planos de intervenção integrada, as ações de trabalho técnico social, de urbanização e de regularização fundiária, bem como a abordagem dos 
aspectos físicos, jurídicos e sociais, sendo suas principais atribuições:
I - definir diretrizes, orientações, termos de referência, conceituação e concepção básica de ações de regularização fundiária e ações de trabalho técnico social a serem 
executadas em assentamentos precários de interesse social, em consonância com os planos de intervenção integrada;
II - coordenar a normatização, a elaboração de orçamentos, de termos de referência, a contratação, a fiscalização e o acompanhamento da elaboração e da aprovação 
junto à Prefeitura Municipal de Contagem de estudos e projetos de empreendimentos de produção habitacional;
III - normatizar, monitorar e avaliar a execução dos programas e ações da Política Municipal de Habitação de Interesse Social, no tocante à regularização e urbanização 
de assentamentos precários, à produção de novos assentamentos ou aquisição e locação de unidades habitacionais;
IV - propor os programas, projetos e ações da política de produção de novos assentamentos de interesse social, normatizando e fiscalizando sua realização;
V - coordenar a execução de programas e ações de produção, locação ou aquisição habitacional para implantação de novos assentamentos, em gestão pública ou 
autogestão, no âmbito da Política Municipal de Habitação de Interesse Social;
VI - monitorar a execução dos contr atos de financiamento, emitindo relatório de acompanhamento gerencial de evolução das políticas de financiamento e subsídios 
utilizadas nos programas da área;
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VII - coordenar as atividades necessárias à operacionalização de concessão e administração de créditos para implementação de empreendimentos habitacionais através 
das linhas de financiamento do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social;
VIII - supervisionar, dar orientações e monitorar as atividades e desempenho das diretorias subordinadas à Subsecretaria; e
IX - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção I
Diretoria de Assentamentos Precários
Art. 28.  São atribuições da Diretoria de Assentamentos Precários:
I - executar o planejamento e a implantação de programas e ações de intervenção em assentamentos precários de interesse social, incluindo planos de intervenção 
integrada, ações de trabalho técnico social, de urbanização e a abordagem dos aspectos físicos, jurídicos e sociais;
II - atuar na regularização e urbanização de assentamentos precários e na produção de novos assentamentos ou aquisição e locação de unidades habitacionais;
III - coordenar a locação ou aquisição habitacional para implantação de novos assentamentos, em gestão pública ou autogestão, no âmbito da Política Municipal de 
Habitação de Interesse Social;
IV - promover estudos, análise e avaliação e identificação dos imóveis destinados à utilização nos programas coordenados pela Superintendência de Habitação;
V - prestar assessoria técnica a empreendimentos coletivos ou individuais de melhorias habitacionais, urbanização ou regularização fundiária, de iniciativa da população 
de baixa renda;
VI - proceder à identificação e à avaliação de terrenos a serem destinados a empreendimentos de produção habitacional no âmbito da política municipal de habitação 
de interesse social;
VII - acompanhar e supervisionar tecnicamente a elaboração dos projetos executivos e a execução de obras de urbanização dos assentamentos precários de interesse 
social existentes;
VIII - orientar e acompanhar os processos de licenciamento dos empreendimentos habitacionais de forma a garantir sua regularidade urbanística;
IX - executar a política de redução e prevenção de riscos nos assentamentos precários de interesse social;
X - articular o acesso das famílias aos serviços urbanos e sociais oferecidos pelo Poder Público na área onde se localiza o assentamento;
XI - identificar e cadastrar a população moradora das áreas de remoção em função da situação de risco geológico ou em função de obras públicas;
XII - avaliar individualmente os processos de remoção para adequação das propostas de negociação em conformidade com a normas e legislação vigente;
XIII - promover a negociação amigável de remoção e encaminhar e acompanhar os processos já negociados aos setores competentes para finalização dos procedimen-
tos de remoção, conforme resultados obtidos em negociação;
XIV - acompanhar o desfecho de processos não acordados extrajudicialmente junto à Procuradoria Geral do Município - PGM;
XV - promover, em articulação com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SMDS, o atendimento técnico social às famílias beneficiárias, ao longo do proc-
esso de assentamento ou reassentamento, inclusive no período pós ocupação;
XVI - executar o cadastro técnico de benfeitorias e proceder com a avaliação dos imóveis residenciais de origem de famílias removidas por obra pública, risco ou calami-
dades para fins de indenização e reconstituição da nova habitação;
XVII - realizar a avaliação dos imóveis residenciais de famílias removidas por obra pública, risco ou calamidades para fins de indenização ou reconstituição da nova 
habitação;
XVIII - realizar negociação com as famílias que serão indenizadas em razão de desapropriações e compor o processo para efetivar a indenização;
XIX - realizar negociação com as famílias que serão indenizadas e compor o processo para efetivar a indenização;
XX - proceder à identificação e a avaliação dos imóveis residenciais a serem alugados para atendimento de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Moradia;
XXI - fiscalizar a ocupação dos imóveis no período pós-assentamento inclusive encaminhando ações de reintegração de posse, quando for o caso;
XXII - acompanhar a ocupação dos imóveis produzidos visando evitar sua utilização de forma inadequada e irregular;
XXIII - coordenar, executar e monitorar o reassentamento temporário e o reassentamento definitivo de famílias removidas por obras públicas, risco ou calamidades;
XXIV - propiciar a mobilização e fomentar a organização social e condominial; e
XXV - articular com outros órgãos envolvidos e desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção II
Diretoria de Regularização Fundiária
Art. 29.  São atribuições da Diretoria de Regularização Fundiária:
I - elaborar e implementar a Política de Regularização Fundiária do Município;
II - apoiar o desenvolvimento de políticas urbanas que combatam a ocupação desordenada do solo;
III - executar ações referente a regularização fundiária previstas nos projetos, bem como as ações referente aos planos de intervenções integrados;
IV - orientar a população em assuntos relacionados à questão fundiária;
V - planejar e supervisionar a elaboração dos planos de intervenções integrados que preveem a urbanização e regularização fundiária em assentamentos precários do 
município;
VI - planejar, elaborar e supervisionar os projetos de regularização fundiária;
VII - planejar e executar as ações de regularização fundiária e de trabalho técnico social referentes aos processos de intervenção integrada implementadas em assenta-
mentos precários;
VIII - coordenar, em colaboração com os demais órgãos municipais, as ações necessárias ao controle urbano das áreas de vilas, favelas e conjuntos habitacionais;
IX - monitorar o conjunto de ações de regularização fundiária; e
X - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos, bem como outras atividades definidas pela Superintendência.
TÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS
CAPÍTULO I
DO PESSOAL
Art. 30.  A SMDUH disporá de quadro próprio de pessoal, regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Munícipio de Contagem e constituído de cargos de provi-
mento permanente e cargos de provimento em comissão de Direção, Chefia e Assessoramento Municipal - DAM, nos termos do art. 31 da Lei Complementar nº 247, de 
2017.
§1º  As nomeações e designações de ocupantes de cargos de DAM de que trata o caput se processarão por ato do Chefe do Poder Executivo.
§2º  A SMDUH poderá conceder, nos termos da legislação específica, estágio a estudantes de nível médio, técnico e superior.
Art. 31.  Os cargos de provimento em comissão a que se refere o art. 30 somam 1.134,0 (mil, cento e trinta e quatro) pontos de DAM-unitário.
§1º  À nomeação em cargos de provimento em comissão de Direção, Chefia e Assessoramento Municipal - DAM se aplicam as definições constantes dos arts. 32 a 34 e 
36 a 38 da Lei Complementar nº 247, de 2017.
§2º  Ao servidor investido em cargo de provimento em comissão de DAM pode ser atribuída a Gratificação Estratégica Municipal - GEM, para desempenhar função 
estratégica em área ou projeto considerado de elevada complexidade ou de relevante contribuição para o Município, nos termos dos arts. 39 e 40 da Lei Complementar 
nº 247, de 2017.
§3º  As Gratificações Estratégica Municipal somam 9 (nove) pontos de GEM-unitário.
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§4º  Poderá haver a alteração do quantitativo e da distribuição dos DAM e das GEM, desde que tal medida não altere o respectivo número total de pontos unitários, 
conforme disposto na Lei Complementar nº 247, no art. 43 e seus parágrafos.
§5º  O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou com estabilidade financeira nomeado em cargo de DAM poderá optar pelo vencimento do cargo de provi-
mento em comissão ou pela remuneração de seu cargo efetivo acrescida de 50% (cinquenta por cento) do valor do cargo comissionado no qual foi nomeado, cabendo 
também a observância das demais disposições dos arts. 44 e 45, da Lei Complementar nº 247, de 2017.
CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DE OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSIONAMENTO E DEMAIS SERVIDORES
Art. 32.  Ao Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação compete dirigir e responsabilizar-se pelas atividades do órgão, exercer as atribuições previstas 
na Lei Orgânica Municipal, bem como outras atribuições determinadas pelo Chefe do Poder Executivo.
Parágrafo único O Secretário é o ordenador de despesas, podendo delegar, por ato próprio, ao Subsecretário ou a titular de Superintendência, observadas as normas 
legais aplicáveis.
Art. 33.  Cabe aos titulares de funções de chefia ou de cargos de gratificação de funções de direção, gerência ou equivalente, conforme o caso:
I - assistir ao Secretário e às unidades organizacionais internas da Secretaria nos assuntos referentes ao seu âmbito de atuação;
II - articular-se com órgãos e entidades da administração pública municipal, estadual ou federal, nos limites de suas atribuições, visando à coleta de dados e infor-
mações necessárias à solução de assuntos submetidos à sua apreciação, coordenação ou decisão;
III - emitir parecer e proferir despachos decisórios em processos submetidos à sua apreciação;
IV - expedir ordens, instruções de serviço e normas disciplinadoras com vistas à execução de suas atividades;
V - representar, quando designados, os respectivos superiores hierárquicos;
VI - exercer outras atribuições determinadas pelos respectivos superiores hierárquicos.
Art. 34.  Aos demais servidores lotados ou em exercício na SMDUH, sem atribuições especificadas neste Decreto, cabe executar as tarefas descritas em legislações ine-
rentes aos cargos que ocupam e cumprir as ordens emanadas dos respectivos superiores hierárquicos.
CAPÍTULO III
DA SUBSTITUIÇÃO
Art. 35.  O Secretário, nas ausências eventuais e temporárias, será substituído, pelo Subsecretário de Planejamento Urbano e Ordenamento Territorial, Subsecretário de 
Licenciamento e Fiscalização Urbana ou Subsecretário de Habitação, nesta ordem, ficando vedada a acumulação de cargos, bem como a percepção de vencimentos do 
substituído.
Parágrafo único.  Para efeitos de substituição de pessoal, ocupante de cargo de provimento em comissão ou não, lotado nesta Secretaria, observar-se-á o disposto na 
Lei Orgânica, bem como nos demais Decretos e Atos Administrativos que que regulamentem ou complementem a regulamentação da matéria.
TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS
Art.36.  A Subsecretaria de Habitação de que trata o art. 22, adotará as providências cabíveis, visando a transferência e assunção de contratos e convênios, termos de 
colaboração e compromissos diversos para sua gestão e controle, bem como representações e administração de órgãos colegiados e fundos, conforme orientações da 
Procuradoria Geral do Município - PGM e da Secretaria Municipal de Governo - Segov.
Art. 37.  Os casos omissos deste Decreto serão resolvidos pelo Secretário, que baixará, quando necessário, atos complementares ao fiel cumprimento e aplicação do 
presente Decreto.
Art. 38.  Ficam revogados:
I - o Decreto nº 251, de 10 de janeiro de 2014; e
II – o Decreto nº 208, de 5 de novembro de 2013.
Art. 39.  O presente Decreto entra em vigor em 1º de abril de 2018.

Palácio do Registro, em Contagem, 28 de março de 2018.

WILLIAM VIEIRA BATISTA
Prefeito de Contagem, em exercício 
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ANEXO
Organograma da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

DECRETO Nº 457, DE 28 DE MARÇO DE 2018
Dispõe sobre a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, as competências e atribuições de suas unidades, as 
definições e normas sobre seu quadro de pessoal e cargos e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 62 da Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 
2017,
DECRETA:
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E ESTRUTRA ORGANIZACIONAL
Art. 1º  A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad tem por finalidade planejar, coordenar e articular a implementação das políti-
cas de meio ambiente do Município, de forma integrada e intersetorial, com as competências definidas no art. 23 da Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 
2017.
Art. 2º  A Semad tem a seguinte estrutura organizacional:
I - Unidades vinculadas diretamente ao Secretário:
a) Gabinete do Secretário;
b) Assessoria de Articulação Institucional, Normas e Procedimentos;
c) Assessoria de Gestão e Inovação; e
d) Diretoria de Operação Institucional;
II - Superintendência de Políticas Ambientais, com as seguintes diretorias:
a) Diretoria de Educação Ambiental; e
b) Diretoria de Gestão de Condicionantes;
III - Superintendência de Planejamento em Resíduos Sólidos;
IV - Superintendência de Controle Ambiente com as seguintes diretorias:
a) Diretoria de Fiscalização; e
b) Diretoria de Apreensão de Animais;
V - Superintendência de Licenciamento Ambiental; e
VI - Superintendência de Parques, Praças e Jardins com as seguintes diretorias:
a) Diretoria de Manutenção de Parques, Praças e Jardins; e
b) Diretoria de Arborização.
Parágrafo único.  As unidades organizacionais da Semad se relacionam conforme organograma definido no Anexo deste Decreto.
TÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DAS UNIDADES
CAPÍTULO I
DAS UNIDADES VINCULADAS AO SECRETÁRIO
Seção I
Gabinete do Secretário
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Art. 3º  Ao Gabinete do Secretário compete:
I - organizar o expediente do Gabinete, suas audiências, bem como as correspondências do Secretário e das demais chefias;
II - promover a gestão dos serviços de recepção, registro, controle e informações em processos e documentos submetidos à apreciação do Secretário;
III - coordenar e controlar o atendimento ao público que se dirige ao Gabinete, bem como orientar sobre assuntos em tramitação no Gabinete e na Semad;
IV - secretariar reuniões, organizar entrevistas e palestras, bem como pautas das audiências solicitadas ao Secretário;
V - redigir ofícios, portarias, circulares, relatórios, exposições de motivos, pareceres, despachos, instruções normativas, ordens de serviço e outros documentos;
VI - manter as demais chefias informadas das orientações e procedimentos definidos pelo Secretário;
VII - providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas com a área de atuação da Semad;
VIII - acompanhar as publicações no Diário Oficial de Contagem e informar ao Secretário os atos e publicações de interesse da Semad;
IX - manter atualizado o controle de protocolo dos documentos das matérias relacionadas com a área de atuação da Semad; e
X - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção II
Assessoria de Articulação Institucional, Normas e Procedimentos
Art. 4º  São competências da Assessoria Especial de Articulação Institucional, Normas e Procedimentos:
I - assistir o Secretário na definição das diretrizes e na implementação das ações de meio ambiente;
II - coordenar a elaboração de diretrizes, normas, planos e orçamentos;
III - acompanhar e avaliar os planos, os programas e as ações de meio ambiente;
IV - coordenar o processo de elaboração, implementação, monitoramento e revisão do planejamento estratégico de meio ambiente;
V - supervisionar, coordenar e apoiar as atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente, como também do Conselho Municipal do Meio Ambiente;
VI - exercer as atividades de secretaria-executiva do Conselho Municipal de Meio Ambiente, de maneira a prestar-lhes apoio técnico-operacional;
VII - emitir pareceres, sob censura, sobre os assuntos de natureza técnica, política e administrativa, submetidos à deliberação do secretário;
VIII - formular minuta de termo de compromisso para conversão de multas decorrentes de infrações ambientais a nos termos da legislação aplicável em vigor, para 
apreciação e assinatura do Secretário;
IX - elaborar minuta de termo de compromisso e Ajuste de Conduta na regularização de empreendimentos e situações de poluição e danos ambientais nos termos da 
legislação aplicável em vigor, para apreciação e assinatura do Secretário;
X - emitir pareceres jurídicos nos processos de licenciamento ambiental, notadamente aqueles que se licenciarem empreendimento de relevante impacto ambiental;
XI - proferir pareceres jurídicos e efetuar prévio juízo legal nos processos de em que processam infrações ambientais por violação às leis ambientais aplicáveis no Mu-
nicípio, em especial a Lei nº 3.789, de 23 de dezembro de 2003, regulamentada pelo Decreto nº 11.292, de 24 de abril de 2004; e
XII - elaborar normas e emitir pareceres, sempre que solicitado, no âmbito da Semad.
Parágrafo único.  As competências previstas neste artigo poderão ser internamente delegadas, mediante portaria do Assessor.
Seção III
Assessoria de Gestão e Inovação
Art. 5º  À Assessoria de Gestão e Inovação compete:
I - prestar assessoria direta e imediata ao Secretário ou a quem ele indicar, em assuntos especializados;
II - cumprir as missões determinadas pelo Secretário, bem como desenvolver outras atividades de assessoramento e de representação política e social;
III - encaminhar providências solicitadas pelo Gabinete e acompanhar sua execução e atendimento;
IV - realizar estudos, coligir informações e executar outros trabalhos que lhes forem atribuídos pelo Secretário e demais chefias;
V - assessorar as relações do Secretário com os órgãos da administração municipal e entidades externas que o demandarem;
VI - coordenar a implantação de processos de modernização administrativa e de melhoria contínua, articulando as funções de racionalização, organização e otimização 
no âmbito da Semad;
VII - atuar no planejamento estratégico da Semad e em seus planos setoriais;
VIII - monitorar o desempenho global da Semad colaborando na identificação de entraves e oportunidades na execução de suas atividades e na proposição de ações 
que visem assegurar o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos;
IX - apoiar e assessorar as atividades desenvolvidas pelas unidades da Semad, conforme definições do Secretário;
X - realizar o acompanhamento das publicações do Diário Oficial de Contagem, com a indicação de ações pertinentes;
XI - promover o gerenciamento estratégico em conformidade com as diretrizes técnicas estabelecidas;
XII - transmitir aos demais níveis hierárquicos as determinações, ordens de serviço, portarias e outros atos emanados do Secretário da pasta;
XIII - receber os processos administrativos dirigidos ao Secretário e dar encaminhamento aos mesmos;
XIV - prestar assistência ao Secretário no desempenho de suas atribuições e compromissos oficiais a realização de estudos, avaliações, pareceres, pesquisas e levanta-
mentos de interesse da Semad;
XV - preparar os despachos do Secretário, coordenar as medidas relativas ao cumprimento dos prazos processuais, pareceres e informações relativo as atribuições vincu-
ladas da Semad; e
XVI - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção IV
Diretoria de Operação Institucional
Art. 6º  São competências da Diretoria de Operação Institucional:
I - executar as atividades orçamentárias, financeiras, administrativas e de pessoal no âmbito da Semad, segundo diretrizes fixadas pelos órgãos centrais de gestão, 
orçamentária, financeira e administrativa;
II - coordenar o processo interno de elaboração, revisão, monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento, tais como o plano de longo prazo, o Plano 
Plurianual - PPA e a Lei Orçamentária Anual - LOA, no que se refere a Semad, conforme orientação da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - Seplan;
III - realizar, no âmbito de suas competências, os atos necessários à execução orçamentária e financeira, tais como solicitações e autorizações para realização de despe-
sas, pedidos de provisionamento e de empenho, emissão de notas de autorização de pagamentos e outros, conforme orientações e normas da Seplan e da Secretaria 
Municipal de Fazenda - Sefaz;
IV - realizar, orientar e avaliar a execução físico-financeira do orçamento anual da Semad;
V - elaborar o balanço geral dos Fundos geridos pela Semad;
VI - promover a correta aplicação de recursos e determinar a apuração de irregularidades;
VII - alimentar sistemas informatizados específicos e sistêmicos que compõem a estrutura de gestão e controle da execução orçamentária e financeira;
VIII - expedir e elaborar balancetes mensais e promover conciliação das contas contábeis de controle que requerem fechamento mensal;
IX - acompanhar a execução e o vencimento de contratos, convênios e outros ajustes, nos quais a Secretaria seja parte ou interveniente;
X - solicitar, acompanhar e gerir o Pronto Pagamento;
XI - controlar a movimentação de bens móveis da Semad e apurar e encaminhar denúncias de extravio de bens públicos municipais;
XII - fazer o levantamento das necessidades de materiais da Semad e definir a programação de compras;
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XIII - executar as atividades referentes à requisição, à recepção, à guarda, à distribuição e ao controle do estoque do material de consumo, bem como receber e manter 
controle do material permanente;
XIV- providenciar a execução das atividades de serviços gerais, de manutenção de instalações e de equipamentos;
XV - controlar os serviços de suporte administrativo, telefonia e reprografia solicitados pelo Gabinete do Secretário e demais unidades;
XVI- promover a obtenção, tratamento e fornecimento de dados e informações estatísticas sobre recursos humanos, materiais, patrimoniais, contratos, instrumentos 
financeiros e orçamentários;
XVII - executar as atividades de administração de recursos humanos lotados e em exercício na Semad, segundo as políticas do órgão central, incluindo os devidos regis-
tros, encaminhamentos para concessão de benefícios e direitos, avaliação de desempenho, informações para a folha de pagamento, conforme orientações e normas da 
Secretaria Municipal de Administração - Sead;
XVIII - prestar apoio administrativo a todas as unidades da Semad;
XIX - realizar a normatização de procedimentos de sua competência;
XX - solicitar e acompanhar a disponibilização de veículo observada agenda de compromissos do Secretário; e
XXI - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
CAPÍTULO II
DA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS
Art. 7º  São competências da Superintendência de Políticas Ambientais:
I - coordenar, normatizar e executar as políticas, diretrizes e metas relacionadas a política de meio ambiente do Município;
II -realizar o planejamento e a gestão ambiental dos recursos naturais do Município por meio de programas e projetos integrados, em colaboração com os demais 
órgãos da Secretaria;
III - promover a educação ambiental no Município em consonância com a Política Nacional de Educação Ambiental e o Programa Nacional de Educação Ambiental;
IV - normatizar as ações relativas à execução da política de meio ambiente do Município;
V - integrar a política ambiental às políticas setoriais previstas no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município;
VI - executar as ações de implementação do plano de desenvolvimento ambiental da bacia de Vargem das Flores e do programa de recuperação e desenvolvimento 
ambiental da bacia da Pampulha, no tocante à educação ambiental;
VII - garantir a participação da comunidade no processo de gestão ambiental, assegurando a representação de todos os segmentos sociais no planejamento da política 
ambiental do Município através de fóruns, audiências públicas, seminários, conferências, etc.;
VIII - realizar atividades de sensibilização e conscientização com estudantes da rede pública e particular de ensino, lideranças comunitárias, técnicos da administração 
pública e funcionários de empresas privadas do Município;
IX - recomendar ações destinadas a articular os aspectos ambientais dos planos, programas, projetos, atividades desenvolvidas por órgãos municipais, estaduais e 
federais;
X - gerir as atividades do Centro de Educação Ambiental Vargem das Flores;
XI - promover a interação entre os setores das administrações pública e privada envolvidos com a preservação do meio ambiente;
XII - captar parcerias e convênios de cooperação técnica ou financeira para desenvolvimento de ações de educação e de proteção ambiental;
XIII - participar da gestão das bacias hidrográficas, em articulação com municípios vizinhos, especialmente dos comitês de Bacias Hidrográficas do Rio das Velhas e do 
Rio Paraopeba;
XIV - implementar o plano de desenvolvimento ambiental da bacia de Vargem das Flores, em articulação com o Município de Betim e a Companhia de Saneamento de 
Minas Gerais - COPASA MG;
XV - implementar o programa de recuperação e desenvolvimento ambiental da bacia da Pampulha, em articulação com o Município de Belo Horizonte e demais órgãos 
e entidades envolvidos no programa;
XVI - participar da formulação e implantação de políticas, planos e programas de saneamento básico e de drenagem no Município, compreendendo as ações de vigilân-
cia epidemiológica, sanitária e ambiental, em articulação com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SMDUH e a Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Urbanos - Semobs;
XVII - desenvolver e manter o mapeamento temático do Município e a mapoteca ambiental;
XVIII - participar do processo de licenciamento ambiental e prestar apoio técnico ao Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem - COMAC;
XIX - gerir o Fundo Municipal de Meio Ambiente;
XX - coordenar a gestão de programas especiais de meio ambiente, possibilitando a geração de renda, a valorização de parcerias e a mobilização social;
XXI - coordenar, estimular, desenvolver e avaliar pesquisas, estudos, projetos, planos e programas de caráter científico, tecnológico, cultural e educativo, relativos à 
implementação e difusão da Política Municipal de Meio Ambiente;
XXII - promover intercâmbios com centros de documentação, assegurando o livre e amplo acesso às informações ambientais básicas, divulgando-as sistematicamente;
XXIII - manter o cadastro atualizado das áreas verdes e de proteção ambiental; e
XXIV - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção I
Diretoria de Educação Ambiental
Art. 8º  São atribuições da Diretoria de Educação Ambiental:
I - elaborar, subsidiar e implantar estudos, projetos, planos e programas, assim como normatizar as ações relativas à execução da política de meio ambiente do Mu-
nicípio, no tocante à educação ambiental;
II - capacitar, aperfeiçoar e estimular a formação de educadores e agentes ambientais, para desenvolverem, em âmbito local, atividades de educação ambiental;
III - participar na organização de cursos e treinamentos em sua área de atuação;
IV - promover a educação ambiental descentralizada junto a parques, unidades educativas e audiências públicas, entre outros locais;
V - supervisionar, acompanhar, prestar suporte técnico e avaliar as ações de educação ambiental desenvolvidas pelo Município;
VI - desenvolver e implementar estratégias de comunicação, destinadas à educação ambiental para a comunidade;
VII - informar e sensibilizar a população quanto à preservação das áreas verdes da cidade, implantadas ou nativas; e
VIII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção II
Diretoria de Gestão de Condicionantes
Art. 9º  São atribuições da Diretoria de Gestão de Condicionantes:
I - gerenciar, controlar, identificar, avaliar, acompanhar e consolidar os licenciamentos ambientais emitidos com condicionantes;
II - realizar vistorias técnicas para o acompanhamento do cumprimento das condicionantes estabelecidas nas licenças ambientais;
III - comparar o desempenho do cumprimento das condicionantes, bem como adotar providências para o efetivo cumprimento;
IV - promover melhorias contínuas para o gerenciamento do controle de condicionantes;
V - acompanhar o tratamento das não conformidades apontadas;
VI - manter informada a chefia imediata a respeito do cumprimento das atividades da gerência de cumprimento das condicionantes;
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VII - fazer cumprir os prazos legais para instalações dos Planos de Controles Ambientais e dos seus respectivos sistemas; e
VIII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
CAPÍTULO III
DA SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO EM RESÍDUOS SÓLIDOS
Art. 10.  São competências da Superintendência de Planejamento em Resíduos Sólidos:
I - elaborar programas de coleta e destinação final de resíduos sólidos recicláveis, em especial o de coleta seletiva;
II - gerenciar a política municipal de reciclagem de resíduos sólidos urbano;
III - orientar e assessorar tecnicamente as atividades de coleta seletiva dos resíduos sólidos recicláveis executadas por organizações parceiras;
IV - atuar junto com a Semobs na elaboração de normas e definições para separação de material reciclável no aterro municipal;
V - subsidiar a elaboração e/ou revisão do Programa e do Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos;
VI - promover a articulação e parceira com organizações da sociedade civil, iniciativa privada e outros órgãos da Administração Municipal visando a coleta seletiva no 
Município;
VII - identificar áreas potenciais para a coleta seletiva;
VIII - identificar e avaliar e novas tecnologias para diminuição dos resíduos;
IX - realizar campanhas educativas sobre a coleta seletiva;
X - gerenciar e manter o funcionamento das estações de reciclagem de resíduos inertes e de outras unidades descentralizadas, destinadas ao recebimento e tratamento 
de resíduos recicláveis;
XI - elaborar planos de reciclagem de resíduos urbanos;
XII - manter atualizado o cadastro de associações de catadores de materiais recicláveis;
XIII - articular com a Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de Renda - Seteger promoção de palestras, debates e seminários sobre a importância da reciclagem e 
para geração de renda;
XIV - monitorar o funcionamento de quaisquer instalações ou sistemas, públicos ou particulares, relativos a disposição e destinação de resíduos sólidos municipais;
XV - revisar periodicamente o Programa Municipal de Coleta Seletiva de Materiais Recicláveis;
XVI - gerenciar o Programa Municipal de Coleta Seletiva de Materiais Recicláveis de maneira participativa, em parceira com organizações da sociedade civil, iniciativa 
privada e outros órgãos da Administração Municipal;
XVII - desenvolver atividades de apoio às cooperativas de trabalho, associações e parcerias para implementação, ampliação e manutenção da coleta no Município, em 
parceria com outros órgãos da administração municipal;
XVIII - desenvolver campanha permanente de educação para a coleta seletiva, de forma a criar hábitos e conscientizar a população da importância da realização deste 
serviço;
XIX - difundir o Programa Municipal de Coleta Seletiva de Materiais Recicláveis no segmento social organizado, órgão, entidade de classe, liderança comunitária, enti-
dade pública e escola, visando a estabelecer meio efetivo de envolvimento, participação e controle social na gestão pública da coleta seletiva;
XX - orientar e assessorar tecnicamente as atividades de coleta seletiva executadas por organizações parceiras;
XXI - promover articulação com os diversos segmentos públicos e privados para o desenvolvimento do programa de educação ambiental e ampliação dos Projetos de 
Coleta Seletiva de Materiais Recicláveis;
XXII - realizar a análise e aprovação dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Especiais;
XXIII - monitorar e promover a articulação das atividades da gestão de resíduos sólidos no município;
XXIV - estimular o desenvolvimento de ações que possibilitem alcançar melhorias na gestão de resíduos sólidos no município;
XXV - monitorar o tratamento e/ou a destinação final de resíduos sólidos urbanos (resíduos de serviços de saúde, da construção civil, pneus inservíveis, eletrônicos e 
outros) e industriais, em parceira com outros órgãos da Administração Municipal;
XXVI - manter atualizado o cadastro dos geradores e o inventário de resíduos sólidos especiais;
XXVII - promover articulação com as instituições de ensino para o desenvolvimento de ação relacionada a gestão de resíduos sólidos, em setor de extensão, pesquisa e 
ensino nas escolas;
XXVIII - monitorar e avaliar a política municipal de resíduos sólidos desenvolvendo e emitindo indicadores de desempenho mensais das atividades de gestão de resíduos 
sólidos municipal; e
XXIX - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
CAPÍTULO IV
DA SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE AMBIENTAL
Art. 11.  São competências da Superintendência de Controle Ambiental compete:
I - planejar, executar e controlar as ações necessárias ao cumprimento da política e das diretrizes municipais para o meio ambiente;
II - coordenar atividades de gestão da política de meio ambiente na área de fiscalização em articulação com os demais órgãos do Município;
III - coordenar as atividades de controle ambiental, participando da avaliação dos empreendimentos de impacto, com a colaboração dos demais órgãos da Secretaria;
IV - propor normas, padrões e procedimentos de controle ambiental, em articulação com os demais órgãos envolvidos do Município;
V - monitorar procedimentos de fiscalização ambiental no Município, em colaboração com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SMDUH;
VI - elaborar, em conjunto com órgãos afins, os planos, programas, projetos, normas, padrões e procedimentos de controle e fiscalização das fontes de poluição sonora, 
fixas e móveis e das fontes de poluição veicular no Município;
VII - elaborar procedimentos, ações e projetos de fiscalização e fiscalização preventiva em todos os âmbitos e contextos da área ambiental;
VIII - realizar ações integradas de fiscalização e fiscalização preventiva com demais órgãos da estrutura municipal ou outros de estrutura diversa;
IX - proceder a pesquisas e levantamentos de dados que sejam de interesse da fiscalização ambiental;
X - noticiar os demais órgãos reguladores municipais sobre irregularidades detectadas em ações de fiscalização regulares ou demandadas por terceiros;
XI - aprovar os Boletim Semanal de Apuração de Pontos - BOLSAP referentes às tarefas dos fiscais;
XII - supervisionar o recolhimento, apreensão e guarda de animais soltos em ruas, logradouros públicos ou locais de livre acesso a população;
XIII - promover ações coibidoras de degradações, invasões, captura e tráfico de animais e outros tipos de ações clandestinas nos parques do Município; e
XIV - orientar suas diretorias subordinadas e desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção I
Diretoria de Fiscalização
Art. 12.  São atribuições da Diretoria de Fiscalização:
I - executar ação fiscalizadora com objetivo do exercício do poder de polícia, para observância das normas da legislação de proteção, conservação e melhoria do meio 
ambiente, requisitando, quando necessário, apoio policial para a garantia do exercício desta competência;
II - conduzir os processos de fiscalização, bem como de aplicação de penalidades em virtude do descumprimento da legislação ambiental vigente;
III - coordenar as equipes de fiscalização ambiental no Município;
IV - atuar em conjunto com os demais órgãos do Município; e
V - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
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Seção II
Diretoria de Apreensão de Animais
Art. 13.  São atribuições da Diretoria de Apreensão de Animais:
I - recolher os animais que se encontrarem soltos em ruas, logradouros públicos ou locais de livre acesso a população;
II - manter a guarda dos animais apreendidos;
III - manter alimentados os animais apreendidos;
IV - encaminhar procedimentos para a destinação dos animais apreendidos;
V - manter a limpeza do curral de apreensão e suas dependências;
VI - realizar conservação e manutenção das cercas ao entorno do curral de apreensão visando manter a segurança dos animais apreendidos;
VII - manter o pasto e capineira em condições de alimentação para os animais;
VIII - receber e atender os chamados telefônicos para apreensão dos animais que se encontrarem soltos em locais proibidos;
IX - informar a chefia imediata o estoque de alimentos e a necessidade de aquisição visando manter o estoque mínimo necessário à alimentação dos animais;
X - gerenciar os serviços do caminhão boiadeiro nas atividades de recolhimento de animais;
XI - gerenciar as atividades realizadas pelos laçadores de animais, organizando escala de trabalho visando o funcionamento dos serviços em todos os dias da semana;
XII - prestar as informações necessárias para a emissão de guia de arrecadação bancária para pagamento de taxa de retirada de animais; e
XIII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
CAPÍTULO V
DA SUPERINTENDÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Art. 14.  São competências da Superintendência de Licenciamento Ambiental:
I - executar, avaliar e monitorar o procedimento de licenciamento ambiental nas áreas e atividades de infraestrutura urbana e parcelamento do solo, nas áreas de co-
mércio, prestação de serviços e indústria e naquelas sujeitas a autorizações especiais, monitorando as condicionantes estabelecidas nas licenças dos empreendimentos;
II - gerenciar o licenciamento ambiental e a avaliação dos empreendimentos de impacto em colaboração com os demais órgãos municipais;
III - normatizar e monitorar a política de áreas verdes e de arborização do Município e desenvolver estudos e projetos sobre a matéria;
IV - realizar vistorias técnicas, com a emissão dos respectivos relatórios;
V - emitir certidões ou autorizações relacionadas a atividades de impacto ambiental desenvolvidas no Município, conforme previsto na legislação vigente;
VI - emitir parecer ambiental para fins de liberação de Alvará de Localização e Funcionamento; 
VII - promover o planejamento e programação de atividades operacionais a serem implantadas ou mantidas com manutenção de podas e supressões;
VIII - elaborar, quando necessário, parecer técnico para atividades de podas e supressões e emitir as autorizações pertinentes;
IX - emitir autorização de poda, corte e supressão de árvores;
X - realizar a análise e emissão de autorizações ambientais de qualquer natureza, encaminhando para análise e parecer final dos superiores hierárquicos;
XI - supervisionar, coordenar e executar as atividades necessárias à análise e emissão de autorizações ambientais de qualquer natureza, encaminhando para análise e 
parecer final dos superiores hierárquicos;
XII - promover, avaliar e propor alterações das normas, padrões e procedimentos vigentes do processo de licenciamento e de atividades efetivas ou potencialmente 
poluidoras ou causadoras de impacto ambiental, e de metodologia de avaliação de impacto ambiental;
XIII - promover e avaliar o desenvolvimento do sistema municipal de licenciamento ambiental, discutindo e apresentando possíveis propostas de alteração da legislação 
municipal, objetivando consolidar políticas públicas de uso e ocupação do solo, buscando agilidade na execução da legislação vigente;
XIV - manter atualizado Banco de Dados Ambientais com o cadastro e registros de licenciamentos de produtores e atividades efetiva ou potencialmente poluidora, 
causadora de impacto ambiental, ou que de alguma forma utilizam os recursos de fauna e da flora;
XV - propor atos normativos destinados a uniformizar procedimentos administrativos, relacionados ao processo de licenciamento ambiental em consonância com a 
legislação ambiental;
XVI - prestar as informações necessárias aos contribuintes que pretendem se licenciar para atividades correlatas, bem como a relação dos documentos pertinentes a 
formulação do processo;
XVII- analisar e emitir pareceres técnicos relativos a processos de licenciamento ambiental, com vistas a subsidiar decisões do Conselho Municipal de Meio Ambiente de 
Contagem - COMAC;
XVIII - formular, para aprovação do COMAC, normas técnicas e padrões de proteção, conservação e melhoria do meio ambiente;
XIX - prestar apoio e assessoramento técnico ao COMAC; e
XX - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
CAPÍTULO VI
DA SUPERINTENDÊNCIA DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS
Art. 15.  São competências da Superintendência de Parques, Praças e Jardins
I - administrar os parques do Município, praticando os atos necessários a seus serviços e gestão do seu patrimônio, englobando a coordenação, a administração e o 
controle das atividades de manutenção, preservação, manejo e segurança;
II - coordenar os serviços de implantação, recuperação e manutenção de unidades de conservação e áreas verdes públicas e de preservação ambiental;
III - atuar, em articulação com a Semobs, na manutenção de praças e jardins,
IV -  coordenar a elaboração e execução do Plano Diretor de Arborização Urbana;
V - coordenar e execução do manejo, poda e supressão da arborização urbana;
VI - controlar atividades, eventos, esportes, lazer e programas sociais inerentes às finalidades dos parques municipais;
VII - divulgar os eventos e programações dos parques sob sua responsabilidade;
VIII - coordenar planos e programas relativos à ocupação das áreas destinadas a praças, parques, áreas verdes e demais espaços de especial interesse ambiental do 
Município;
IX - definir normas para a ocupação de áreas destinadas a praças, parques, áreas verdes e demais espaços de especial interesse ambiental, no âmbito da política de 
meio ambiente do Município;
X - promover as articulações necessárias com as comunidades, outros órgãos e entidades envolvidas nos programas dos parques do Município, visando o bom desem-
penho de seus objetivos;
XI - sistematizar, uniformizar e controlar as informações fornecidas aos usuários dos parques, bem como elaborar respostas aos questionamentos e obter a opinião 
emitida pelos mesmos; e
XII - orientar as atividades de suas diretorias e desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção I
Diretoria de Manutenção de Parques, Praças e Jardins
Art. 16.  São atribuições da Diretoria de Parques, Praças e Jardins:
I - executar a manutenção de parques, praças e jardins municipais, incluindo manutenção dos cercamentos, trilhas, nascentes, lagos, placas indicativas e edificações de 
apoio;
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II - executar a manutenção e paisagismo dos jardins, canteiros e praças, incluindo manutenção das fontes, quedas d’agua, meio-fio e calçadas, academias da cidade, 
pisos, quadras de esporte;
III - executar, de forma direta ou indireta, obras e serviços de implantação, recuperação e manutenção de unidades de conservação e áreas verdes públicas e de preser-
vação ambiental;
IV - executar as atividades de manutenção, preservação, utilização e segurança de parques, dentro de sua área de atuação, em conformidade com as normas aplicáveis;
V - colaborar no combate de incêndios em áreas naturais;
VI - estabelecer parcerias de conservação dos parques municipais com moradores dos entornos dos parques, bem como com escolas municipais;
VII - promover parcerias de incentivo de adoção de jardins, canteiros e praças; e
VIII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção II
Diretoria de Arborização
Art. 17.  São atribuições da Diretoria de Arborização:
I - elaborar Plano Diretor de Arborização Urbana e executar o levantamento e mapeamento das áreas verdes e demais áreas de especial interesse ambiental do Mu-
nicípio, com a colaboração da Seplan;
II - coordenar e executar o manejo, poda e supressão da arborização urbana;
III - realizar a poda e corte de árvores nativas ou exóticas, vegetação de caráter ornamental e mudas de árvores plantadas em logradouros públicos, praças e demais 
áreas institucionais, observando a legislação vigente;
IV - analisar e manifestar-se sobre propostas de legislação pertinente à gestão de áreas verdes elaborada pelo Legislativo ou outros órgãos do Executivo;
V -  avaliar e emitir parecer sobre propostas de implantação de parques e de implantação e intervenções de qualquer natureza nas áreas verdes públicas;
VI - promover o levantamento periódico e a catalogação da fauna e flora dos parques sob sua responsabilidade; e
VII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
TÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS
CAPÍTULO I
DO PESSOAL
Art. 18.  A Semad disporá de quadro próprio de pessoal, regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Munícipio de Contagem, constituído de cargos de provimento 
permanente e cargos de provimento em comissão de Direção, Chefia e Assessoramento Municipal - DAM nos termos do art. 31 da Lei Complementar nº 247, de 2017.
§1º  As nomeações e designações dos ocupantes de cargos de DAM de que trata o caput se processarão por ato do Chefe do Poder Executivo.
§2º  A Semad poderá conceder, nos termos da legislação específica, estágio a estudantes de nível médio e superior.
Art. 19.  Os cargos de provimento em comissão a que se refere o art. 18 somam 697,0 (seiscentos e noventa e sete) pontos de DAM-unitário.
§1º  À nomeação em cargos de provimento em comissão de DAM se aplicam as definições constantes dos arts. 32 a 34 e 36 a 38 da Lei Complementar nº 247, de 2017.
§2º  Ao servidor investido em cargo de provimento em comissão DAM pode ser atribuída a Gratificação Estratégica Municipal - GEM, para desempenhar função estra-
tégica em área ou projeto considerado de elevada complexidade ou de relevante contribuição para o Município, nos termos dos arts. 39 e 40 da Lei Complementar nº 
247, de 2017.
§3º  As Gratificações Estratégica Municipal somam 11 (onze) pontos de GEM-unitário.
§4º  Poderá haver a alteração do quantitativo e da distribuição dos DAM e das GEM, desde que tal medida não altere o respectivo número total de pontos unitários, 
conforme disposto na Lei Complementar nº 247, de 2017, no art. 43 e seus parágrafos.
§5º  O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou com estabilidade financeira nomeado em cargo de DAM poderá optar pelo vencimento do cargo de provi-
mento em comissão ou pela remuneração de seu cargo efetivo acrescida de 50% (cinquenta por cento) do valor do cargo comissionado no qual foi nomeado, cabendo 
também a observância das demais disposições dos arts. 44 e 45, da Lei Complementar nº 247, de 2017.
CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DE OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSIONAMENTO E DEMAIS SERVIDORES
Art. 20.  Ao Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável compete dirigir e responsabilizar-se pelas atividades do órgão e exercer as atri-
buições previstas na Lei Orgânica Municipal, bem como outras atribuições determinadas pelo Chefe do Poder Executivo.
§1º  Integra o Gabinete do Secretário, um Subsecretário ao qual compete auxiliar o Secretário na gestão da Secretaria, bem como executar ou coordenar atividades 
definidas pelo Secretário.
§2º  O Secretário Municipal é o ordenador de despesas, podendo delegar por ato próprio ao Subsecretário ou a titular de Superintendência, observadas as normas 
legais aplicáveis.
Art. 21.  Cabe aos titulares de funções de chefia ou de cargos de gratificação de funções de direção, gerência ou equivalente, conforme o caso:
I - assistir ao Secretário e às unidades organizacionais internas da Secretaria nos assuntos referentes ao seu âmbito de atuação;
II - articular-se com órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, nos limites de suas atribuições, visando à coleta de dados e informa-
ções necessárias à solução de assuntos submetidos à sua apreciação, coordenação ou decisão;
III - emitir parecer e proferir despachos decisórios em processos submetidos à sua apreciação;
IV - representar, quando designados, os respectivos superiores hierárquicos;
V - expedir ordens, instruções de serviço e normas disciplinadoras com vistas à execução de suas atividades; e
VI - exercer outras atribuições determinadas pelos respectivos superiores hierárquicos.
Art. 22.  Aos demais servidores lotados ou em exercício na Semad, sem atribuições especificadas neste Decreto, cabe executar as tarefas descritas em legislações ineren-
tes aos cargos que ocupam e cumprir as ordens emanadas dos respectivos superiores hierárquicos.
CAPÍTULO III
DA SUBSTITUIÇÃO
Art. 23.  O Secretário Municipal, nas ausências eventuais e temporárias, será substituído pelo Subsecretário, que exercerá também as atribuições determinadas por ele, 
ficando vedada a acumulação de cargos, bem como a percepção de vencimentos do substituído.
Parágrafo único.  Para efeitos de substituição de pessoal, ocupante de cargo de provimento em comissão ou não, lotado nesta Secretaria, observar-se-á o disposto na 
Lei Orgânica, bem como nos demais Decretos e Atos Administrativos que regulamentem ou complementem a regulamentação da matéria.
TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS
Art. 24.  Os bens imóveis e móveis, materiais e equipamentos integrantes do patrimônio da Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes de Contagem - ConParq, 
extinta nos termos do art. 50 da Lei Complementar nº 247, de 2017, serão incorporados ao patrimônio do Município, sob guarda e uso na Secretaria de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável - Semad, conforme definições da Secretaria Municipal de Administração - Sead.
Art. 25.  Observado o disposto nos arts. 50 e 52 da Lei Complementar nº 247, de 2017, a Semad adotará as providências cabíveis visando à adaptação dos instrumentos 
contratuais e demais acordos firmados pela ConParq que serão assumidos por ela, bem como para a assunção de direitos, créditos e obrigações que lhe cabem, assim 
como nas demais obrigações pecuniárias, inclusive nas respectivas receitas, que passarão a ser recolhidas à conta do Tesouro Municipal.
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Parágrafo único.  A Procuradoria Geral do Município - PGM e a Secretaria Municipal de Governo - Segov estabelecerão as definições, diretrizes e procedimentos para a 
assunção dos direitos, créditos e obrigações.
Art. 26.  Os casos omissos deste Decreto serão resolvidos pelo Secretário, que baixará, quando necessário, atos complementares ao fiel cumprimento e aplicação do 
presente Decreto.
Art. 27.  Revoga-se o Decreto nº 95, 25 de junho de 2013.
Art. 28.  O presente Decreto entra em vigor em 1º de abril de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, 28 de março de 2018.
WILLIAM VIEIRA BATISTA
Prefeito de Contagem, em exercício

ANEXO
Organograma da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

DECRETO Nº 458, DE 28 DE MARÇO DE 2018
Dispõe sobre a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, as competências e atribuições de suas unidades, as definições e normas 
sobre seu quadro de pessoal e cargos e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 62 da Lei Complementar nº 247 de 29 de dezembro de 
2017,
DECRETA:
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Art. 1º  A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SMDS, tem por finalidade planejar, coordenar e articular a implementação das políticas sociais do Município, 
de forma integrada e intersetorial, com as competências definidas no art. 26 da Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2017.
Art. 2º  A SMDS tem a seguinte estrutura organizacional:
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I - Unidades vinculadas ao Secretário:
a) Gabinete do Secretário;
b) Assessoria de Gestão e Inovação; e
c) Diretoria de Operação Institucional;
II - Superintendência de Assistência, com as seguintes diretorias e gerências:
a) Diretoria de Proteção Social Básica;
b) Diretoria de Proteção Social de Média e Alta Complexidade;
c) Diretoria de Programas e Benefícios, com as seguintes gerências:
1. Gerência de Cadastro; e
2. Gerência de Transferência de Renda;
d) Diretoria de Proteção à Criança e ao Adolescente:
1. Gerência de Apoio e Articulação do Sistema de Garantia de Direitos;
e) Diretoria de Parcerias, com a seguinte gerência:
1. Gerência de Prestações de Contas;
III - Superintendência de Segurança Alimentar e Abastecimento com a seguinte estrutura:
a) Diretoria de Promoção Alimentar com a seguinte gerência:
1. Gerência de Agricultura Urbana e Familiar;
b) Diretoria de Equipamentos de Abastecimento com as seguintes gerências;
1. Gerência de Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias;
2. Gerência de Abastecimento Social.
Parágrafo único.  As unidades organizacionais da SMDS se relacionam conforme organograma definido no Anexo deste Decreto.
TÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DAS UNIDADES
CAPÍTULO I
DAS UNIDADES VINVULADAS AO SECRETÁRIO
Seção I
Gabinete do Secretário
Art. 3º  Ao Gabinete do Secretário compete:
I - organizar o expediente do Secretário e Subsecretário, suas audiências, correspondências e agenda;
II - promover a gestão dos serviços de recepção, registro, controle e informações em processos e documentos submetidos à apreciação do Secretário;
III - coordenar e controlar o atendimento ao público que se dirige ao Gabinete;
IV - orientar o atendimento ao público sobre informações de assuntos em tramitação no Gabinete e na SMDS, assim como informar, sobre os processos em andamento;
V - secretariar reuniões, entrevistas e palestras, bem como organizar as pautas das audiências solicitadas ao Secretário;
VI - redigir documentos de interesse da SMDS;
VII - manter as demais chefias informadas, das orientações do Secretário;
VIII - providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas com a área de atuação da SMDS;
IX - solicitar a disponibilização de veículo observada agenda de compromissos do Secretário; e
X - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos e as definidas pelo Secretário.
Seção II
Assessoria de Gestão e Inovação
Art. 4º  À Assessoria de Gestão e Inovação compete:
I - prestar assessoria direta e imediata ao Secretário ou a quem ele indicar, em assuntos especializados;
II - cumprir as missões de representação determinadas pelo Secretário;
III - desenvolver outras atividades de assessoramento e de representação política e social determinadas pelo Secretário;
IV - encaminhar providências solicitadas pelo Gabinete e acompanhar sua execução;
V - realizar estudos, coligir informações e executar outros trabalhos que lhes forem atribuídos;
VI - assessorar as relações do Secretário com os órgãos da administração municipal e entidades externas que o demandarem;
VII - coordenar a implantação de processos de modernização administrativa e de melhoria contínua, articulando as funções de racionalização, organização e otimiza-
ção;
VIII - monitorar o desempenho global da Secretaria colaborando na identificação de entraves e oportunidades na execução de suas atividades e na proposição de ações 
que visem assegurar o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos;
IX- atuar, conforme diretrizes da Secretaria Municipal de Comunicação - Secom, para as ações de comunicação, incluindo a preparação de material informativo e a 
organização de eventos relacionados à temática da SMDS;
X - atuar, nos limites de sua competência e orientações da Procuradoria Geral do Município - PGM, em assuntos jurídicos de interesse da SMDS;
XI - assessorar o Secretário e Subsecretários na participação em reuniões de conselhos e outros órgãos colegiados, audiências públicas, congressos e eventos em geral;
XII - apoiar e assessorar as atividades desenvolvidas pelas unidades da SMDS, conforme definições do Secretário;
XIII - realizar o acompanhamento das publicações do Diário Oficial de Contagem, com a indicação de ações pertinentes;
XIV - promover o gerenciamento estratégico da SMDS conforme diretrizes estabelecidas; e
XV - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção III
Diretoria de Operação Institucional
Art. 5º  São competências da Diretoria de Operação Institucional:
I - executar as atividades orçamentárias, financeiras, administrativas e de pessoal no âmbito da SMDS, segundo diretrizes fixadas pelos órgãos centrais de gestão, orça-
mentária, financeira e administrativa;
II - coordenar o processo interno de elaboração, revisão, monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento, tais como o plano de longo prazo, o Plano 
Plurianual - PPA e a Lei Orçamentária Anual - LOA, no que se refere a SMDS, conforme orientação da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - Seplan;
III - realizar, no âmbito de suas competências, os atos necessários à execução orçamentária e financeira, tais como solicitações e autorizações para realização de despe-
sas, pedidos de provisionamento e de empenho, emissão de notas de autorização de pagamentos e outros, conforme orientações e normas da Seplan e da Secretaria 
Municipal de Fazenda - Sefaz;
IV - realizar, orientar e avaliar a execução físico-financeira do orçamento anual;
V - promover a correta aplicação de recursos e determinar realizar a apuração de irregularidades;
VI - elaborar o Balanço Geral dos Fundos geridos pela SMDS;
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VII - alimentar sistemas informatizados específicos, bem como aqueles sistêmicos que compõem a estrutura de gestão e controle da execução orçamentária e financeira;
VIII - expedir e elaborar balancetes mensais e promover conciliação das contas contábeis de controle que requerem fechamento mensal;
IX - controlar a movimentação de bens móveis da Secretaria e apurar encaminhar denúncias de extravio de bens públicos municipais;
X - definir a programação de compras de materiais para a SMDS;
XI - controlar os serviços de suporte administrativo, telefonia e reprografia solicitados pelo Gabinete do Secretário e demais unidades;
XII - promover a obtenção, tratamento e fornecimento de dados e informações estatísticas sobre recursos humanos, materiais, patrimoniais, contratos, instrumentos 
financeiros e orçamentários;
XIII - executar as atividades referentes à requisição, à recepção, à guarda, à distribuição e ao controle do estoque do material de consumo, bem como receber e manter 
controle do material permanente;
XIV - providenciar a execução das atividades de serviços gerais, de manutenção de instalações e de equipamentos;
XV - acompanhar as atividades relacionadas à administração de recursos humanos lotados e em exercício na Secretaria, segundo as políticas do órgão central;
XVI - acompanhar a execução e o vencimento de contratos, convênios e outros ajustes, nos quais a Secretaria seja parte ou interveniente;
XVII - prestar apoio administrativo e disponibilizar informações e documentos solicitados pelas demais unidades; e
XVIII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos ou definidas pelo Secretário.
CAPÍTULO II
DA SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA
Art. 6º  À Superintendência de Assistência compete:
I - coordenar a execução da Política Municipal de Assistência Social, viabilizando a articulação entre programas, projetos, serviços e benefícios da Política de Assistência 
Social no Município;
II - coordenar as ações intersetoriais que garantam a inserção comunitária e social das famílias acompanhadas pela SMDS;
III - monitorar e coordenar as ações relativas aos Programa transferência de renda e de moradia implementados em âmbito municipal;
IV - coordenar a estratégia de implementação de planos, programas e projetos de assistência social;
V - coordenar as ações para a construção de políticas integradas para atendimento ao grupo familiar;
VI - identificar parcerias com empresas privadas e instituições governamentais visando à concretização dos projetos especiais;
VII - estabelecer diretrizes e procedimentos para a estruturação e operacionalização dos serviços, programas e benefícios;
VIII - sistematizar dados de atendimento prestados à população e garantir a atualização dos sistemas de informação da assistência social, com vistas ao planejamento, 
controle das ações e à avaliação dos resultados da política estadual de assistência social;
IX - coordenar os Centros de Referência da Assistência Social - CRAS e os Centros de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS segundo princípios e normas 
estabelecidos pela Política Nacional da Assistência Social;
X - coordenar as ações relativos aos Programa transferência de renda implementados em âmbito municipal;
XI - monitorar e coordenar a atualização do banco de dados de organizações de outras esferas de governo que possam ser parceiras na execução das políticas sociais;
XII - gerir as aplicações dos Fundo Municipal de Assistência Social, do Fundo Municipal da Criança e Adolescentes e do Fundo Municipal de Auxílio de Transporte Estu-
dantil;
XIII - desenvolver ações de capacitação de gestores, trabalhadores do SUAS, conselheiros e parceiros, no que concerne à gestão e operacionalização de benefícios as-
sistenciais, programas de transferência de renda; e
XIV - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção I
Diretoria de Proteção Social Básica
Art. 7º  São atribuições da Diretoria de Proteção Social Básica:
I - estabelecer diretrizes e estratégias para atendimento às famílias moradoras nas áreas mais vulneráveis da cidade, conforme a legislação vigente da Política de As-
sistência Social;
II - assessorar as unidades pertinentes na gestão da Política de Assistência Social destinada às famílias em situação de vulnerabilidade e risco social;
III - participar, junto aos equipamentos de Proteção Social Básica, do mapeamento e organização da rede socioassistencial;
IV - acompanhar e apoiar os Centros de Referência Especializado de Assistência Social - CRAS, visando a plena execução de suas ações;
V - gerenciar e avaliar a execução dos programas e projetos da assistência social nos equipamentos dos CRAS;
VI - manter sistema de informações, com o objetivo de fornecer subsídios à análise e avaliação de programas e projetos;
VII - contribuir, por meio dos serviços e programas para o fortalecimento dos vínculos intrafamiliares e comunitários prevenindo situações de risco social;
VIII - coordenar as atividades de atendimento, orientação e encaminhamento para os serviços governamentais e não governamentais;
IX - coordenar ações de proteção básica, com instituições público e privada, destinadas à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da po-
breza, privação ou fragilização de vínculos afetivos;
X - apoiar e colaborar com Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC nas atividades de proteção básica à população em situação de vulnerabili-
dade social decorrente de discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências;
XI - estabelecer e adotar critérios de interesse público para celebração de parcerias com instituições possibilitando a expansão das atividades de assistência social;
XII - definir e adotar padrões de interesse público e eficiência para supervisão das instituições conveniadas com a SMDS;
XIII - executar, no que for cabível, as deliberações do Conselho Municipal de Assistência Social;
XIV - realizar e gerenciar fóruns sobre a definição das políticas de gestão dos CRAS;
XV -  realizar as ações socioeducativas para o público dos CRAS, em especial para a população em situação de vulnerabilidade social;
XVI - implantar e acompanhar a oferta das ações socioeducativas para todos os usuários, grupos e famílias e o público do Programa de Atenção Integral à Família - PAIF;
XVII - otimizar a aplicação dos recursos disponíveis às ações socioeducativas, por meio do planejamento, acompanhamento, avaliação e monitoramento;
XVIII - assessorar as entidades executoras, no planejamento e execução das ações socioeducativas de todos os programas sociais; e
XIX - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção II
Diretoria de Proteção Social de Média e Alta Complexidade
Art. 8º  São atribuições da Diretoria de Proteção Social de Média e Alta Complexidade:
I - acompanhar e apoiar os Centros de Referência Especializado de Assistência - CREAS, visando a plena execução de suas ações;
II - articular ações de proteção social especial de média e alta complexidade da política estadual de assistência social em consonância com as normativas do Sistema 
Único de Assistência Social - SUAS;
III - gerenciar e avaliar a execução dos programas e projetos da assistência social nos equipamentos dos CREAS;
IV - orientar o público sobre Benefício de Prestação Continuada, idosos e portadores de deficiência, conforme a Lei Orgânica da Assistência Social;
V - normatizar os critérios utilizados para o repassem de benefícios existentes;
VI - estabelecer diretrizes e critérios metodológicos de atendimento à população abrigada e à população de rua;
VII - executar atividades que promovam o abrigo, a assistência e a reintegração social;
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VIII - executar o serviço de abordagem de rua com objetivo de buscar a inclusão social das pessoas e famílias que vivem nas ruas, resgatando a dimensão de cidadania;
IX - supervisionar as entidades conveniadas que oferecem atendimento integral visando ao acolhimento de adultos e famílias com trajetória de vida nas ruas, e de 
abrigo de idosos;
X - desenvolver programas de reintegração à família e à sociedade;
XI - atuar em situações de emergência e calamidade pública no Município;
XII - contribuir para a qualificação dos serviços de proteção social especial de média complexidade, minimizando os índices de incidência e reincidência de violação de 
direitos; e
XIII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção III
Diretoria de Programas e Benefícios
Art. 9º  São atribuições da Diretoria de Programas e Benefícios:
I - coordenar os Programas de Benefícios sob a responsabilidade da Secretaria;
II - monitorar e supervisionar as atividades das gerências sob sua subordinação;
III - sistematizar os fluxos e procedimentos para a entrega dos benefícios, bem como buscar sistematicamente a melhoria nos processos de trabalho;
IV - definir indicadores de desempenho dos programas de benefícios e monitorar os resultados e os impactos dos programas;
V - cumprir as pactuações de aprimoramento da gestão do Cadastro de beneficiários de programas sociais: Cadastro Único dos Programas Sociais - CadÚnico, Cadastro 
do Meio Passe Estudantil e demais cadastros no âmbito de sua atuação;
VI - contribuir para a elevação dos Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família;
VII - contribuir para o cumprimento das condicionalidades dos programas de transferência de renda, através de ações integradas com as demais políticas sociais;
VIII - fomentar a eficiência da atualização cadastral e consistência do CadÚnico.
IX - realizar a gestão de benefícios assistenciais, programas de transferência de renda e programas afins em âmbito municipal; 
X - fomentar a gestão integrada entre serviços, benefícios e programas de transferência de renda com vistas à ampliação do acesso e garantia de atendimento qualifi-
cado aos/às usuários/as do SUAS;
XI - fomentar a construção de fluxos de referência e contrarreferência entre serviços, benefícios assistenciais e programas de transferência de renda no âmbito do SUAS;
XII - implementar, em conjunto com o setor responsável pelo monitoramento e avaliação, estratégia de planejamento, acompanhamento e revisão dos benefícios as-
sistenciais, programas de transferência de renda e programas afins;
XIII - gerenciar a infraestrutura e funcionamento dos abrigos governamentais e não-governamentais do Município de Contagem;
XIV - realizar levantamento de dados quantitativos e qualitativos dos abrigos conveniados a Prefeitura Municipal de Contagem;
XV - articular com Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC, o fortalecimento das ações de proteção;
XVI - atuar na implantação e monitoria do Programa Bolsa Moradia, em articulação com a Superintendência de Habitação da Secretaria Municipal de Políticas Urbanas e 
Habitação - SMDUH, incluindo:
a) o atendimento técnico social às famílias desapropriadas ou removidas por risco geológico ou execução de obras e incluídas no Programa Bolsa Moradia; e
b) nos procedimentos necessários ao pagamento do benefício, em especial na conferência de cadastro, documentos e controle administrativo;
XVII - identificar as áreas de vulnerabilidade e avaliar a extensão dos Programas;
Subseção I
Gerência de Cadastro
Art. 10.  A Gerência de Cadastro tem as seguintes atribuições:
I -  monitorar o cadastro de beneficiários de programas sociais, em articulação com a Gerência de Transferência de Renda;
II - realizar a gestão do Cadastro Único para Programas Sociais - CadÚnico no âmbito municipal;
III - assegurar a infraestrutura municipal necessária à gestão qualificada dos cadastros de beneficiários de programas sociais: CadÚnico, Cadastro do Meio Passe Estu-
dantil e demais cadastros no âmbito de sua atuação;
IV - realizar, em conjunto com órgãos e entidades afins, mobilização para o cadastramento de famílias com crianças em situação de trabalho infantil, beneficiários do 
Benefício de Prestação Continuada - BPC e demais públicos em situação de extrema pobreza;
V - promover a utilização do Cadastro Único para Programas Sociais para a articulação e integração de outras políticas municipais;
VI - desenvolver estratégias em conjunto com os municípios para o cadastramento de povos tradicionais em âmbito municipal;
VII - apoiar na identificação e no cadastramento da população em situação de vulnerabilidade socioeconômica, contribuindo com o desenvolvimento de estratégias de 
busca ativa; e
VIII - desenvolver outras atividades definidas pela Diretoria à qual se subordina;
Subseção II
Gerência de Transferência de Renda
Art. 11.  A Gerência Transferência de Renda tem as seguintes atribuições:
I - Identificar alternativas de fontes e programas de transferência de renda para a população de baixa renda do Município;
II - colher informações e acompanhar, junto às Secretarias Municipais envolvidas na execução dos programas, o cumprimento das condições pelos beneficiários;
III - elaborar manuais de procedimentos de rotina de atendimento;
IV - realizar trabalhos técnicos, no âmbito de sua competência, que subsidiem a integração do programa do Bolsa Família com as demais políticas e ações sociais do 
Município;
V - articular a integração entre as Secretarias Municipais envolvidas na execução das ações do programa do Bolsa Família;
VI - monitorar o CadÚnico de beneficiários do Programa Bolsa Família;
VII - formular, articular e implementar ações complementares aos programas de transferência de renda em âmbito municipal;
VIII - contribuir para o fortalecimento do controle social no que se refere ao acompanhamento da gestão dos programas de transferência de renda por parte do Con-
selho Municipal de Assistência Social - CMA; e
IX - desenvolver outras atividades definidas pela Diretoria à qual se subordina.
Seção IV
Diretoria de Proteção à Criança e ao Adolescente
Art. 12.  São atribuições da Diretoria de Proteção à Criança e ao Adolescente:
I - promover a execução de serviços e programas para assistência à criança e ao adolescente, com vistas à promoção e proteção social e garantida de seus direitos;
II - atuar na elaboração e execução do Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem, observadas as indicações do Conselho Nacional dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente - CONANDA e do Conselho Municipal da Criança e Adolescente;
III - coordenar a execução das medidas socioeducativas e promover o atendimento das crianças e adolescentes nas áreas de abrangências dos CRAS e CREAS;
IV - dar apoio às ações de saúde preventiva e vacinação de crianças e adolescentes;
V - dar apoio às ações de reforço e acompanhamento escolar;
VI - atuar, juntamente com o órgão pertinente, para o acesso e prática de esportes, laser e cultura por parte de crianças e adolescentes de Contagem; 
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VII - incentivar, propor e acompanhar programas para o menor aprendiz junto ao empresariado de Contagem;
VIII - atuar, em apoio aos órgãos pertinentes, na prevenção e combate ao uso de álcool e drogas por adolescentes;
IX - oferecer atendimento e proteção imediata às crianças e aos adolescentes, tais como abordagem educativa, atendimento multiprofissional especializado, apoio 
psicossocial e jurídico e acompanhamento permanente;
X - estabelecer diretrizes para as ações destinadas às crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social; 
XI - coordenar ações de combate à exploração da mão-de-obra infanto-juvenil, a mendicância e trabalho infantil nas ruas e o trabalho infantil doméstico, contribuindo 
para a sua erradicação;
XII - executar o Programa de Proteção às crianças e adolescentes vitimados pela violência doméstica e sexual;
XIII - articular ações intersetoriais visando garantia dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes vítimas de violência sexual;
XIV - fortalecer a autoestima de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, bem como o restabelecimento do direito à convivência familiar e comunitária;
XV - supervisionar as entidades conveniadas que oferecem atendimento integral às crianças e aos adolescentes que cumprem medida de proteção;
XVI - desenvolver programas de reintegração de crianças e adolescentes à família e à sociedade;
XVII - encaminhamento e acompanhamento de crianças e adolescentes para família acolhedora ou família substituta, conforme indicações dos conselhos tutelares ou 
da justiça;
XVIII - acompanhamento e promoção das crianças e adolescentes que permanecem nos núcleos familiares;
XIX - apoiar as atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e dos Conselhos Tutelares;
XX - atuar na gestão e aplicação dos recursos do Fundo Municipal da Criança e Adolescente e do Fundo Municipal de Auxílio de Transporte Estudantil;
XXI - atuar na captação de entidades parceiras para o patrocínio e desenvolvimento de programas para a proteção e garantia dos direitos de crianças e adolescentes;
XXII - subsidiar a representação da Secretaria de Desenvolvimento Social nas instâncias colegiadas no âmbito de sua atuação;
XXIII - coordenar o Programa Prefeito amigo da Criança - PPAC e integrar a Comissão de Avaliação no âmbito de sua atuação; e
XXIV - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção I
Gerência de Apoio e Articulação do Sistema de Garantia de Direitos
Art. 13  A Gerência de Apoio e Articulação do Sistema de Garantia de Direitos tem as seguintes atribuições:
I - promover, estimular, acompanhar e zelar pelo cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente em articulação com o Sistema de Garantia de Direitos de Crian-
ças e Adolescentes;
II - apoiar e articular os órgãos que compõem o Sistema de Garantia dos Direitos de Crianças e adolescentes;
III - fomentar a implantação de programas municipais e comunitários de proteção e promoção dos direitos de crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e 
social;
IV - orientar e avaliar a execução dos programas, projetos e ações realizadas pelos operadores do Sistema de Garantia dos Direitos de Crianças e Adolescentes;
V - contribuir na formulação da política de atendimento, promoção e proteção dos direitos de crianças e adolescentes;
VI - apoiar tecnicamente o Conselho Municipal e Organizações da Sociedade Civil no desenvolvimento de políticas voltadas para a promoção e proteção dos direitos de 
crianças e adolescentes;
VII - integrar instâncias colegiadas consultivas e deliberativas e orientar o desenvolvimento das ações;
VIII - avaliar os resultados das ações executadas e seu impacto nas condições de vida de crianças e adolescentes;
IX - acompanhar as atividades de capacitação e de formação de pessoas responsáveis pelo desenvolvimento de ações voltadas para as crianças e adolescentes;
X - prestar apoio técnico ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente na estruturação e gestão do Fundo da Infância e Adolescência - FIA; e
XI - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção V
Diretoria de Parcerias
Art. 14  São atribuições da Diretoria de Parcerias:
I - apoiar a gestão de Fundos Municipais vinculados à SMDS;
II - acompanhar e apoiar as atividades dos Conselhos Municipais vinculados à SMDS;
III - controlar a aplicação dos recursos financeiros oriundos de transferências da União, do Estado e do Tesouro Municipal repassados a entidades da sociedade civil;
VI - gerenciar os recursos financeiros provenientes de convênios e dos Fundos Municipais de sua competência;
V - manter arquivo e guarda dos contratos, convênios e demais ajustes realizados pela SMDS;
VI - prestar apoio na elaboração do Balanço Geral dos Fundos geridos pela SMDS;
VII - alimentar sistemas informatizados específicos vinculados à operacionalização e controle dos convênios e de repasses financeiros; e
VIII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção I
Gerência de Prestações de Contas
Art. 15  São atribuições da Gerência de Prestação de Contas:
I - conciliar periodicamente as contas bancárias relativas aos convênios e dos Fundos Municipais de sua competência;
II - elaborar as prestações de contas dos convênios realizados pela SMDS;
III - encaminhar a prestação de contas dos convênios e acompanhar junto aos órgãos repassadores de recursos, as análise e aprovação, providenciando os expedientes 
necessários à sua regularização, quando for o caso;
IV - elaborar balancetes mensais relativos aos convênios e termos de colaboração e promover conciliação das contas contábeis de controle; e
V - desenvolver outras atividades definidas pela diretoria à qual se subordina.
CAPÍTULO III
DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ABASTECIMENTO
Art. 16.  À Superintendência de Segurança Alimentar e Abastecimento compete:
I - coordenar o planejamento e articular a política de segurança alimentar nutricional e abastecimento;
II - coordenar a estratégia de implementação de planos, programas e projetos de segurança alimentar e abastecimento;
III - planejar e monitorar ações de educação alimentar e orientação para o consumo para a população em geral e como suporte aos diversos programas públicos de 
segurança alimentar nutricional;
IV - sistematizar dados dos atendimentos prestados à população;
V - dar suporte administrativo e técnico ao Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável;
VI - monitorar a execução de suas ações;
VII - gerir o Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional; e
VIII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção I
Diretoria de Promoção Alimentar
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Art. 17.  São atribuições da Diretoria de Promoção Alimentar:
I - formular e implementar políticas e programas de segurança alimentar e nutricional;
II - estimular a integração dos esforços entre o Município e sociedade civil, bem como promover o monitoramento e a avaliação da segurança alimentar e nutricional do 
Município;
III - coordenar o planejamento e as ações de incentivo à agricultura urbana em espaços comunitários;
IV - coordenar campanhas educativas sobre alimentação saudável para população;
V - monitorar e supervisionar as atividades das gerências sob sua subordinação; e
VI - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção I
Gerência de Agricultura Urbana e Familiar
Art. 18.  A Gerência de Agricultura Urbana e Familiar tem as seguintes atribuições:
I - planejar e realizar ações de incentivo à agricultura urbana em espaços comunitários, estimulando a produção de frutas e hortaliças;
II - articular as ações de apoio aos grupos e famílias produtoras para comercializar o excedente da produção junto à comunidade do entorno, na perspectiva da geração 
de renda;
III - promover capacitação técnica e assessoria para a implantação das hortas e pomares;
IV - estabelecer parceria com outras Secretarias para realização de atividades de promoção da alimentação saudável nos equipamentos públicos do município;
V - estimular a produção e comercialização direta da produção;
VI - supervisionar, estabelecer diretrizes e critérios de qualidade a serem desenvolvidos pelas instituições beneficiadas no Programa Banco de Alimentos;
VII - articular e mobilizar os produtores familiares para comercialização da produção junto a programas institucionais ou diretamente em pontos;
VIII - articular e monitorar as ações de logística e negociação dos pontos de comercialização.
IX - monitorar e supervisionar a implantação e funcionamento do Banco de Alimentos e das “Vacas Mecânicas”; e
X - desenvolver outras atividades definidas pela Diretoria à qual se subordina.
Seção II
Diretoria de Equipamentos de Abastecimento
Art. 19.  São atribuições da Diretoria de Equipamentos de Abastecimento:
I - coordenar os Equipamentos de Segurança Alimentar;
II - implantar e manter cozinhas comunitárias;
III - contribuir para melhorar a dieta alimentar das comunidades envolvidas e introduzir hábitos alimentares saudáveis;
IV - proporcionar às famílias em situação de extrema pobreza atendidas pelo Programa de Segurança Alimentar uma alimentação saudável, diversificada, econômica e 
rica em nutrientes;
V - promover ações de educação alimentar voltadas à segurança nutricional, preservação e resgate da cultura gastronômica, combate ao desperdício e promoção da 
saúde;
VI - minimizar a carência nutricional da população vulnerável à fome;
VII - transferir tecnologia de produção de alimentos às famílias;
VIII - capacitar os beneficiários do projeto para a gestão empreendedora de negócios de caráter associativo;
IX - viabilizar a participação da comunidade na gestão das Cozinhas Comunitárias; e
X - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção I
Gerência de Restaurante Popular e Cozinhas Comunitárias
Art. 20.  A Gerência de Restaurante Popular e Cozinhas Comunitárias tem as seguintes atribuições:
I - gerenciar os restaurantes populares e cozinhas comunitárias do Município, organizando seu funcionamento e a oferta de serviços;
II - promover campanhas de divulgação e orientação dos serviços oferecidos;
III - fomentar políticas de parcerias para garantir alimentação a baixo custo à população;
IV - ajudar na formulação cardápios de baixo custo, que valorizem os hábitos alimentares; e
V - desenvolver outras atividades definidas pela Diretoria à qual se subordina; 
Subseção II
Gerência de Abastecimento Social
Art. 21.  A Gerência de Abastecimento Social temas seguintes atribuições:
I - minimizar o desperdício de alimentos em sistemas de produção, transporte e comercialização, por meio do direcionamento das sobras limpas;
II - promover ações de educação alimentar voltadas à segurança nutricional, combate ao desperdício e promoção da saúde;
III - executar a análise, seleção, classificação e embalagem de alimentos para distribuição gratuita a instâncias previamente cadastradas;
IV - coordenar a arrecadação de alimentos provenientes de doações;
V - articular as unidades de comercialização, armazenagem e processamento de alimentos para estabelecimento de parcerias; e
VI - desenvolver outras atividades definidas pela Diretoria à qual se subordina.
TÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS
CAPÍTULO I
DO PESSOAL
Art. 22.  A SMDS disporá de quadro próprio de pessoal, regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Munícipio de Contagem, constituído de cargos de provimento 
permanente e cargos de provimento em comissão de Direção, Chefia e Assessoramento Municipal - DAM nos termos do art. 31 da Lei Complementar nº 247, de 2017.
§1º  As nomeações e designações dos ocupantes de cargos de DAM de que trata o caput se processarão por ato do Chefe do Poder Executivo.
§2º  A SMDS poderá conceder, nos termos da legislação específica, estágio a estudantes de nível médio, técnico e superior.
Art. 23.  Os cargos de provimento em comissão a que se refere o art. 22 somam 801,5 (oitocentos e um inteiros e cinco décimos) pontos de DAM-unitário.
§1º  À nomeação em cargos de provimento em comissão de DAM se aplicam as definições constantes dos arts. 32 a 34 e 36 a 38 da Lei Complementar nº 247, de 2017.
§2º  Ao servidor investido em cargo de provimento em comissão DAM pode ser atribuída a Gratificação Estratégica Municipal - GEM, para desempenhar função estra-
tégica em área ou projeto considerado de elevada complexidade ou de relevante contribuição para o Município, nos termos dos arts. 39 e 40 da Lei Complementar nº 
247, de 2017.
§3º  As Gratificações Estratégica Municipal somam 5 (cinco) pontos de GEM-unitário.
§4º  Poderá haver a alteração do quantitativo e da distribuição dos cargos de DAM e das GEM, desde que tal medida não altere o respectivo número total de pontos 
unitários, conforme disposto na Lei Complementar nº 247, no art. 43 e seus parágrafos.
§5º  O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou com estabilidade financeira nomeado em cargo de DAM poderá optar pelo vencimento do cargo de provi-
mento em comissão ou pela remuneração de seu cargo efetivo acrescida de 50% (cinquenta por cento) do valor do cargo comissionado no qual foi nomeado, cabendo 



"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, 28 de março de 2018 Página 85 de 151 Diário Oficial de Contagem - Edição 4313

também a observância das demais disposições dos arts. 44 e 45, da Lei Complementar nº 247, de 2017.
CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DE OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSIONAMENTO E DEMAIS SERVIDORES
Art. 24.  Ao Secretário Municipal de Desenvolvimento Social compete dirigir e responsabilizar-se pelas atividades do órgão, exercer as atribuições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, bem como outras atribuições determinadas pelo Chefe do Poder Executivo.
§1º  Integra o Gabinete do Secretário, um Subsecretário ao qual compete auxiliar na gestão da Secretaria, assumindo as funções por ele delegadas.
§2º  O Secretário é o ordenador de despesas, podendo delegar, por ato próprio, ao Subsecretário ou a titular de Superintendência, observadas as normas legais 
aplicáveis.
Art. 25.  Cabe aos titulares de funções de chefia ou de cargos de gratificação de funções de direção, gerência ou equivalente, conforme o caso:
I - assistir ao Secretário e às unidades organizacionais internas da Secretaria nos assuntos referentes ao seu âmbito de atuação;
II - articular-se com órgãos e entidades da administração pública municipal, estadual ou federal, nos limites de suas atribuições, visando à coleta de dados e informa-
ções necessárias à solução de assuntos submetidos à sua apreciação, coordenação ou decisão;
III - emitir parecer e proferir despachos decisórios em processos submetidos à sua apreciação;
IV - expedir ordens, instruções de serviço e normas disciplinadoras com vistas à execução de suas atividades;
V - representar, quando designados, os respectivos superiores hierárquicos; e
VI - exercer outras atribuições determinadas pelos respectivos superiores hierárquicos.
Art. 26.  Aos demais servidores lotados ou em exercício na SMDS, sem atribuições especificadas neste Decreto, cabe executar as tarefas descritas em legislações ineren-
tes aos cargos que ocupam e cumprir as ordens emanadas dos respectivos superiores hierárquicos
CAPÍTULO III
DA SUBSTITUIÇÃO
Art. 27.  O Secretário Municipal, nas ausências eventuais e temporárias, será substituído Pelo Subsecretário, que exercerá também as atribuições determinadas por ele, 
ficando vedada a acumulação de cargos, bem como a percepção de vencimentos do substituído.
Parágrafo único.  Para efeitos de substituição de pessoal, ocupante de cargo de provimento em comissão ou não, lotado nesta Secretaria, observar-se-á o disposto na 
Lei Orgânica, bem como nos demais Decretos e Atos Administrativos que regulamentem ou complementem a regulamentação da matéria.
TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS
Art. 28.  A SMDS adotará as providências cabíveis visando a transferência e assunção de contratos e convênios, termos de colaboração e compromissos diversos para 
sua gestão e controle, bem como representações e administração de órgãos colegiados e fundos, conforme orientações da Procuradoria Geral do Município - PGM e da 
Secretaria Municipal de Governo - Segov.
Art. 29.  Os casos omissos deste Decreto serão resolvidos pelo Secretário, que baixará, quando necessário, atos complementares ao fiel cumprimento e aplicação do 
presente Decreto.
Art. 30.  Revoga-se o Decreto nº 101, de 25 de junho de 2013.
Art. 31.  O presente Decreto entra em vigor em 1º de abril de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, 28 de março de 2018.
WILLIAM VIEIRA BATISTA
Prefeito de Contagem, em exercício

ANEXO
Organograma da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
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DECRETO Nº 459, DE 28 DE MARÇO DE 2018
Dispõe sobre a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Defesa Social, as competências e atribuições de suas unidades, as definições e normas sobre seu 
quadro de pessoal e cargos e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 62 da Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 
2017;
DECRETA:
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E ESTURUTURA ORGANIZACIONAL
Art.1º  A Secretaria Municipal de Defesa Social - Seds, tem por finalidade desenvolver e implantar políticas que promovam a proteção do cidadão, articulando e inte-
grando os organismos governamentais e a sociedade de forma motivadora, visando organizar e ampliar a capacidade de defesa ágil e solidária das comunidades de 
Contagem e dos próprios municipais, com as competências definidas no art. 18 da Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2017.
Art. 2º  A estrutura organizacional da Seds é composta pelas unidades vinculadas diretamente ao Secretário, a Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil e a Subsecretaria 
de Segurança.
§1º  Estão diretamente vinculadas ao Secretário as seguintes unidades:
I - Gabinete do Secretário;
II - Assessoria de Gestão e Inovação;
III - Diretoria de Operação Institucional, composta por:
a) Gerência de Orçamento e Finanças;
b) Gerência de Compras, Contratos, Convênios e Termos de Parceria;
c) Gerência de Gestão de Pessoal; e
d) Gerência de Logística;
IV - Junta de Alistamento Militar.
§2º  A Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil é composta pelas seguintes unidades Organizacionais:
I - Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC:
a) Diretoria de Prevenção:
1. Gerência de Mobilização Comunitária; e
2. Gerência de Gestão de Risco e de Monitoramento de Áreas de Risco;
b) Diretoria de Resposta a Desastres:
1. Gerência de Restabelecimento; e
2. Gerência de Apoio Técnico;
II - Centro Integrado de Comando e Controle Municipal de Contagem - CICC-M/Contagem.
§3º  A Subsecretaria de Segurança tem as seguintes unidades:
I - Comando da Guarda Civil de Contagem, ao qual se subordina o Subcomandante da Guarda Civil de Contagem, e possui as seguintes unidades:
a) Diretoria de Atividades Especializadas:
1. Gerência de Inteligência;
2. Gerência de Missões Especiais; e
3. Gerência de Proteção Escolar e Banda
b) Diretoria Operacional:
1. Gerência de Planejamento Operacional;
2. Gerência de Controle de Materiais e Equipamentos; e
3. Gerência de Ensino e Capacitação;
II - Corregedoria da Guarda Civil de Contagem;
III - Superintendência de Prevenção à Violência:
a) Diretoria de Prevenção à Violência; e
b) Observatório Municipal de Segurança Pública;
IV - Superintendência de Prevenção ao Uso de Drogas.
§4º  As unidades organizacionais da Seds se relacionam conforme organograma definido no Anexo deste Decreto.
TÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DAS UNIDADES
CAPÍTULO I
DAS UNIDADES VINCULADAS AO SECRETÁRIO
Seção I
Gabinete do Secretário
Art.3º  Ao Gabinete do Secretário compete:
I - organizar o expediente do Secretário, suas audiências, correspondências do Secretário e das demais chefias;
II - promover a gestão dos serviços de recepção, registro, controle e informações em processos e documentos submetidos à apreciação do Secretário;
III - coordenar e controlar o atendimento ao público externo e aos demais órgãos da Administração Pública;
IV - secretariar reuniões, entrevistas e palestras, bem como organizar as pautas das audiências solicitadas ao Secretário;
V - redigir ofícios, portarias, circulares, relatórios, exposições de motivos, pareceres, despachos, instruções normativas, ordens de serviço, e outros documentos de 
interesse da Secretaria;
VI - manter as demais chefias informadas, das orientações do Secretário e procedimentos;
VII - providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas com a área de atuação da Secretaria;
VIII - manter atualizado o controle de protocolo dos documentos das matérias relacionadas com a área de atuação da Seds;
IX - apoiar funcionamento dos escritórios dos Subsecretários e Comandante; e
X - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção II
Assessoria de Gestão e Inovação
Art.4º  À Assessoria de Gestão e Inovação compete:
I - prestar assessoria direta e imediata ao Secretário, Subsecretários e Comandante ou a quem eles indicarem, em assuntos especializados;
II - cumprir as missões de representação determinadas pelo Secretário, Subsecretários e Comandante;
III - desenvolver outras atividades de assessoramento e de representação política e social determinadas pelo Secretário, Subsecretários e Comandante;
IV - encaminhar providências solicitadas pelo Secretário e acompanhar sua execução e atendimento;
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V - realizar estudos, coligir informações e executar outros trabalhos que lhes forem atribuídos pelo Secretário, Subsecretários e Comandante;
VI - assessorar as relações do Secretário, Subsecretários e Comandante com os órgãos da administração municipal e entidades externas que o demandarem;
VII - coordenar a implantação de processos de modernização administrativa e de melhoria contínua, articulando as funções de racionalização, organização e otimização 
no âmbito da Seds;
VIII - monitorar o desempenho global da Secretaria colaborando na identificação de entraves e oportunidades e na proposição de ações de correção;
IX - realizar o acompanhamento das publicações do Diário Oficial de Contagem, com a indicação de ações pertinentes;
X - promover o gerenciamento estratégico em conformidade com as diretrizes técnicas estabelecidas; e
XI - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção III
Diretoria de Operação Institucional
Art.5º  À Diretoria de Operação Institucional compete:
I - planejar, dirigir e executar as atividades administrativas, orçamentárias e financeiras no âmbito da Seds, segundo diretrizes fixadas pelos órgãos centrais de gestão 
financeira, orçamentária, administrativa e de pessoal;
II - responsabilizar-se pelo planejamento, processo de elaboração de despesas orçamentárias, execução orçamentária e pagamentos da Seds;
III - promover a correta aplicação de recursos, inclusive os oriundos de contratos e de termos de parcerias e determinar a realização de apuração de irregularidades;
IV - realizar a normatização dos procedimentos de sua competência e de suas unidades subordinadas;
V - responsabilizar-se pela execução das ações de administração de pessoal e de gestão de recursos humanos lotados na Seds, inclusive os guardas civis, conforme 
normas da Secretaria Municipal de Administração - Sead;
VI - planejar, determinar a execução e coordenar as ações de capacitação, aperfeiçoamento e desenvolvimento dos servidores da Seds;
VII - apoiar técnico-operacionalmente e controlar o processo de utilização, conservação, preservação e desenvolvimento de recursos de hardware, software e de rede do 
sistema de informações da Secretaria, em consonância com as diretrizes e metas da Política de Tecnologia da Informação da Prefeitura;
VIII - orientar e supervisionar as atividades e desempenho de suas unidades subordinadas;
IX - coordenar o processo interno de elaboração, revisão, monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento, tais como plano de longo prazo, o Plano Pluri-
anual - PPA e a Lei Orçamentária Anual - LOA, no que se refere a Seds, conforme orientações da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - Seplan; e
X - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção I
Gerência Orçamentária e Financeira
Art. 6º  São atribuições da Gerência Orçamentária e Financeira:
I - executar internamente o Plano Plurianual - PPA e da Lei Orçamentária Anual - LOA;
II - coordenar internamente a execução físico-financeira dos planos, programas e ações previstas na LOA e no PPA;
III - atuar junto aos órgãos centrais para solicitações de créditos orçamentários, de provisionamento, empenhos, liquidação e realização de pagamentos;
IV - realizar e avaliar a execução físico-financeira dos fundos sob sua gestão, conforme orientações do órgão central e das políticas e programas pertinentes; e
V - realizar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos e as definidas pela Diretoria à qual se subordina.
Subseção II
Gerência de Compras, Contratos, Convênio e Termos de Parcerias
Art. 7º  São atribuições da Gerência de Compras, Contratos e Termos de Parceria:
I - encaminhar e acompanhar, junto aos órgãos pertinentes, as aquisições de materiais permanentes, de consumo e contratações de serviços, necessários ao funciona-
mento das unidades da Seds, especialmente os materiais e produtos de uso específico, mediante encaminhamento de termo de referência e/ou solicitação de compras 
elaborado pela unidade demandante;
II - elaborar as minutas de contratos, termos de parceria e convênios pertinentes aos assuntos de defesa social, incluindo os termos aditivos e planos de trabalho;
III - promover o chamamento público para realização de termos de parceira com organizações da sociedade civil, acompanhando a respectiva tramitação;
IV - providenciar a publicação, no Diário Oficial de Contagem, dos extratos dos convênios, termos de parceria e outros ajustes firmados pela Seds;
V - controlar o processo de liberação de recursos, visando adequar a programação à disponibilidade orçamentária e financeira;
VI - acompanhar e orientar a execução financeira de convênios, termos de parceria e outros ajustes dos quais a Seds seja parte, sejam instrumentos de entrada ou de 
saída;
VII - acompanhar a execução e o vencimento de contratos, termos de parcerias, convênios e outros ajustes, nos quais a Seds seja parte ou interveniente;
VIII - encaminhar e providenciar ajustes ou encerramentos de vencimento de contratos, termos de parcerias convênios e outros ajustes, nos quais a Seds seja parte ou 
interveniente;
IX - acompanhar a conciliação das contas contábeis de controle, bem como das contas bancárias relativas aos termos de parceria, convênios de sua competência;
X - elaborar as prestações de contas dos convênios realizados pela Seds;
XI - encaminhar a prestação de contas dos convênios e acompanhar junto aos órgãos de controle e repassadores de recursos, as análise e aprovação, providenciando os 
expedientes necessários à sua regularização, quando for o caso;
XII - manter a guarda dos contratos, termos e demais ajustes realizados pela Seds;
XIII - alimentar sistemas informatizados específicos vinculados à operacionalização e controle de contratos, termos de parcerias e convênios e de repasses financeiros; e
XIV - desenvolver outras atividades definidas pela Diretoria à qual se subordina.
Subseção III
Gerência de Gestão de Pessoal
Art.8º  São atribuições da Gerência de Gestão de Pessoal:
I - administrar as atividades relacionadas com os direitos e deveres de todos os servidores, registro funcional, movimentação e lotação de pessoal, frequência, escala de 
férias, controle numérico e nominal dos quadros de pessoal e estagiários lotados na Seds;
II - coordenar, junto à Secretaria Municipal de Administração - Sead o, a implementação de políticas de administração e desenvolvimento do servidor, tais como plano 
de carreira, avaliação de desempenho, direitos e vantagens e saúde do trabalhador e valorização dos servidores inclusive da Guarda Civil;
III - executar, conforme definições da chefia, os encaminhamentos relacionados a concurso público de interesse da Seds, visando recrutamento e seleção de servidores;
IV - registrar e acompanhar as licenças médicas, férias e absenteísmo dos servidores lotados na Seds;
V - planejar e viabilizar programas de formação inicial e de atividades regulares de capacitação, aperfeiçoamento e especialização para servidores da Seds, em con-
sonância com as diretrizes estabelecidas pela Sead;
VI - coordenar as atividades pedagógicas, administrativas e operacionais dos cursos implementados pela Seds;
VII - executar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
VIII - coordenar, em conjunto com a Corregedoria da Guarda Civil, a Comissão de Mediação de Conflitos de servidores da Seds; e
IX - desenvolver outras atividades definidas pela Diretoria à qual se subordina.
Subseção IV
Gerência de Logística
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Art. 9º  São atribuições da Gerência de Logística:
I - controlar a movimentação de bens móveis da Seds, apurar e encaminhar denúncias de extravio de bens públicos municipais, exceto os equipamentos gerenciados 
pela Gerência de Controle de Materiais e Equipamentos da Guarda Civil;
II - executar as atividades referentes à requisição, à recepção, à guarda, à distribuição e ao controle do estoque do material de consumo;
III - receber e manter controle do material permanente, agindo prontamente nos casos de desaparecimento;
IV - providenciar a execução das atividades de serviços gerais, de manutenção de instalações e de equipamentos;
V - dar o apoio logístico a Conselhos sob gestão da Seds;
VI - prestar apoio administrativo a todas as unidades da Seds;
VII - exercer outras atividades definidas pela diretoria à qual se subordina;
VIII - exercer o controle do uso do prédio sede da Seds;
IX - controlar e fiscalizar o uso de veículos automotores lotados na Seds; e
X - desenvolver outras atividades definidas pela Diretoria à qual se subordina.
Seção IV
Junta de Alistamento Militar
Art.10.  À Junta de Alistamento Militar compete:
I - efetuar o alistamento militar dos brasileiros residentes no Município e excepcionalmente, em outros, de acordo com as normas e instruções existentes e emitir os 
documentos de comprovação;
II -atuar na mobilização de pessoal, de acordo com as normas da Circunscrição do Serviço Militar - CSM;
III - adotar os procedimentos de informação e alerta aos alistados, nos termos das normas em vigor, em especial:
a) comunicação sobre mudança de residência;
b) solicitação da cópia da Ficha de Alistamento Militar - FAM, de alistado que tenha transferido residência para o seu Município;
c) encaminhar ao Cartório de Registro Civil, os brasileiros que ainda não tiverem sido registrados civilmente;
d) restituir ao interessado os documentos apresentados depois de extraídos os dados necessários;
IV - manter atualizado o fichário dos alistados, incluindo, em separado, os reservistas;
V - entregar a 2ª via e outras vias dos Certificados Militares requeridos após o pagamento da multa ou da apresentação do comprovante de sua dispensa;
VI - proceder retificações nas FAM, respectivas, após o despacho favorável da CSM;
VII - receber as listagens do Processamento Automático de Dados - PAD no Sistema de Serviço Militar, na Marinha, no Exército e na Aeronáutica referentes à distri-
buição, informando aos conscritos os seus diferentes destinos e averbando os Certificados de Alistamento Militar - CAM e FAM respectivos;
VIII - receber a apresentação dos conscritos e dar-lhes o destino conveniente, de acordo com o previsto nas listagens do PAD;
IX - comunicar à Delegacia de Serviço Militar as transferências de residência de convocado;
X - receber e encaminhar à Circunscrição do Serviço Militar - CSM, os documentos referentes à situação militar dos cidadãos e ao fornecimento de 2ª e outras vias dos 
Certificados Militares;
XI - regularizar a situação militar dos munícipes diretamente, ou concorrer para a mesma, seja através do alistamento, pela prestação de informações, ou pelo encamin-
hamento aos órgãos competentes;
XII - fazer entregas dos Certificados de Alistamento Militar - CAM, do Certificado de Dispensa de Incorporação - CDI e Certificado de Isenção - CI, mediante recebido 
passado nos respectivos livros ou Relações de Fornecimento;
XIII - organizar os processos de arrimo, de adiamento de incorporação e os de solicitação de CDI e CI, e dos que pretendam eximir-se do Serviço Militar, encaminhando-
os à CSM, através da Delegacia de Serviço Militar;
XIV - revalidar os CAM, de acordo com as normas e instruções existentes;
XV - receber os relatórios de crítica do PAD e efetuar as correções;
XVI - receber e conferir o Índice Parcial de Cadastro, informando a Delegacia de Serviço Militar as falhas encontradas;
XVII - efetuar nos CAM, as anotações referentes à situação militar do alistado;
XVIII - determinar o pagamento da Taxa Militar e das multas quando for o caso;
XIX - informar o público, a respeito da:
a) necessidade de alistar-se dentro do prazo previsto;
b) época e local de Seleção;
c) situação de insubmisso e de refratário e das penalidades a serem aplicadas;
d) situação de arrimo;
e) obtenção do adiamento de incorporação; e
f) apresentação dos reservistas e dos dispensados do Serviço Militar Inicial classificados em “Situação Especial”;
XX - comunicar a CSM, as infrações graves à Lei do Serviço Militar- LSM e seu Regulamento;
XXI - orientar os candidatos ao Centro de Preparação de Oficiais da Reserva ou Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva e às Organizações Militares Especiais a 
respeito de seu procedimento na seleção; e
XXII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
CAPÍTULO II
DA SUBSECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
Art. 11.  À Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil compete:
I - coordenar as ações de defesa civil no Município de Contagem em consonância com a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil;
II - assessorar o Prefeito e demais Secretários Municipais nas ações de defesa social do Município;
III - coordenar a elaboração e a execução do Plano Diretor de Defesa Civil, adequando-o ao Plano Diretor municipal;
IV - coordenar a implementação dos planos de contingência e ação da Defesa Civil, bem como o Plano Municipal de Redução de Riscos do Município - PMRR;
V - coordenar a integração e a articulação com órgãos públicos e privados, bem como a capacitação e treinamento periódicos dos servidores;
VI - atuar na decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública, observados os critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Proteção e Def-
esa Civil - CONPDEC e recomendações da Coordenadoria Municipal de Proteção de Defesa Civil - COMPDEC;
VII - articular com outras unidades da Seds em assuntos de sua competência;
VIII - supervisionar as atividades do Centro Integrado de Comando e Controle Municipal - CICC e viabilizar o suporte institucional e operacional necessário;  e
IX - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção I
Coordenadoria Municipal de Proteção de Defesa Civil - COMPDEC
Art. 12.  À Coordenadoria Municipal de Proteção de Defesa Civil compete:
I - coordenar e gerenciar, no âmbito do Município, a defesa civil, cabendo-lhe as providências para seu pronto funcionamento, em consonância com a política Nacional 
de Proteção e Defesa Civil;
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II - coordenar a elaboração e execução do Plano Diretor de Defesa Civil, dos Planos de Contingências e Planos de Operações em Defesa Civil, bem como seus desdobra-
mentos, observadas as diretrizes das Políticas Municipal, Estadual e Federal;
III - coordenar a execução de planos operacionais em observâncias às informações de alerta dos órgãos de previsão e de defesa civil;
IV - coordenar a implementação das ações de prevenção e avaliação de riscos;
V - promover a implantação de Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil - NUPDEC e de associações de voluntários, especialmente em áreas de riscos intensifica-
dos, buscando a articulação com as comunidades;
VI - subsidiar a Subsecretaria de Proteção de Defesa Civil nas ações de decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública, observados os critérios 
estabelecidos pelo CONPDEC;
VII - acionar os órgãos competentes no pronto atendimento às ocorrências de risco iminente para prevenir, mitigar, restaurar e reconstruir áreas afetadas ou potencial-
mente vulneráveis, de acordo com o Comitê Gestor de Área de Risco e o Plano de Contingência e suas matrizes de responsabilidade;
VIII - coordenar as ações operacionais de promoção e do salvamento de populações atingidas por desastres;
IX - solicitar, em caso de emergência, o apoio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - CEDEC, da Secretaria Nacional de Defesa Civil - SEDEC e demais entidades do 
Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC para os provimentos necessários;
X - manter o órgão estadual de defesa civil, a Secretaria Nacional de Defesa Civil e os órgãos do Sistema Municipal de Defesa Social, informados sobre a ocorrência de 
desastres e sobre atividades de defesa civil;
XI - presidir o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil e o Comitê Gestor de Áreas de Risco, acompanhar e executar as ações previstas;
XII - integrar o SINPDEC cumprindo as disposições contidas em regulamento federal próprio; 
XIII - realizar a integração e a articulação com entidades públicas e privadas, órgãos estaduais, regionais e federais, Regionais Estaduais de Defesa Civil - REDEC, ou 
órgãos correspondentes, e participar ativamente dos Planos de Apoio Mútuo - PAM, observado o princípio de auxílio mútuo entre os Municípios;
XIV - encaminhar as Secretarias pertinentes, os casos de remoção definitiva ou temporária em função de risco, visando o atendimento social e a inclusão em programas 
de assistência, conforme informações das gerências;
XV - articular as ações de defesa civil junto às secretarias afins, promovendo a integração dos órgãos municipais para tornar Contagem uma cidade resiliente, dentro 
dos parâmetros internacionais de sustentabilidade;
XVI - promover, por meio da utilização de mecanismos próprios, a ampla participação das comunidades nas ações de defesa civil, especialmente nas atividades de 
planejamento e ações de respostas a desastres e reconstrução;
XVII - promover a inclusão dos princípios de defesa civil nos currículos escolares da rede municipal de ensino médio e fundamental, proporcionando todo apoio à comu-
nidade docente no desenvolvimento de material pedagógico-didático para esse fim;
XVIII - apoiar e acompanhar o controle e a fiscalização de atividades capazes de provocar desastres;
XIX - realizar regularmente exercícios simulados, conforme previsto no Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil;
XX - atentar-se às informações de alerta dos órgãos de previsão e acompanhamento de assuntos de interesse de defesa civil para executar planos operacionais em 
tempo oportuno;
XXI - incrementar as atividades de monitorização, alerta e alarme, com o objetivo de otimizar a previsão de desastres e de avaliar riscos; e
XXII - orientar as ações de suas unidades subordinadas e desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção I
Diretoria de Prevenção e suas Gerências
Art. 13.  A Diretoria de Prevenção tem as seguintes competências:
I - promover a participação das comunidades nas ações educativas de prevenção, no planejamento das ações de Defesa Civil e nas ações de resposta a desastres e 
reconstrução;
II - atuar na implantação os Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil - NUPDEC e outros programas;
III - coordenar a implantação dos princípios de defesa civil na rede municipal de ensino, por meio do Projeto Defesa Civil nas Escolas;
IV - elaborar o Plano Diretor de Defesa Civil, Planos de Contingências, Planos de Operações em Defesa Civil e demais ações de defesa civil;
V - implementar os comandos operacionais a serem utilizados como ferramenta gerencial para controle de ações emergenciais em circunstâncias de desastres;
VI - propor normas, planos e procedimentos que visem à prevenção, socorro e assistência à população e recuperação de áreas de risco ou de áreas atingidas por desas-
tres;
VII - colaborar nas vistorias de avaliação de riscos estruturais e geológicos em todo o território municipal, identificando-as providências necessárias para mitigar o risco;
VIII - promover a implantação, manutenção e atualização do cadastro de recursos humanos, materiais e equipamentos próprios ou de terceiros, disponibilizados às 
operações da defesa civil;
IX - obter, junto à assistência social do Município, informações necessárias à previsão de abrigos provisórios para populações em situações de desastre, indicando alter-
nativas que possibilitem o planejamento de sua organização e administração;
X - receber informações de alerta dos órgãos de previsão, acompanhar e repassar ao Comitê Gestor de Área de Risco e às entidades cadastradas na Coordenadoria de 
Proteção e Defesa Civil, dando os encaminhamentos cabíveis quanto as notificações de necessidades de prevenção, intervenção ou saneamento da situação de risco;
XI - orientar coordenar e acompanhar as ações de suas gerências nas atividades de mobilização, de gestão de risco e contingências;
XII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Art. 14.  São atribuições da Gerência de Mobilização Comunitária:
I - realizar mobilizações comunitárias, ações educativas de prevenção e participar da implantação e funcionamento dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil 
- NUPDEC e outros programas;
II - estabelecer contato direto com as comunidades situadas em áreas municipais com ameaças, vulnerabilidades e/ou riscos de desastres e com órgãos governamentais 
e não governamentais em matéria de defesa civil;
III - participar e apoiar a execução de programas de capacitação e treinamento de recursos humanos para as ações de defesa civil, promovendo inclusive, programas de 
treinamento de voluntários;
IV - promover as ações educativas de conscientização da comunidade sobre questões relativas à ocupação de áreas de risco;
V - atuar na execução dos programas de controle de endemias;
VI - atuar junto com as demais unidades, nas ações necessárias à remoção de famílias das áreas de risco e acompanhar demolições das respectivas moradias; e
VII - desenvolver outras atividades definidas pela diretoria e destinadas à consecução de seus objetivos.
Art. 15.  São atribuições da Gerência de Gestão de Risco e de Monitoramento de Áreas de Risco:
I - elaborar e manter atualizado o diagnóstico das áreas de risco do Município localizadas em assentamentos precários de interesse social;
II - atuar na manutenção e atualização de banco de dados da Defesa Civil Municipal, com informações estatísticas e georreferenciadas sobre áreas municipais com 
ameaças, vulnerabilidades e riscos de desastres, bem como mapas temáticos sobre ameaças múltiplas, vulnerabilidades e nível de riscos;
III - receber informações de alerta dos órgãos de previsão, acompanhar e repassar ao Comitê Gestor de Área de Risco e às entidades cadastradas na Coordenadoria de 
Proteção e Defesa Civil;
IV - executar ações e procedimentos técnicos relativos à área de engenharia e geologia pertinentes à implantação da política de redução e prevenção de riscos no 
Município;
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V - identificar e monitorar as áreas de risco por meio de vistorias, preventivas ou de caráter emergencial, indicando, quando necessário, intervenções físicas ou remoção 
de famílias, bem como avaliar e emitir laudo sobre a possibilidade ou não de retorno das mesmas à moradia de origem;
VI - avaliar os riscos reais ou potenciais a que estão submetidas as populações situadas em áreas com ameaças, vulnerabilidades ou riscos de desastres e, quando 
necessário, promover a intervenção preventiva, o isolamento e a evacuação, adotando todas as medidas preventivas ou corretivas cabíveis, reduzindo os riscos e priori-
zando a proteção da população;
VII - executar planos operacionais, em observância a alerta dos órgãos de previsão, acompanhar e repassar o alerta ao Comitê Gestor de Área de Risco e às entidades 
cadastradas na Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil;
VIII - atuar na atualização sistemática do diagnóstico e mapeamento das áreas de risco, localizadas em assentamentos precários de interesse social;
IX - informar às Secretarias pertinentes, os casos de remoção definitiva em função de situação de risco; e
X - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção II
Diretoria de Resposta a Desastres e suas Gerências
Art. 16.  A Diretoria de Resposta a Desastres tem as seguintes competências:
I - executar o Plano Diretor de Defesa Civil e os Planos Anuais de Ação da Defesa Civil no Município;
II - avaliar os danos e prejuízos das áreas atingidas por desastres, preencher os formulários de Notificação Preliminar de Desastres - NOPRED e Avaliação de Danos - 
AVADAN;
III - promover ações de salvamento de populações atingidas por desastres, em articulação com os órgãos competentes;
IV - promover a intervenção preventiva, o isolamento e a evacuação da população de áreas em situação de risco intensificado e das edificações vulneráveis ameaçadas;
V - acompanhar as ações de mobilização comunitária, de socorro, recuperação e reabilitação de áreas afetadas por desastres;
VI - coordenar o encaminhamento de técnicos para vistoria, averiguação e análise de denúncias e ocorrências pertinentes à área de defesa civil;
VII - executar o projeto “Construções Seguras”, formulando ações para dirimir riscos construtivos e impactos ambientais; 
VIII - promover a remoção e demolição das residências situadas em áreas de risco iminente requalificando a área de forma sustentável, articulando-se com os órgãos 
competentes;
IX - orientar as ações das suas gerências subordinadas; e
X - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Art. 17.  São atribuições da Gerência de Restabelecimento:
I - obter junto à assistência social do Município, dados e informações necessárias à previsão de abrigos provisórios para populações em situação e de desastre, indi-
cando alternativas que possibilitem o planejamento de sua organização e administração;
II - promover vistorias de locais indicados pela assistência social do Município e pelo Comitê Gestor de Área de Risco, inclusive de pontos de apoio, que possam ser 
disponibilizados e utilizados em uma eventual operação de socorro e de atendimento emergencial, como abrigo temporário;
III - vistoriar edificações e áreas de risco e elaborar relatórios técnicos de vistoria, indicando os eventuais riscos, área de abrangência e população vulnerável, bem como 
sugerir os encaminhamentos necessários;
IV - acionar abrigos provisórios e pontos de apoio para populações em situações de desastre;
V - distribuir e controlar os suprimentos quando da situação de desastre;
VI - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Art. 18.  São atribuições da Gerência de Apoio Técnico:
I - participar da ação operacional de promoção e do salvamento de populações atingidas por desastres;
II - recolher as leituras pluviométricas dos equipamentos instalados no Município, manter atualizado o banco de dados e repassá-las ao responsável pelo serviço meteo-
rológico;
III - responder pela organização, guarda e conservação dos bens disponibilizados à defesa civil municipal, inclusive os recebidos em doação;
IV - controlar e baixar, em registro próprio, os bens distribuídos à população atingida;
V - coletar e acompanhar a distribuição de suprimentos em situações de desastre;
VI - acompanhar e gerenciar os chamados realizados através da Central 199;
VII - controlar o uso de viaturas utilizadas nas ações de defesa civil municipal;
VIII - subsidiar o cadastro de recursos humanos, materiais e equipamentos, próprios ou de terceiros, disponibilizados às operações de defesa civil municipal;
IX - coordenar o recebimento e envio de ofícios;
X - coordenar a digitalização dos registros de ocorrências e fazer os devidos encaminhamentos;
XI - controlar e fiscalizar o uso de veículos automotores lotados na Seds; e
XII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção II
Centro Integrado de Comando e Controle Municipal de Contagem
Art. 19.  Ao Centro Integrado de Comando e Controle Municipal de Contagem - CICC-M/Contagem, compete identificar e monitorar situações e ocorrências que de-
mandam ações de prevenção, de defesa civil, de segurança pública e de trânsito no território municipal, bem como acionar os órgãos competentes para o comando e 
controle de ações necessárias.
§1º  A estrutura do CICC-M/Contagem tem como base a integração de diversos órgãos municipais e de parcerias com instituições estaduais e federais que atuam no 
Município, sob a supervisão do Secretário de Defesa Social e vinculação técnica e operacional à Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil.
§2º  O CICC-M/Contagem poderá ser composto por representantes de instituições públicas ou privadas que possam contribuir de forma relevante para as atividades 
desenvolvidas no Centro.
Art. 20.  São atribuições do CICC-M/Contagem:
I - coordenar as Ações de Segurança Pública e mobilidade urbana em âmbito Municipal, integrando e apoiando as atividades das instituições parceiras;
II - integrar as suas atividades com aquelas desenvolvidas por outros centros operacionais que se relacionem com as atividades de segurança pública e mobilidade;
III - coletar informações relevantes recebidas das instituições integrantes do CICC-M/Contagem;
IV - ativar o Gabinete de Gestão de Situações conforme a necessidade e informar imediatamente ao Subsecretario; 
V - receber e avaliar as informações de inteligência das organizações e providenciar sua disseminação, de acordo com a necessidade;
VI - apoiar todas as instituições que fazem parte do CICC-M/Contagem no desempenho de suas funções;
VII - articular a elaboração dos protocolos de atuação integrada, bem como promover o relacionamento e a interlocução dos órgãos participantes;
VIII - apoiar em especial a Defesa Civil de Contagem em situações calamitosas; 
IX - assessorar o Prefeito e demais Secretários Municipais nas ações de defesa social do Município;
X - controlar e fiscalizar a utilização dos equipamentos do CICC-M/Contagem e apoiar as outras instituições que estiverem compondo o CICC-M/Contagem;
XI - orientar e acompanhar os procedimentos necessários à geração/recepção, registro, armazenamento e conservação de imagens e dados do CICC-M/Contagem;
XII - coordenar o processo de liberação de réplica de imagens de registros do CICC-M/Contagem; e
XIII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
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§1º  A liberação de imagens será autorizada pelo Secretário de Defesa Social, mediante Termo de Responsabilidade de Utilização de Imagem.
§2º  O Secretário de Defesa Social editará portaria regulamentando a cessão das imagens captadas.
CAPÍTULO III
DA SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA
Art.21.  À Subsecretaria de Segurança, composta pelo Comando da Guarda Municipal, Corregedoria da Guarda Civil, Superintendência de Prevenção à Violência e 
Superintendência de Prevenção ao Uso de Drogas, compete:
I - conduzir a política de defesa social do Município;
II - assessorar o Prefeito e demais Secretários Municipais nas ações de defesa social do Município;
III - planejar, acompanhar e executar as ações de defesa social;
IV - promover articulação nas instâncias federal e estadual e com a sociedade visando potencializar as ações e os resultados na área da defesa social;
V -articular-com os demais órgãos da Administração e com a sociedade, visando otimizar as ações na área de segurança pública e social de interesse do Município;
VI - promover a gestão dos mecanismos de proteção do patrimônio público municipal e de seus usuários, com aplicação de tecnologia avançada;
VII - implementar, em conjunto com os demais órgãos envolvidos, o Plano Municipal de Segurança;
VIII - promover a vigilância dos logradouros públicos, dos bens culturais e das áreas de preservação do patrimônio natural do Município;
IX - atuar na defesa dos mananciais, da fauna, da flora e meio ambiente em geral;
X - exercer ação preventiva de defesa social em eventos realizados sob a responsabilidade de agentes públicos municipais;
XI - colaborar com a fiscalização municipal, na aplicação da legislação referente ao exercício do poder de polícia administrativa do Município;
XII - promover a fiscalização das vias públicas, oferecendo o necessário suporte às demais secretarias municipais;
XIII - acompanhar os órgãos institucionais em atividades operacionais de rotina ou emergenciais realizadas dentro dos limites do Município;
XIV - atuar, em parceria com os demais órgãos e entidades, no combate e prevenção à violência, à exploração sexual de menores e adolescentes;
XV - coordenar as ações da Guarda Municipal;
XVI - atuar na política de prevenção e combate às drogas, através de agentes multiplicadores, na orientação escolar, em conformidade com as disposições da Legislação 
Federal; e
XVII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção I
Comando da Guarda Civil de Contagem
Art.22.  Ao Comando da Guarda Civil de Contagem compete:
I - exercer o comando da corporação Guarda Civil de Contagem;
II - elaborar e apresentar o Plano de Ação da Guarda Civil de Contagem, observadas as diretrizes da Política Municipal de Defesa Social;
III - dirigir e controlar a Guarda Civil de Contagem, por meio de diretrizes e ordens necessárias ao cumprimento de suas atribuições administrativas, operacionais e 
legais;
IV - supervisionar o cumprimento das rotinas e procedimentos administrativos e operacionais da Guarda Civil de Contagem, inclusive de metas gerenciais;
V - estabelecer padrões para avaliação institucional da Guarda Civil de Contagem;
VI - zelar pelos princípios de hierarquia, disciplina, moral e ética da Guarda Civil de Contagem;
VII - solucionar e/ou encaminhar, no seu nível de competência, recursos e documentos apresentados por servidores da Guarda Civil de Contagem;
VIII - coordenar os projetos que envolvam a Guarda Civil de Contagem, de forma a garantir o cumprimento de sua missão institucional;
IX - representar a Guarda Civil de Contagem perante os cidadãos, órgãos e entidades públicas ou privadas;
X - zelar pelo cumprimento das atribuições legais da Guarda Civil de Contagem, em especial:
a) proteger os bens, serviços e instalações municipais;
b) promover a proteção do meio ambiente, do patrimônio histórico, cultural, ecológico e paisagístico do Município;
c) dar suporte aos órgãos e entidades do Município para realização dos serviços de sua responsabilidade, de sua ação fiscalizadora e de sua atividade de polícia admin-
istrativa;
d) apoiar os agentes municipais no exercício do poder de polícia administrativa;
e) atuar em conjunto com a Defesa Civil do Município, como força auxiliar, nos casos de calamidade pública ou grandes sinistros;
f) contribuir para a prevenção e a diminuição da violência e da criminalidade, promovendo à mediação de conflitos e o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos, 
principalmente aqueles sob a responsabilidade do Município;
g) articular e apoiar as ações de segurança pública, desenvolvidas dentro dos limites territoriais do Município por forças de segurança estadual e/ou federal, observadas 
suas atribuições legais; e
h) prevenir e inibir atos delituosos que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais, priorizando a segurança do cidadão;
XI - encaminhar, para consideração superior, critérios de temporalidade e classificação de sigilo de documentos de inteligência da Guarda Civil de Contagem;
XII - realizar intercâmbio com outras organizações de interesse da Guarda Civil de Contagem;
XIII - zelar e responder pelo patrimônio público colocado à sua disposição;
XIV - articular e colaborar com outras unidades, organizações e entidades em assuntos de sua competência;
XV - assessorar o Secretário Municipal de Defesa Social em assuntos de sua competência;
XVI - disciplinar os atos cívicos obrigatórios e cumprimentos entre os Guardas Municipais, dentro de princípios de hierarquia e disciplina ínsitos à atividade de Segu-
rança Pública; e
XVII - executar outras atividades correlatas.
Art. 23.  Ao Subcomando da Guarda Civil de Contagem compete:
I - assessorar o Comandante na elaboração do planejamento estratégico das ações da Guarda Civil de Contagem; 
II - acompanhar e ou orientar componentes da Corporação nas ocorrências de ordem policial ou administrativa, dando conhecimento ao comandante das soluções, 
primando ainda:
a) dar conhecimento ao Comandante das demais ocorrências ou fatos aos quais tenha providenciado a solução por iniciativa própria; e
b) desenvolver o espírito de integração, harmonia e participação entre os integrantes da Guarda Civil de Contagem, para o desenvolvimento das ações sociais, adminis-
trativas e ou operacionais;
III - elaborar e acompanhar as políticas de prevenção à violência desenvolvidas pela Guarda Civil de Contagem, atendo à legalidade das ações e à proatividade dos 
Guardas Civis envolvidos;
IV - responder pelo comando da Guarda Civil de Contagem, nas ausências e impedimentos do comandante;
V - supervisionar o cumprimento das rotinas e procedimentos administrativos e operacionais da Guarda Civil de Contagem, inclusive de metas gerenciais;
VI - zelar pelos princípios de hierarquia, disciplina, moral e ética da Guarda Civil de Contagem;
VII - solucionar e/ou encaminhar, no seu nível de competência, documentos apresentados por servidores da Guarda Civil de Contagem, sejam de natureza operacional, 
disciplinar ou administrativa;
VIII - auxiliar o Comandante na elaboração de projetos que envolvam a Guarda Civil de Contagem, de forma a garantir o cumprimento de sua missão institucional;
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IX - representar a Guarda Civil de Contagem perante os cidadãos, órgãos e entidades públicas ou privadas;
X - zelar pelo cumprimento das atribuições legais da Guarda Civil de Contagem, em especial:
a) proteger os bens, serviços e instalações municipais;
b) promover a proteção do meio ambiente, do patrimônio histórico, cultural, ecológico e paisagístico do Município;
c) dar suporte aos órgãos e entidades do Município para realização dos serviços de sua responsabilidade, de sua ação fiscalizadora e de sua atividade de polícia admin-
istrativa;
d) apoiar os agentes municipais no exercício do poder de polícia administrativa;
e) auxiliar na atuação conjunta com a Defesa Civil do Município, como força auxiliar, nos casos de calamidade pública ou grandes sinistros;
f) planejar e coordenar ações para a prevenção e a diminuição da violência e da criminalidade, promovendo a mediação de conflitos e o respeito aos direitos fundamen-
tais dos cidadãos, principalmente àqueles sob a responsabilidade do Município;
g) articular e apoiar as ações de segurança pública, desenvolvidas dentro dos limites territoriais do Município por forças de segurança estadual e/ou federal, observadas 
suas atribuições legais; e
h) planejar e coordenar ações preventivas para inibir atos delituosos que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais, priorizando a segurança do cidadão;
XI - zelar e responder pelo patrimônio público colocado à sua disposição;
XII - articular e colaborar com outras unidades, organizações e entidades em assuntos de sua competência;
XIII - promover reuniões ou acompanhamento periódico com demais servidores comissionados da Guarda Civil de Contagem para dirimir as atividades operacionais e 
ou administrativas visando ao fiel cumprimento e desenvolvimento das diretrizes.
XIV - acompanhar diariamente a assiduidade dos guardas civis ao trabalho, por meio de supervisões ou correspondentes, realizando o acompanhamento das medidas 
decorrentes; e
XV - executar outras atividades correlatas.
Subseção I
Diretoria de Atividades Especializadas
Art. 24.  A Diretoria de Atividades Especializadas compete:
I - elaborar e apresentar o seu Plano Anual de Ação, observadas as diretrizes do Comando da Guarda Civil;
II - coordenar e integrar as atividades de inteligência de segurança pública no âmbito de atuação da Seds;
III - identificar, acompanhar e avaliar as ameaças reais ou potenciais no âmbito de atuação da Guarda Civil;
IV - promover a coleta, busca e análise de dados de defesa social, alinhando sua atuação com a Diretoria Operacional, no que couber, para execução de seus planos de 
ação;
V - identificar atuações sobre desempenho das Diretorias e Gerências da Guarda Civil, por meio de dados estatísticos;
VI - produzir conhecimentos que subsidiem decisões nos diversos níveis de assessoramento e gerenciamento da Guarda Civil, da Seds e do Governo Municipal nas 
questões pertinentes à defesa social;
VII - produzir conhecimento para subsidiar a gestão, em níveis estratégico e tático, para o processo de tomada de decisão e para o planejamento das ações no âmbito 
do CICC-M/Contagem;
VIII - buscar a integração dos sistemas e de inteligência e de estatística municipais com banco de dados de ações preventivas, repressivas e institucionais interligados 
entre os órgãos, estadual e federal, de fiscalização, segurança pública e defesa social;
IX - interagir com Subsistema de Inteligência de Segurança Pública, executando o exercício permanente e sistemático de ações especializadas para a produção e 
salvaguarda de conhecimentos necessários para prever, prevenir e reprimir atos delituosos de qualquer natureza ou relativos a outros temas de interesse da segurança 
pública e da defesa social;
X - confeccionar o Manual de Inteligência, garantindo seu sigilo;
XI - propor, ao Comando da Guarda Civil, critérios de temporalidade e classificação de sigilo de documentos;
XII - zelar e responder pelo patrimônio público colocado à sua disposição;
XIII - articular e colaborar com outros setores da Seds em assuntos de sua competência;
XIV - gerenciar ou apoiar a equipe de escolta do Prefeito, do Vice-Prefeito e de outras autoridades, quando necessário;
XV - acompanhar, supervisionar e avaliar seus departamentos;
XVI - assessorar o Comandante da Guarda Civil e o Secretário de Defesa Social em assuntos de sua competência; e
XVII - executar outras atividades correlatas.
Art. 25.  À Gerencia de Inteligência, compete:
I - elaborar e apresentar o seu Plano Anual de Ação, observadas as diretrizes da Diretoria de Atividades Especializadas;
II - executar a coleta, a busca e a análise de dados para a produção de conhecimento no campo da Segurança Pública e Defesa Social;
III - monitorar a efetividade das ações de Segurança Pública e Defesa Social no Município;
IV - produzir conhecimento sobre os fatos graves que afetam os órgãos públicos municipais e a comunidade;
V - salvaguardar os conhecimentos produzidos por meio de medidas de segurança;
VI - identificar, acompanhar e avaliar as ameaças reais ou potenciais à Defesa Social do Município;
VII - manter a segurança do arquivo de assuntos sigilosos sob a responsabilidade da Diretoria de Inteligência;
VIII - Produzir documentos e relatórios de inteligência, garantindo seu grau de sigilo;
IX - Produzir conhecimento para proteger a atividade de inteligência e a instituição, de modo a salvaguardar dados e conhecimentos sigilosos e identificar e neutralizar 
ações adversas de qualquer natureza;
X - executar e realizar operações de inteligência, de acordo Doutrina Nacional de Inteligência de Segurança Pública - DNISP/MJ;
XI - elaborar análises de relatórios estatísticos apontando os números, as variações e a predominância das ocorrências atendidas pela Guarda Civil;
XII - manter o controle dos boletins de ocorrência registrados pela Guarda Civil;
XIII - obter e acompanhar dados estatísticos e informações relativas à Segurança Pública e Defesa Social de interesse do Município;
XIV - elaborar estatísticas e indicadores sociais para planejamento de ações e decisões de prioridades de defesa social do Município;
XV - levantar, organizar e analisar as informações locais sobre criminalidade, violência e vulnerabilidade social;
XVI - manter a segurança do arquivo e de assuntos sigilosos sob avaliação da Diretoria de Inteligência;
XVII - produzir diagnósticos, documentos, e relatórios estatísticos, garantindo seu grau de sigilo;
XVIII- estabelecer procedimentos e rotinas de sua área de atuação;
XIX - zelar e responder pelo patrimônio público colocado à sua disposição;
XX - articular e colaborar com outros setores da Secretaria Municipal de Defesa Social em assuntos de sua competência;
XXI - assessorar a Diretoria de Atividades Especializadas em assuntos de sua competência; e
XXII - executar outras atividades correlatas.
Art. 26.  A Gerencia de Missões Especiais, compete:
I - elaborar e apresentar o seu Plano Anual de Ação, observadas as diretrizes da Diretoria de atividades especializadas;
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II - coordenar o emprego operacional dos Guardas civis em ações de complexidade que o Município for parte, em especial:
a) escolta de autoridades;
b) escolta de valores; e
c) apoio em eventos;
III - planejar e gerenciar a atuação funcional dos guardas civis para a proteção dos próprios e para suporte à realização dos serviços de responsabilidade do Município;
IV - supervisionar as ações e a atuação operacional da Guarda Civil de Contagem, avaliando os resultados obtidos e sugerindo medidas para melhoria do desempenho;
V - estabelecer padrões de atuação da Guarda Civil de Contagem segundo a filosofia dos Direitos Humanos;
VI - coordenar o atendimento a eventos que demandem o acompanhamento da Guarda Civil de Contagem; 
VII - elaborar, acompanhar e propor alterações, a qualquer tempo, dos mapas de emprego operacional, observada a classificação de risco dos postos;
VIII- realizar levantamentos de ocorrências influentes na execução da atividade da Guarda Civil de Contagem e tomar as providências cabíveis;
IX - dar suporte aos órgãos e entidades do Município para realização dos serviços de sua responsabilidade, de sua ação fiscalizadora e de sua atividade de polícia 
administrativa, em especial os das áreas de educação, saúde, trânsito, transporte coletivo, aplicação e cumprimento da legislação tributária, proteção do ambiente 
urbano, meio ambiente, vigilância sanitária, e posturas;
X - estabelecer procedimentos e rotinas de sua área de atuação;
XI - conduzir o cão nas diversas operações de rotina do Grupamento de Policiamento com Cães, para cumprimento de suas obrigações e responsabilidades institucio-
nais em apoio a Corporação em benefício da coletividade;
XII - coordenar manutenção higiênica das instalações dos boxes e promover a alimentação dos cães;
XIII - gerenciar a equipe de escolta do Prefeito, do Vice-Prefeito e de outras autoridades municipais, quando necessário;
XIV - policiar as reservas, parques, praças, lagos, a fauna, a flora e as belezas naturais;
XV - policiar os rios e mananciais que abastecem a cidade, coibindo a incidência de agentes poluidores para evitar prejuízos a coletividade e ao meio ambiente;
XVI - executar fiscalização, controle, operação e atendimento aos cumprimentos das normas relacionadas ao trânsito do município;
XVII - zelar e responder pelo patrimônio público colocado à sua disposição;
XVIII - articular e colaborar com outras unidades da Seds em assuntos de sua competência; e
XIX - executar outras atividades correlatas.
Art. 27.  À Gerencia de Proteção Escolar e Banda, compete:
I - elaborar e apresentar o seu Plano Anual de Ação, observadas as diretrizes do Comando da Guarda Civil de Contagem;
II - policiar as escolas públicas municipais, seus bens, instalações e imediações;
III - levantar, vistoriar e monitorar as escolas públicas pertencentes ao Município quanto a ameaças, vulnerabilidade e/ou riscos relativos à segurança patrimonial;
IV - prevenir e inibir atos delituosos que atentem contra os bens, serviços e instalações das escolas pertencentes ao Município;
V - controlar e coordenar as condições de acesso da Guarda Civil nas escolas da rede pública pertencentes ao Município;
VI - proteger os servidores e usuários da rede púbica de ensino pertencente ao Município;
VII - desenvolver e participar de campanhas educacionais e/ou preventivas voltadas à criança e ao adolescente;
VIII - realizar vigilância das escolas pertencentes ao Município, em especial nos horários de entrada e saída de alunos;
IX - aplicar a mediação de conflitos e o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos dentro de sua área de atuação;
X - interagir com a direção de cada unidade escolar para o desenvolvimento e aprimoramento de suas atribuições;
XI - estabelecer procedimentos e rotinas de sua área de atuação;
XII - zelar e responder pelo patrimônio público colocado à sua disposição;
XIII - articular e colaborar com outras unidades da Seds em assuntos de sua competência;
XIV - executar números musicais em atos solenes oficiais do Município e em eventos sociais, culturais ou artísticos, quando solicitada e devidamente autorizada;
XV - promover sessões musicais em comunidades da cidade;
XVI - desenvolver e participar de ações, programas ou projetos de prevenção à violência, da Seds, que visem despertar, preservar ou resgatar o sentimento da vida em 
comunidade e de cidadania, em especial de jovens e adolescentes envolvidos em situação de vulnerabilidade social;
XVII - incentivar a formação de novos músicos guardas municipais, como meio de continuidade de suas ações de apoio à defesa social, colaborando para o estabeleci-
mento do conceito de Guarda Cidadã;
XVIII - zelar pela execução e cumprimento de projetos, aquisições e serviços realizados em sua área de atuação; e
XIX - executar outras atividades correlatas.
Subseção II
Diretoria Operacional
Art. 28.  À Diretoria Operacional, compete:
I - elaborar e apresentar o seu Plano Anual de Ação, observadas as diretrizes do Comando da Guarda Civil de Contagem;
II - planejar e gerenciar a atuação funcional dos guardas municipais para a proteção dos próprios e para suporte à realização dos serviços de responsabilidade do Mu-
nicípio;
III - supervisionar as ações e a atuação operacional da Guarda Civil de Contagem, avaliando os resultados obtidos e sugerindo medidas para melhoria do desempenho;
IV - estabelecer padrões de atuação da Guarda Civil de Contagem segundo a filosofia dos Direitos Humanos;
V - coordenar o atendimento a eventos que demandem o acompanhamento da Guarda Civil de Contagem;
VI - elaborar, acompanhar e propor alterações, a qualquer tempo, dos mapas de emprego operacionais, observadas a classificação de risco dos postos;
VII - realizar levantamentos de ocorrências influentes na execução da atividade da Guarda Civil de Contagem e tomar as providências cabíveis;
VIII - garantir, por meio de suas ações, a proteção dos bens e instalações pertencentes ao Município;
IX - coordenar as atividades operacionais da Guarda Civil de Contagem;
X - articular-se com órgãos e entidades que atuam no Município visando a implementação de ações interdisciplinares próprias da Guarda Civil de Contagem;
XI - acompanhar ou participar de campanhas educacionais relacionadas à defesa social realizadas no Município;
XII - zelar e responder pelo patrimônio público colocado à sua disposição;
XIII - articular e colaborar com outras unidades da Secretaria Municipal de Defesa Social em assuntos de sua competência;
XIV - realizar a coordenação geral da Central de Coordenação e Operações - CCOP;
XV - assessorar o Comando da Guarda Civil de Contagem em assuntos de sua competência;
XVI - coordenar a escala de trabalho dos Guardas Civis; e
XVII - executar outras atividades correlatas.
Art. 29.  À Gerência de Planejamento Operacional, compete:
I - elaborar e apresentar o seu Plano Anual de Ação, observadas as diretrizes da Diretoria Operacional;
II - proteger os bens e instalações municipais;
III - proteger os servidores e usuários dos próprios municipais;
IV - prevenir e inibir atos delituosos que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais;
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V - realizar vigilância dos próprios municipais;
VI - levantar, vistoriar e monitorar os próprios municipais quanto a ameaças, vulnerabilidade e/ou riscos relativos à segurança patrimonial;
VII - coordenar as atividades dos ocupantes do cargo de Auxiliar de Serviços, especialmente a função de vigilância patrimonial;
VIII - estabelecer procedimentos e rotinas de sua área de atuação;
IX - zelar e responder pelo patrimônio público colocado à sua disposição;
X - articular e colaborar com outras unidades da Seds em assuntos de sua competência;
XI - garantir, por meio de suas ações, a proteção do meio ambiente, do patrimônio histórico, cultural, ecológico e paisagístico do Município;
XII - proteger equipamentos e benfeitorias instalados em praças e outros logradouros públicos pertencentes ao Município;
XIII - prevenir e inibir atos delituosos que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais;
XIV - realizar ações e projetos de aproximação entre a Guarda Municipal e a população de Contagem;
XV - realizar reuniões com a comunidade para conhecer suas necessidades de defesa social;
XVI - confeccionar e fiscalizar a escala de trabalho dos Guardas Civis; e
XVII - executar outras atividades correlatas.
Art. 30.  À Gerência de Controle de Materiais e Equipamentos, compete:
I - elaborar e apresentar o seu Plano Anual de manutenção, observadas as diretrizes do Comando da Guarda Civil de Contagem;
II - planejar e gerenciar a atuação dos setores de armamento, munições e logística da Guarda Civil de Contagem;
III - supervisionar o armazenando de suprimento, bem como seu local e segurança;
IV - estabelecer padrões de emprego de equipamento de defesa pessoal ou Equipamento de Proteção Individual, conforme determinação do Comando da Guarda Civil 
de Contagem;
V - fiscalizar administrativamente as fichas de manutenção de equipamento;
VI - autorizar troca de equipamento quando necessário seja por interesse do comando, necessidade de manutenção ou requalificação de emprego;
VII - realizar estudo para melhor emprego de equipamento, através de levantamento de necessidade;
VIII - manter o Comanda da Guarda Civil sempre informado das condições do armamento, equipamento e suprimentos da Guarda Civil de Contagem;
IX - verificar e informar qualquer incidente envolvendo equipamentos ou arma de fogo utilizado pela Guarda Civil de Contagem; 
X - acompanhar ou participar dos cursos relacionados ao armamento, munição e tiro realizados pela Guarda Civil de Contagem;
XI - zelar e responder pelo patrimônio público colocado à sua disposição;
XII - articular e colaborar com outras unidades da Secretaria Municipal de Defesa Social em assuntos de sua competência;
XIII - controlar a Confecção e expedição da carteira funcional com porte de arma e de uso geral;
XIV - assessorar o Comando da Guarda Civil de Contagem em assuntos de sua competência;
XV - controlar e fiscalizar o uso dos veículos automotores lotados na Guarda Civil; e
XVI - executar outras atividades correlatas.
Art. 31.  À Gerência de Ensino e Capacitação, compete:
I - manter banco de dados de cursos e outras qualificações profissionais dos guardas Civis atualizado;
II - articular e colaborar com outras unidades da Seds em assuntos de sua competência;
III - elaborar e apresentar o seu Plano Anual de Ação ao Comando da Guarda Civil de Contagem;
IV - realizar levantamento das necessidades de treinamento e capacitação dos servidores da Guarda Civil de Contagem;
V - acompanhar o desenvolvimento profissional dos servidores e a necessidade de reciclagem e novas instruções;
VI - planejar e gerenciar as ações de formação, capacitação, aperfeiçoamento e desenvolvimento dos servidores da Guarda;
VII - planejar e coordenar a implantação e execução de programas e projetos destinados à formação dos servidores;
VIII - propor projetos especiais de capacitação e desenvolvimento de servidores;
IX - coordenar, dirigir, orientar e controlar as atividades pedagógicas, administrativas e operacionais dos cursos e treinamentos;
X - propor, gerenciar e avaliar as atividades para integração, motivação e valorização dos servidores, em seu âmbito de atuação;
XI - gerenciar, coordenar e dirigir todos os processos de gestão, organização, funcionamento do Centro de Formação e Capacitação da Guarda Civil de Contagem;
XII - promover a divulgação das ações da Guarda Civil de Contagem, em mídias sociais e órgãos de imprensa no geral;
XIII - organizar e a coordenar os serviços de cerimonial;
XIV - definir estratégias, organizar e coordenar as atividades de imprensa, publicidade, relações públicas e divulgação de ações, diretrizes, planos e programas relaciona-
dos a demais assuntos de interesse da Guarda Civil de Contagem;
XV - assessor o Comandante da Guarda Civil de Contagem no relacionamento com a imprensa local, nacional e estrangeira, visando a centralização e ordenamento de 
intercâmbio de informações entre a Guarda Civil e a Sociedade;
XVI - coordenar e controlar a divulgação das ações administrativas e operacionais através de campanhas publicitárias;
XVII - manter o arquivo de notícias e fotografias, imagens e comentários da imprensa de todo o País sobre as atividades da Guarda Civil, para fins de consulta e estudo;
XVIII - prestar à comunidade as informações de que necessitar sobre as atividades do da Guarda Civil; e
XIX - executar outras atividades correlatas.
Seção II
Corregedoria da Guarda Civil de Contagem
Art.32.  A Corregedoria da Guarda Civil de Contagem, conforme competências elencadas no art. 21 da Lei Complementar Municipal nº 215, de dezembro de 2016 é o 
órgão responsável por apurar e processar todos os ilícitos administrativos atribuídos aos Guardas Civis de Contagem, devendo, também:
I - realizar pessoalmente ou por delegação inspeção nos postos de trabalho da Guarda Civil, bem como nos locais de atuação da mesma;
II - ser informada, imediatamente, sobre qualquer fato que enseje a prisão em flagrante delito de Guarda Civil por crimes ocorridos no exercício da função ou em razão 
dela;
III - realizar levantamentos preliminares para verificar a materialidade ou consistência de qualquer denúncia ou expedientes protocolizados na Corregedoria;
IV - realizar cursos e instruções sobre matérias correlatas ao serviço da instituição, respeitando sempre as peculiaridades e demandas do turno operacional da Guarda 
Civil;
V - sugerir ao Comando da Guarda Civil alterações em procedimentos operacionais, de maneira a melhor adequá-los à legislação vigente;
VI - responder ao Secretário Municipal de Defesa Social ou o Comandante da Guarda Civil sobre questões envolvendo matéria disciplinar da Guarda Civil de Contagem, 
salvo quando se tratar de assunto relacionado à procedimento em tramitação;
VII - editar ato administrativo para regular as audiências e demais fases dos Procedimentos Administrativos de sua competência;
VIII - instituir programas e ações voltados para a prevenção do cometimento de ilícitos, comunicando ao Comando da Guarda Civil o dia, hora e forma de sua efetiva-
ção; e
IX - coordenar, em conjunto com a Gerência de Gestão de Pessoal, a Comissão de Mediação de Conflitos dos servidores da Seds.
Seção III
Superintendência de Prevenção à Violência
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Art.33.  À Superintendência de Prevenção à Violência compete:
I - coordenar a execução da política de defesa social e prevenção à violência do Município;
II - fomentar discussão com a sociedade civil na formulação da Política de Defesa Social do Município, observadas as diretrizes do Governo Municipal, do Ministério da 
Justiça e demais órgãos federais e estaduais de defesa social;
III - promover a elaboração do Plano Municipal de Defesa Social, assegurada a participação do Conselho Municipal de Defesa Social - CMDS e dos demais integrantes do 
Sistema Municipal de Defesa Social e Prevenção à Violência;
IV - realizar articulação junto aos segmentos organizados, para o estabelecimento e implantação da Política, observadas as diretrizes do Plano Municipal de Defesa 
Social;
V - promover a articulação permanente com os órgãos do Sistema Nacional de Segurança Pública, do Sistema Estadual de Defesa Social e dos demais órgãos do poder 
público e da sociedade civil na efetivação da segurança com cidadania;
VI - promover e articular o estabelecimento de proposições e protocolos de atuação conjunta e executivos no âmbito do Sistema Municipal de Defesa Social e Prevenção 
à Violência, em especial com instituições integrantes do Gabinete de Gestão Integrada do Município - GGIM - Contagem;
VII - fortalecer e facilitar o estabelecimento de redes sociais e institucionais articuladas em torno do tema da Segurança Pública;
VIII - promover, diretamente ou em colaboração com órgãos integrantes do Sistema Municipal de Defesa Social e Prevenção à Violência, ações e métodos preventivos 
para reduzir a violência e aumentar a sensação de segurança no município;
IX - interagir com as áreas de posturas, vigilância sanitária e de meio ambiente, visando a defesa social do munícipe;
X - fortalecer as relações com os diversos órgãos e instituições que compõem o Sistema Nacional de Segurança Pública em âmbito Estadual e Municipal;
XI - constituir uma rede intersetorial de prevenção à violência, implementando atividades que promovam a Cultura da Paz, visando minimizar a criminalidade e a violên-
cia no município de Contagem; e
XII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção I
Diretoria de Prevenção à Violência
Art. 34.  São atribuições da Diretoria de Prevenção à Violência:
I - fomentar e promover projetos intersetoriais de prevenção à violência no Município;
II - gerenciar e monitorar projetos de prevenção à violência em que a Secretaria de Defesa Social seja parceira ou proponente;
III - apoiar a realização de eventos de prevenção à violência e promoção da paz no Município;
IV - promover campanhas educativas e de estímulo a iniciativas comunitárias coletivas de cidadania, visando à prevenção da violência em áreas vulneráveis;
V - promover campanhas de prevenção à violência em articulação com órgãos afins;
VI - articular com os Conselhos Comunitários de Segurança Pública - CONSEP e Conselhos de Segurança Escolar - CONSEC ações de prevenção à violência;
VII - assegurar à comunidade local o acesso à informação e a participação no processo de elaboração, debate, sugestão, implantação, desenvolvimento e manutenção 
das políticas de segurança pública no nível regional e territorial; e
VIII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos e as definidas pela Superintendência à qual se subordina.
Subseção II
Observatório Municipal de Segurança Pública
Art. 35.  São atribuições do Observatório Municipal de Segurança Pública:
I - coordenar e produzir conhecimento para subsidiar a gestão, em níveis estratégico e tático, para o processo de tomada de decisão e para o planejamento das ações 
no âmbito do GGIM - Contagem;
II - monitorar os encaminhamentos no âmbito do GGIM - Contagem com os órgãos responsáveis e corresponsáveis pela execução das ações acordadas;
III - estabelecer parcerias com diversas Secretarias Municipais, instituições de pesquisa pública e privada e órgãos de defesa social, visando a manutenção e gerencia-
mento de banco de dados de ações preventivas, repressivas e institucionais interligados entre os órgãos, estadual e federal, de fiscalização, segurança pública e defesa 
social;
IV - monitorar e sistematizar dados sobre segurança pública e situações de insegurança no Município;
V - gerenciar a disponibilização dos dados, informações e análises científicas sobre as temáticas diagnosticadas de segurança pública;
VI - promover a coleta de informações através de análise de dados, difundindo os resultados das pesquisas e monitoramento de dados de segurança pública, âmbito 
Municipal;
VII - propor termos de cooperação técnica para produção de informações e estatísticas relativas à segurança pública no município;
VIII - propor mecanismos para divulgar e publicitar os resultados das pesquisas e monitoramento de dados de segurança pública âmbito Municipal; e
IX - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção IV
Superintendência de Prevenção ao Uso de Drogas
Art. 36.  À Superintendência de Prevenção ao Uso de Drogas compete:
I - coordenar a política municipal sobre álcool e outras drogas e articular as ações previstas no Projeto Estratégico "Contagem livre das drogas";
II - consolidar instrumentos legais, normas, roteiros, manuais, fluxos e diretrizes de ações de prevenção ao uso abusivo de álcool e outras drogas;
III - coordenar e articular as atividades intersetoriais nos campos de prevenção, atenção à saúde, reinserção social e redução de danos dos usuários de drogas e seus 
familiares com o Sistema Único de Saúde - SUS e Sistema Único de Assistência Social - SUAS;
IV - propor, construir e monitorar o plano municipal de Política sobre álcool e outras drogas em consonância com as diretrizes do plano municipal de defesa social;
V - acompanhar e potencializar os recursos do Fundo Municipal de Políticas sobre Álcool e outras Drogas;
VI - desenvolver e apoiar projetos intersetoriais, em conjunto com os órgãos afins, nos campos de prevenção, atenção à saúde, reinserção social dos usuários de álcool e 
outras drogas;
VII - apoiar os trabalhos do Conselho Municipal de Políticas sobre Álcool e Outras Drogas - COMADC promovendo interlocuções com os órgãos e entidades integrantes 
do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas - SISNAD com o Comitê permanente intersetorial sobre drogas de Contagem, com o Gabinete de Gestão Integrada do 
Município - GGIM Contagem e com os conselhos de políticas públicas afins;
VIII - trabalhar de forma articulada com o Observatório Municipal de Segurança Pública no sentido de produzir dados e informações que contribuam para a otimização 
dos recursos e para potencializar as ações relacionadas à política sobre álcool e outras drogas no Município; e
IX - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
TÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS
CAPÍTULO I
DO PESSOAL
Art. 37.  A Seds disporá de quadro próprio de pessoal, regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Munícipio de Contagem, constituído de cargos de provimento 
permanente e cargos de provimento em comissão de Direção, Chefia e Assessoramento Municipal - DAM nos termos do art. 31 da Lei Complementar nº 247, de 2017.
§1º  As nomeações e designações dos ocupantes de cargos de DAM de que trata o caput se processarão por ato do Chefe do Poder Executivo.
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§2º  A Seds poderá conceder, nos termos da legislação específica, estágio a estudantes de nível médio e superior.
Art. 38.  Os cargos de provimento em comissão a que se refere o art. 37 somam 810,0 (oitocentos e dez) pontos de DAM-unitário.
§1º  À nomeação em cargos de provimento em comissão de DAM se aplicam as definições constantes dos arts. 32 a 34 e 36 a 38 da Lei Complementar nº 247, de 2017.
§2º  Ao servidor investido em cargo de provimento em comissão de DAM pode ser atribuída a Gratificação Estratégica Municipal - GEM, para desempenhar função 
estratégica em área ou projeto considerado de elevada complexidade ou de relevante contribuição para o Município, nos termos dos arts. 39 e 40 da Lei Complementar 
nº 247, de 2017.
§3º  As Gratificações Estratégica Municipal somam 10 (dez) pontos de GEM-unitário.
§4º  Poderá haver a alteração do quantitativo e da distribuição dos DAM e das GEM, desde que tal medida não altere o respectivo número total de pontos unitários, 
conforme disposto na Lei Complementar nº 247, de 2017, no art. 43 e seus parágrafos.
§5º  O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou com estabilidade financeira nomeado em cargo de DAM poderá optar pelo vencimento do cargo de provi-
mento em comissão ou pela remuneração de seu cargo efetivo acrescida de 50% (cinquenta por cento) do valor do cargo comissionado no qual foi nomeado, cabendo 
também a observância das demais disposições dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 247, de 2017.
CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DE OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSIONAMENTO E DEMAIS SERVIDORES
Art. 39.  Ao Secretário Municipal de Defesa Social compete dirigir e responsabilizar-se pelas atividades do órgão, exercer as atribuições previstas na Lei Orgânica Munici-
pal, bem como outras atribuições determinadas pelo Chefe do Poder Executivo.
Parágrafo único.  O Secretário é o ordenador de despesas, podendo delegar por ato próprio, ao Subsecretário, a titular de Superintendência ou equivalente, observadas 
as normas aplicáveis.
Art. 40.  Cabe aos titulares de funções de chefia ou de cargos de gratificação de funções de direção, gerência ou equivalente, conforme o caso:
I - assistir ao Secretário e às unidades organizacionais internas da Secretaria nos assuntos referentes ao seu âmbito de atuação;
II - articular-se com órgãos e entidades da administração pública municipal, estadual ou federal, nos limites de suas atribuições, visando à coleta de dados e informa-
ções necessárias à solução de assuntos submetidos à sua apreciação, coordenação ou decisão;
III - emitir parecer e proferir despachos decisórios em processos submetidos à sua apreciação;
IV - expedir ordens, instruções de serviço e normas disciplinadoras com vistas à execução de suas atividades;
V - representar, quando designados, os respectivos superiores hierárquicos; e
VI - exercer outras atribuições determinadas pelos respectivos superiores hierárquicos.
Art. 41.  Aos demais servidores lotados ou em exercício na Seds, sem atribuições especificadas neste Decreto, cabe executar as tarefas descritas em legislações inerentes 
aos cargos que ocupam e cumprir as ordens emanadas dos respectivos superiores hierárquicos.
CAPÍTULO III
DA SUBSTITUIÇÃO
Art. 42.  O Secretário Municipal, nas ausências eventuais e temporárias, será substituído, pelo Subsecretário de Segurança ou pelo Subsecretário de Proteção e Defesa 
Civil, nesta ordem, ficando vedada a acumulação de cargos, bem como a percepção de vencimentos do substituído.
Parágrafo único.  Para efeitos de substituição de pessoal, ocupante de cargo de provimento em comissão ou não, lotado nesta Secretaria, observar-se-á o disposto na 
Lei Orgânica, bem como nos demais Decretos e Atos Administrativos que regulamentem ou complementem a regulamentação da matéria.
TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 43.  Os casos omissos deste Decreto serão resolvidos pelo Secretário, que baixará, quando necessário, atos complementares ao fiel cumprimento e aplicação do 
presente Decreto.
Art. 44.  Revogam-se os Decretos nº 136, de 07 de agosto de 2013 e nº 489, de 23 de abril de 2015.
Art. 45.  O presente Decreto entra em vigor em 1º de abril de 2018, ficando revogadas todas as disposições em contrário.
Palácio do Registro, em Contagem, 28 de março de 2018.
WILLIAM VIEIRA BATISTA
Prefeito de Contagem, em exercício

ANEXO
Organograma da Secretaria Municipal de Defesa Social
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DECRETO Nº 460, DE 28 DE MARÇO DE 2018

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 9º, da Lei nº 4.923, de 5 de janeiro  
de 2018,

DECRETA:

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

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

1.02.3.13.392.0014.2159.33909300.2224 10.363,44

TOTAL 10.363,44

Art.2º. Para fazer face às suplementações constantes no art. 1º  deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial das seguintes 
dotações orçamentárias:

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

1.02.3.13.392.0014.2159.33903000.2224 10.363,44

TOTAL 10.363,44

Art.3º O valor suplementado no art. 1º deste Decreto não onera o limite estabelecido no art. 9º da Lei 4.923, de 5 de janeiro de 2018, conforme §1º e 
seus incisos.

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

Palácio do Registro, em Contagem, 28 de março de 2018.

WILLIAM VIEIRA BATISTA

Prefeito de Contagem, em exercício.

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECRETO Nº 461, DE 28 DE MARÇO DE 2018
Dispõe sobre a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Saúde, as competências e atribuições de suas unidades, as definições e normas sobre seu quadro de 
pessoal e cargos e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 62 da Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 
2017,
DECRETA:
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Art. 1º  A Secretaria Municipal de Saúde - SMS é o órgão central do Sistema Único de Saúde - SUS em Contagem, tendo sob sua responsabilidade a coordenação e a 
execução das políticas e ações de saúde, por meio de suas unidades e equipamentos, serviços, programas, projetos e atividades voltadas para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, bem como prover o atendimento integral da população do Município, com as competências e atribuições definidas no art. 17 da Lei Comple-
mentar nº 247, de 2017, competindo-lhe:
Art. 2º  A Secretaria Municipal de Saúde está estruturada pelas unidades diretamente vinculadas ao Secretário, a Subsecretaria de Assistência em Saúde e a Subsecreta-
ria de Gestão em Saúde, com suas respectivas unidades organizacionais.
§1º  Ao Secretário estão diretamente vinculados:
I - Gabinete do Secretário;
II - Assessoria de Gestão e Inovação;
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III - Assessoria Jurídica; e
IV - Ouvidoria do Sistema Único de Saúde - SUS.
§2º  A Subsecretaria de Assistência em Saúde é composta pelas seguintes superintendências e respectivas diretorias e gerências:
I - Superintendência de Regulação com as seguintes diretorias:
a) Diretoria do Complexo Regulador;
b) Diretoria de Controle, Avaliação e Auditoria; e
II - Superintendência do Complexo Hospitalar, à qual se subordinam:
a) Hospital Municipal de Contagem; e
b) Centro Materno Infantil;
III - Superintendência de Urgência e Emergência composta pelas:
a) Diretorias de Unidades de Pronto Atendimento - UPA;
b) Diretoria do Serviço de Assistência Móvel de Urgência- SAMU; e
c) Diretoria de Atenção Domiciliar;
IV - Superintendência de Atenção em Saúde com a seguinte estrutura:
a) Núcleos de Saúde Mental;
b) Núcleo de Apoio a Diagnóstico e Laboratório;
c) Núcleo de Saúde Bucal;
d) Diretoria de Atenção Farmacêutica;
e) Diretoria de Atenção Especializada;
f) Distritos Sanitários;
g) Centros de Especialidades; e
h) Diretoria de Atenção Primária:
1. Unidades Básicas de Saúde - UBS;
V - Superintendência de Vigilância em Saúde com a seguinte estrutura:
a) Diretoria de Vigilância Sanitária; e
b) Diretoria de Vigilância Epidemiológica;
1. Gerência de Imunização;
c) Diretoria de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses; e
d) Diretoria de Vigilância em Saúde do Trabalhador:
1. Gerência do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST.
§3º  A Subsecretaria de Gestão em Saúde é composta pelas seguintes superintendências e respectivas diretorias:
I - Superintendência de Planejamento, Orçamento e Finanças:
a) Diretoria de Planejamento e Monitoramento de Políticas, Programas e Projetos;
b) Núcleo de Informação;
c) Diretoria de Orçamento e Finanças;
d) Diretoria de Contabilidade; e
e) Diretoria de Captação de Recursos e Gestão de Convênios;
II - Superintendência Administrativa com a seguinte estrutura:
a) Diretoria de Compras e Aquisições;
b) Diretoria de Contratos;
c) Diretoria de Tecnologia da Informação;
d) Diretoria de Patrimônio;
e) Diretoria do Almoxarifado Central;
f) Diretoria de Manutenção;
g) Diretoria de Transportes; e
h) Diretoria de Planejamento de Obras;
III - Superintendência de Gestão de Pessoas com a seguinte estrutura:
a) Diretoria de Administração de Pessoal; e
b) Diretoria de Desenvolvimento Humano e Educação Permanente.
§4º  O Conselho Municipal de Saúde, instituído e com as competências definidas pela Lei nº 3.381, de 14 de dezembro de 2000 e alterada pela Lei nº 4.129, de 13 de 
dezembro de 2007 é órgão colegiado, de deliberação coletiva, com atribuições de avaliar, opinar, aprovar e acompanhar os planos e programas de saúde desenvolvidos 
no Município, vinculando-se ao Secretário.
§5º  As unidades organizacionais da SMS se relacionam conforme organograma definido no Anexo deste Decreto.
TÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DAS UNIDADES
CAPÍTULO I
DAS UNIDADES VINCULADAS AO SECRETÁRIO 
Seção I
Do Gabinete do Secretário
Art. 3º  Ao Gabinete do Secretário do Gabinete compete:
I - organizar o expediente, audiências, correspondência do Secretário e das demais atividades administrativa do Gabinete;
II - manter as demais chefias informadas das orientações e procedimentos definidos pelo Secretário;
III - providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas com a área de atuação da SMS;
IV - dirigir, coordenar e controlar os trabalhos, atividades e ações da SMS;
V - coordenar a formulação da política de saúde do Município em consonância com as políticas Federal e Municipal;
VI - participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde, no âmbito de atuação e articulação com 
a direção estadual do Sistema;
VII - normatizar complementarmente as ações e os serviços públicos de saúde no seu âmbito de atuação; e
VIII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos e determinadas pelo Secretário.
Seção II
Assessoria de Gestão e Inovação
Art. 4º  À Assessoria de Gestão e Inovação compete:
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I - prestar assessoria direta e imediata, em assuntos especializados, ao Secretário, Subsecretários ou unidades definidas pela Secretário;
II - realizar estudos e pesquisas, coligir informações e executar outros trabalhos que lhe forem atribuídos pelo Secretário;
III - assessorar o Secretário e Subsecretário na gestão das unidades estratégicas da Secretaria e com os órgãos da administração municipal;
IV - coordenar a implantação de processos de modernização administrativa e de melhoria contínua, articulando as funções de racionalização, organização e otimização;
V - prestar assistência ao Secretário e às unidades organizacionais internas, quando solicitado em matéria ligada à divulgação e comunicação;
VI - atender os profissionais de imprensa junto ao Gabinete do Secretário e coordenar as entrevistas individuais, promovendo a interface entre a SMS e os veículos de 
comunicação;
VII - coordenar e acompanhar eventos promovidos pela SMS, buscando fortalecer sua imagem junto à população, seguindo orientação técnica da Secretaria Municipal 
de Comunicação - Secom;
VIII - controlar e arquivar informações sobre a Secretaria divulgadas nos meios de comunicação, bem como a avaliação de dados externos e que possam interessar aos 
seus dirigentes;
IX - produzir e apoiar a produção de todas as publicações institucionais de caráter informativo ou periódico, material gráfico e audiovisual destinado às ações promo-
cionais e institucionais da Secretaria;
X - realizar o acompanhamento gráfico, elaborando peças institucionais, folders, banners, cartazes, bem como trabalhos específicos, como manuais, documentos 
técnico-científicos ou didáticos, de acordo com as políticas de Saúde e de Comunicação;
XI - assessorar o Secretário nos casos de recomendações de auditorias realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, bem como quando instaurada tomadas de 
contas especiais;
XII - acompanhar e cobrar dos órgãos competentes que compõem a estrutura da SMS o cumprimento das recomendações de auditorias recebidas, observados os pra-
zos concedidos, bem como auxiliar o Secretário na elaboração e encaminhamento de respostas aos respectivos órgãos controladores;
XIII - propor estudos e realizar análises, visando à economicidade e racionalidade na utilização de recursos e bens;
XIV - acompanhar e analisar a viabilidade de propostas de projetos, contratos, convênios, ajustes e outros instrumentos na área da saúde;
XV - acompanhar e sugerir melhorias nos processos de trabalho, solicitando orientações e assessoramento dos técnicos nos despachos em processos e relatórios; e
XVI - desenvolver outras atividades destinadas à consecução dos objetivos da Secretaria.
Seção III
Assessoria Jurídica
Art. 5º  À Assessoria Jurídica tem as seguintes competências:
I - prestar consultoria e assessoramento em matéria técnico-legal ao Secretário e aos demais gestores da Secretaria nos assuntos jurídicos relativos ao exercício de suas 
funções, sob orientações da Procuradoria Geral do Município;
II - deliberar sobre as minutas de editais de licitação, de contratos, acordos, convênios e ajustes, assim como homologar pareceres exarados pelas instâncias ou servido-
res a ela subordinados;
III - coordenar a interlocução da área técnica-jurídica com os demais órgãos da Secretaria Municipal, visando celeridade e maior certeza jurídica nos procedimentos a 
serem adotados por estes;
IV - realizar a interlocução entre os órgãos da Secretaria Municipal com a Procuradoria Geral do Município, fornecendo subsídios e informações para aquela nas ações 
que lhe são pertinentes;
V - receber, encaminhar, responder e acompanhar os pedidos, ordens, questionamentos e afins formulados pelo Poder Judiciário, conforme orientações da Procuradoria 
Geral do Município;
VI - assessorar o Secretário e demais órgãos da Secretaria no recebimento, encaminhamento e elaboração das respostas de demandas encaminhadas pelo Ministério 
Público, poder judiciário e defensoria pública; e
VII - desenvolver e executar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção IV
Ouvidoria do Sistema Único de Saúde - SUS
Art. 6º  A Ouvidoria do SUS tem as seguintes competências:
I - receber, examinar e encaminhar reclamações, denúncias, sugestões e elogios referentes a procedimentos e ações de agentes, órgãos e entidades do SUS;
II - requisitar informações e documentos referentes às questões apresentadas, e sendo o caso, recomendar aos órgãos e entidades responsáveis o exame técnico e a 
adoção de medidas para correção e prevenção de falhas e omissões que implicarem na inadequada prestação do serviço público no âmbito do SUS/Contagem;
III - produzir indicativos qualificativos do nível de satisfação dos usuários dos serviços públicos de saúde prestados no âmbito do Município;
IV - propor, coordenar e efetivar a Política Nacional de Ouvidoria em Saúde, no âmbito do SUS/Contagem, buscando integrar e estimular práticas que ampliem o acesso 
dos usuários ao processo de avaliação do SUS;
V - promover ações para assegurar a preservação dos aspectos éticos, de privacidade e confidencialidade em todas as etapas do processamento das reclamações ou 
informações decorrentes;e
VI - desenvolver e executar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
CAPÍTULO II
DA SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
Art. 7°. À Subsecretaria de Assistência em Saúde compete planejar, formular, implementar e coordenar as políticas públicas de Atenção Básica Especializada, hospitalar 
de Urgência e Emergência e Vigilância em Saúde, de acordo com as diretrizes assistenciais do Ministério da Saúde obedecidas as especificidades municipais, cabendo-
lhe;
I - coordenar, controlar e avaliar a execução dos serviços de saúde, próprios e conveniados, prestados à população do Município;
II - coordenar a regulação, o controle e avaliação de serviços de atenção, de atendimento e assistenciais;
III - atender e responder às solicitações do Colegiado Gestor, requisições e recomendações judiciais, e do Ministério Público e outras autoridades em geral;
IV - acompanhar a execução e aplicação de recursos financeiros internos e externos, bem como os processos licitatórios em geral, a execução financeira de contratos e a 
celebração e formalização de parcerias e convênios com instituições públicas e privadas;
V - participar de comissões intermunicipais e intergestoras bipartite e tripartite, bem como das demais comissões e reuniões colegiadas na área de saúde;
VI - mediar relações entre sua área e demais órgãos da Prefeitura Municipal de Contagem, instância da Região Metropolitana de Belo Horizonte, do Governo Estadual e 
do Governo Federal e instâncias de participação popular;
VII - atuar em conjunto com outras áreas ligadas aos serviços de saúde, bem como desenvolver práticas integradas e intersetoriais entre as Secretarias Municipais;
VIII - fomentar, avaliar e deliberar sobre propostas para melhorias em processos e fluxos de trabalho na rede municipal de saúde, formuladas pelas equipes de referên-
cias e assessorias técnicas;
IX - supervisionar suas unidades subordinadas e desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos; e
X - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção I
Da Superintendência de Regulação
Art. 8º  À Superintendência de Regulação compete disponibilizar a alternativa assistencial integral e mais adequada à necessidade do usuário, de forma equânime, 
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ordenada, oportuna e qualificada, cabendo-lhe;
I - coordenar a elaboração da programação pactuada integrada das ações ambulatoriais e hospitalares;
II - coordenar as negociações em torno da Programação Pactuada Integrada - PPI - e monitorar o seu cumprimento propondo as reavaliações necessárias;
III - acompanhar periodicamente as alterações físicas e financeiras da Programação Pactuada e Integrada do Município, gerando relatórios que subsidiem a Superinten-
dência de Regulação nos remanejamentos de recursos federais do Teto MAC - Teto de Média e Alta Complexidade;
IV - direcionar as ações da regulação, controle e da avaliação dos serviços ambulatoriais e hospitalares da rede municipal própria e contratada;
V - instrumentalizar com dados e informações as decisões do Gestor Municipal e dos setores interessados;
VI - analisar, elaborar e submeter à apreciação superior estudos, propostas e ações que objetivam a racionalização de despesas decorrentes de controles inadequados;
VII - definir e gerenciar as metas da Superintendência de Regulação, de acordo com as Diretrizes Estratégicas da Secretaria, gerenciando e divulgando os indicadores de 
resultados;
VIII - avaliar a execução física e financeira dos contratos assistenciais, acompanhando a vigência dos mesmos;
IX - participar da estruturação do projeto de assistência hospitalar do Município em conjunto com a Superintendência de Atenção Hospitalar e Urgência e Emergência;
X - discutir com a Superintendência de Atenção à Saúde a implantação de comissões para a elaboração de protocolos assistenciais;
XI - analisar e acompanhar a legislação federal, estadual e municipal pertinente à matéria da regulação;
XII - coordenar a regulação de todos os procedimentos hospitalares eletivos e serviços ambulatoriais de média e alta complexidade, próprios e privados, contratados 
pelo SUS/Contagem de forma equânime, ordenada, oportuna e qualificada;
XIII - supervisionar os procedimentos de compra e contratação de serviços pertinentes à Superintendência;
XIV - coletar, sistematizar, analisar e divulgar dados relativos a indicadores orçamentários, financeiros, e administrativos pertinentes à Superintendência;
XV - acompanhar e avaliar a execução físico/financeira dos convênios estaduais e federais pertinentes à Regulação;
XVI - participar da elaboração dos orçamentos anuais e plurianuais; e
XVI - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção I
Diretoria do Complexo Regulador
Art. 9º  A Diretoria do Complexo Regulador tem as seguintes atribuições:
I - auxiliar na disponibilização da alternativa assistencial integral e mais adequada à necessidade do usuário, de forma equânime, ordenada, oportuna e qualificada;
II - regular o acesso aos os leitos hospitalares eletivos e serviços ambulatoriais de média e alta complexidade, próprios e privados, contratados pelo SUS/Contagem, de 
forma equânime, ordenada, oportuna e qualificada;
III - definir fluxo de acesso para usuários do Município e referenciados e de autorização de procedimentos, conforme a Programação Pactuada e Integrada (PPI) do 
estado de Minas Gerais;
IV - realizar e acompanhar o sistema de marcação de consultas e outros procedimentos de apoio diagnóstico e terapêuticos dos serviços próprios e privados, de acordo 
com fluxo de acesso estabelecidos;
V - coordenar, gerenciar e dar suporte ao Tratamento Fora do Domicilio - TFD, de acordo com o Plano Diretor de Regionalização - PDR e com a Programação Pactuada e 
Integrada - PPI, do Estado de Minas Gerais;
VI - assessorar e subsidiar a Superintendência de Regulação nas negociações realizadas com os prestadores de serviço ambulatoriais e hospitalares do SUS - Contagem;
VII - acompanhar e avaliar o desempenho dos processos de trabalho dos servidores envolvidos, propondo ações de melhoria, por meio de programas de capacitação 
continuada, treinamento, reciclagem, na busca da eficiência e eficácia;
VIII - participar da elaboração dos protocolos assistenciais junto aos profissionais indicados pela Superintendência de Atenção à Saúde, Superintendência de Atenção 
Hospitalar e Urgência e Emergência;
IX - elaborar e submeter à apreciação superior estudos, propostas e ações que objetivem facilitar o acesso do usuário aos equipamentos e serviços de saúde;
X - criar, acompanhar e ratificar, quando necessário, o fluxo junto aos prestadores contratados ou conveniados e próprios de forma a garantir o acesso dos usuários;
XI - monitorar e acompanhar as ações dos médicos gestores de clínica distritais que tem interface com a regulação;
XII - auxiliar na viabilização das grades de referência e contra referência dos procedimentos ambulatoriais e hospitalares;
XIII - subsidiar as ações de planejamento, controle, avaliação e auditoria em saúde;
XIV - regular os serviços ambulatoriais de média e alta complexidade, próprios e privados, contratados pelo Sistema Único de Saúde/SUS Contagem de forma equânime, 
ordenada, oportuna e qualificada;
XV - realizar e acompanhar o agendamento junto aos sistemas de marcação de consultas e outros procedimentos de apoio diagnóstico e terapêuticos dos serviços 
próprios e privados, de acordo com fluxo de acesso estabelecido;
XVI - auxiliar na sugestão de alternativas para a assistência integral e mais adequada à necessidade ambulatorial dos usuários do SUS, de forma equânime, ordenada, 
oportuna e qualificada;
XVII - elaborar relatórios gerenciais sobre demandas reprimidas, geradas e agendamentos, por procedimentos e linha de cuidados;
XVIII - regular o acesso dos usuários do SUS Contagem aos procedimentos cirúrgicos em caráter eletivo;
XIX - definir junto à Superintendência de Atenção Hospitalar e Urgência e Emergência alternativas de acesso a exames necessários à confirmação de diagnóstico do 
usuário internado e regular esse acesso;
XX - subsidiar a Superintendência de Atenção Hospitalar e Urgência e Emergência nas negociações realizadas com os prestadores de serviço hospitalares do SUS Conta-
gem;
XXI - participar do colegiado gestor e colegiado ampliado; e
XXII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção II
Diretoria de Controle, Avaliação e Auditoria
Art. 10.  A Diretoria de Controle, Avaliação e Auditoria tem as seguintes atribuições:
I - programar e coordenar a realização do controle e avaliação de serviços assistenciais;
II - assessorar do ponto de vista técnico, as ações dos supervisores referentes ao controle, acompanhamento e avaliação dos serviços de saúde próprios, contratados, 
conveniados ou credenciados;
III - examinar os relatórios de inspeção apresentados pelos supervisores e propor ações corretivas, se for o caso;
IV - implementar, orientar, acompanhar e avaliar as atividades do sistema de controle de contas hospitalares e ambulatoriais, emitindo relatórios;
V - avaliar e efetuar proposições para aperfeiçoamento do sistema de controle e pagamento das contas hospitalares e ambulatoriais;
VI - manter atualizadas as fichas de programação física e orçamentária dos serviços;
VII - atualizar, acompanhar e avaliar o sistema de Cadastro Nacional de estabelecimentos de Saúde dos prestadores de serviço próprio, conveniado ou contratado do 
SUS Contagem;
VIII - acompanhar e avaliar a execução físico/financeira dos contratos pertinentes à Regulação;
IX - acompanhar o envio mensal dos bancos de dados de produção ambulatorial e hospitalar, identificando atrasos e notificando quando necessário;
X - identificar as distorções dos dados observados durante a conferência e processamento da produção ambulatorial e hospitalar;
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XI - zelar pela eficiência e eficácia do Controle, Avaliação e Auditoria do SUS -  Contagem;
XII - articular com os diversos setores da Secretaria, de modo a não haver superposição de atividades e garantir agilidade nos encaminhamentos;
XIII - denunciar à Assessoria de Gestão e Inovação, quando for o caso, a ineficiência, negligência ou imprudência detectadas pelo controle e avaliação dos serviços 
assistenciais;
XIV - sugerir a emissão de ordem de ressarcimento (OR), por distorções detectadas no faturamento do prestador, ouvido o Secretário;
XV - estabelecer mecanismo e instrumento de avaliação da qualidade da assistência prestada aos usuários;
XVI - acompanhar e avaliar os diversos setores de faturamento público descentralizados em caráter ambulatorial e hospitalar;
XVII - emitir relatórios das contas hospitalares e ambulatórias;
XVIII - manter atualizadas as fichas de programação física e orçamentária dos serviços;
XIX - identificar as distorções dos dados observados durante a conferência e processamento da produção ambulatorial e hospitalar;
XX - realizar demais atividades correlatas solicitadas pela gestão municipal, da qual possua conhecimento e informações para participação efetiva e colaborativa;
XXI - implantar fluxo de atualização das demais informações das unidades próprias e prestadores contratados (estrutura física, equipamentos, habilitações, serviços, 
leitos);
XXII - apreciar a economicidade e a razoabilidade de contratos, convênios, ajustes e outros instrumentos congêneres que envolvam a prestação de serviços assistenciais 
do SUS Contagem;
XXIII - realizar de acordo com as normas e roteiros específicos as supervisões programadas e especiais, emitindo relatórios conclusivos;
XXIV - avaliar periodicamente junto às áreas assistenciais, os contratos de prestação de serviços visando a readequação destes e necessidade de novos contratos;
XXV - analisar os relatórios gerenciais do Sistema de Informação Ambulatorial - SIA-SUS e Sistema de Informação Hospitalar - SIH-SUS, sob orientação dos setores 
competentes;
XXVI - participar de treinamentos e reciclagens promovidos pelo Controle e Avaliação do SUS Contagem;
XXVII - estabelecer interface entre os diversos setores e departamentos da rede de saúde;
XXVIII - avaliar e encaminhar à Superintendência de Regulação sugestões de medidas para correção das distorções e uniformização de procedimentos;
XXIX - realizar auditoria assistencial e programada nos serviços de saúde, públicos e privados, sob a gestão municipal de acordo com o estabelecido no Regulamento 
Técnico do Controle, Avaliação e Componente Municipal do Sistema Nacional de Auditoria, publicado no Diário Oficial do Município de Contagem em 24 de agosto de 
2009 e suas atualizações;
XXX - implementar auditoria assistencial para avaliação das ações de saúde nos estabelecimentos de saúde, por meio de análise de dados e indicadores e verificação de 
padrões de conformidade;
XXXI - executar a auditoria assistencial sobre toda a produção de serviços de saúde, públicos e privados, sob a gestão municipal, tomando como referência as ações 
previstas no Plano Municipal de Saúde e em articulação com as ações de controle, avaliação e regulação assistencial, de acordo com cronograma pré-estabelecido e 
aprovado pela Superintendência de Regulação;
XXXII - participar do colegiado gestor e colegiado ampliado; e
XXXIII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção II
Da Superintendência do Complexo Hospitalar
Art. 11.  À Superintendência do Complexo Hospitalar compete definir as diretrizes e prioridades norteadoras do planejamento e gestão estratégica do Complexo Hospi-
talar e das suas unidades hospitalares conforme o planejamento global da Secretaria Municipal de Saúde e orientações gerais do Subsecretário, cabendo-lhe:
I - supervisionar a execução das atividades do Hospital Municipal de Contagem - HMC e Centro Materno Infantil, articulando-os com a rede municipal e regional de 
saúde;
II - implementar as políticas e serviços de Atenção Hospitalar para o município de Contagem;
III - supervisionar a gestão das áreas de suprimentos, da farmácia e de infraestrutura própria e do Hospital Municipal de Contagem - HMC e do Centro Materno Infantil;
IV - assegurar que as atividades administrativas e financeiras dos hospitais estejam em consonância com as instruções da Superintendência de Planejamento orçamento 
e finanças e Administrativa da SMS;
V - acompanhar e auxiliar os processos de execução dos procedimentos licitatórios referentes as unidades hospitalares;
VI - supervisionar a central de internação e a gestão dos leitos nas unidades hospitalares;
VII - participar das reuniões do Colegiado Gestor do HMC;
VIII - responsabilizar-se pela gestão de recursos humanos, obedecendo as legislações vigentes no município em parceria com os diretores das Unidades Hospitalares;
IX - garantir que os equipamentos bem como os materiais permanentes das Unidades Hospitalares sejam utilizados da maneira correta, visando sua adequada manu-
tenção e conservação na unidade;
X - implantar e manter atualizado o Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde;
XI - definir junto aos gestores os indicadores assistenciais, de produtividade, de capacidade, administrativos e gerenciais; e
XII - supervisionar suas unidades subordinadas e desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção I
Hospital Municipal de Contagem - HMC
Art. 12.  Cabe à Diretoria do Hospital Municipal de Contagem - HMC dirigir o Hospital Municipal em consonância com as diretrizes e normas do Sistema Único de Saúde 
- SUS e da Gestão Hospitalar, do Secretário de Saúde e da Superintendência de Atenção Hospitalar, sendo suas atribuições:
I - prover a gestão Administrativa do Hospital Municipal;
II - definir as diretrizes institucionais e zelar por sua efetiva aplicação;
III - coordenar a equipe multiprofissional do Hospital;
IV - coordenar a central de internação e a gestão dos leitos do Hospital;
V - prover a gestão de todos os serviços inclusive apoio diagnóstico interno e aqueles de necessidade externa de pacientes que estejam internos no Hospital;
VI - acompanhar visitas técnicas da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH, inspeções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e da Qualidade 
Hospitalar;
VII -  Responsabilizar- se pela gestão de recursos humanos, obedecendo as legislações vigentes no município em parceria com o Superintendente do Complexo Hospita-
lar;
VIII - garantir a adequada manutenção e conservação dos equipamentos na unidade;
IX - executar a gestão de risco no serviço de saúde;
X - identificar e avaliar a existência de não conformidades nos processos e procedimentos realizados e na utilização de equipamentos, medicamentos e insumos, ado-
tando ações preventivas e corretivas;
XI - manter atualizado o Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde;
XII - pactuar com as chefias e servidores os indicadores assistenciais, de produtividade, de capacidade, administrativos e gerenciais; e
XIII - desenvolver e executar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção II



"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, 28 de março de 2018 Página 102 de 151 Diário Oficial de Contagem - Edição 4313

Centro Materno Infantil
Art. 13.  Cabe à Diretoria do Centro Materno Infantil dirigir o Centro Materno Infantil em consonância com as diretrizes e normas do Sistema Único de Saúde - SUS e da 
Gestão Hospitalar, do Secretário e da Superintendência de Atenção Hospitalar, sendo suas atribuições:
I - prover a gestão Administrativa do Centro Materno Infantil;
II - propor a definição das diretrizes institucionais e zelar por sua efetiva aplicação;
III - coordenar a central de internação e a gestão dos leitos do Centro Materno Infantil;
IV - prover a gestão de todos os serviços inclusive apoio diagnóstico interno e aqueles de necessidade externa de pacientes que estejam internos no Hospital;
V - acompanhar visitas técnicas da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH, Inspeções da ANVISA e da Qualidade Hospitalar;
VI - garantir a elaboração, implantação e atualização dos manuais de normas e rotinas, procedimentos, protocolos, e demais instrumentos administrativos necessários 
ao efetivo andamento dos trabalhos;
VII - responsabilizar- se pela gestão de recursos humanos, obedecendo as legislações vigentes no município em parceria com o Superintendente do Complexo Hospita-
lar;
VIII - pactuar com as chefias e servidores os indicadores assistenciais, de produtividade, de capacidade, administrativos e gerenciais;
IX - desenvolver e executar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção III
Da Superintendência de Urgência e Emergência
Art. 14.  À Superintendência de Urgência e Emergência compete supervisionar as atividades táticas e operacionais das Unidades de Pronto Atendimento - UPA, do Servi-
ço de Assistência Móvel de Urgência- SAMU e do Transporte Sanitário, articulando-se com a Superintendência do Complexo Hospitalar, cabendo-lhe:
I - estabelecer os planos de ação e orientar as atividades das unidades subordinadas;
II - acompanhar e fiscalizar a gestão da Organização Social que executa as atividades a Unidade de Pronto Atendimento - UPA JK;
III - subsidiar a coordenação dos serviços de urgência e emergência e executar o acompanhamento técnico e operacional das UPA, do SAMU e do Transporte Sanitário, 
articulando-se com a rede hospitalar de retaguarda;
IV - discutir e analisar, em apoio ao Secretário, a viabilidade técnica, financeira e política da implantação de programas, projetos e iniciativas em geral ligadas à área de 
saúde, bem como avaliar o impacto dessas ações perante a população do município;
V - atender e responder às solicitações, requisições e recomendações judiciais, assim como do Ministério Público e de outras autoridades em geral;
VI - responsabilizar- se pela gestão de recursos humanos, obedecendo as legislações vigentes no Município em parceria com os Diretores das Unidades de Pronto Aten-
dimento;
VII - atuar em conjunto com outras áreas ligadas direta ou indiretamente às ações e serviços de saúde, bem como desenvolver práticas integradas e intersetoriais entre 
as Secretarias Municipais;
VIII - elaborar os orçamentos, termos de referência e solicitações de compras de sua competência;
IX - definir e implantar os fluxos e protocolos para atendimento nas unidades de urgência e articular com os demais pontos da rede os fluxos e protocolos para referên-
cia e contra referência;
X - subsidiar tecnicamente todas as ações de articulação interinstitucional na área de urgência e emergência com as demais instituições do município, microrregião e 
região metropolitana, incluindo as ações de promoção à saúde e prevenção de agravos de causas externas; e
XI - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção I
Diretorias das Unidades de Pronto Atendimento - UPA
Art. 15.  São atribuições de cada uma das Diretoria de Unidade de Pronto Atendimento -UPA:
I - exercer as atividades de direção administrativa e assistencial no âmbito de sua atuação local, bem como gerir e executar as ações e tarefas ligadas aos processos e 
práticas de gestão de pessoas em nível operacional;
II - identificar e avaliar a existência de não conformidades nos processos e procedimentos realizados e na utilização de equipamentos, medicamentos e insumos, ado-
tando ações preventivas e corretivas;
III - controlar e acompanhar a produção realizada pelos profissionais de saúde em cada unidade;
IV - fazer a gestão de insumos e materiais médico-hospitalares bem como prever e solicitar o reabastecimento de matérias;
V - responsabilizar- se pela gestão de recursos humanos, obedecendo as legislações vigentes no município em parceria com o Superintendente de Urgência e Emergên-
cia;
VI - pactuar com as chefias e servidores os indicadores assistenciais, de produtividade, de capacidade, administrativos e gerenciais; e
VII - executar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção II
Diretoria do Serviço Móvel de Urgência - SAMU
Art. 16.  São atribuições da Diretoria do Serviço Móvel de Urgência - SAMU:
I - exercer as atividades de direção administrativa e assistencial no âmbito de sua atuação local, bem como gerir e executar as ações e tarefas ligadas aos processos e 
práticas de gestão de pessoas em nível operacional;
II - supervisionar a realização das ações e procedimentos técnicos pelos profissionais de saúde da unidade, contribuindo para a eficácia e efetividades no atendimento 
das demandas de saúde da população usuária;
III - controlar a quantidade e a necessidade de materiais médico-hospitalares e correlatos necessários à adequada prestação de serviços;
IV - responsabilizar-se pela gestão de recursos humanos, obedecendo as legislações vigentes no município em parceria com o Superintendente de Urgência e Emergên-
cia;
V - atuar em conjunto com outras áreas ligadas direta ou indiretamente às ações e serviços de saúde, bem como desenvolver práticas integradas e intersetoriais entre as 
Secretarias Municipais; e
VI - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.
Subseção III
Diretoria de Atenção Domiciliar
Art. 17.  São atribuições da Diretoria de Atenção Domiciliar:
I - coordenar a execução de programas e políticas públicas municipais em consonância com as políticas federais e estaduais direcionadas ao atendimento domiciliar;
II - coordenar o planejamento e a organização das ações do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD, Serviço de Curativos Especiais - SACE e Serviço de Oxigenoterapia;
III - coordenar a elaboração e implantação de protocolos clínicos e diretrizes assistenciais de sua área de competência;
IV - acompanhar e apoiar a operacionalização dos Projetos Terapêuticos Singulares - PTS para garantia da qualidade assistencial relativo ao SAD, SACE e Serviço de 
Oxigenoterapia;
V - promover a interlocução com todos os serviços de saúde da rede assistencial, para garantir a resolução dos problemas e encaminhamentos quando necessários;
VI - analisar, acompanhar e monitorar os indicadores e a produção para a avaliação do SAD, SACE e Serviço de Oxigenoterapia;
VII - planejar, promover e supervisionar as ações de capacitação e de educação permanente, ensino e pesquisa na área de Atenção Domiciliar, SACE e Serviço de Oxige-
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noterapia;
VIII - responsabilizar- se pela gestão de recursos humanos, obedecendo as legislações vigentes no município em parceria com o Superintendente de Urgência e Emer-
gência; e
IX - executar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção IV
Superintendência de Atenção à Saúde
Art. 18.  À Superintendência de Atenção à Saúde compete definir as diretrizes e prioridades norteadoras do planejamento e gestão estratégica da Superintendência e 
suas unidades, conforme o planejamento global da Secretaria Municipal de Saúde e orientações gerais do Subsecretário da área, cabendo-lhe:
I - implementar o modelo assistencial ambulatorial na rede própria, em consonância com as diretrizes assistenciais definidas pelo Conselho Municipal de Saúde e pelo 
Colegiado de Direção da SMS;
II - coordenar, planejar, monitorar no âmbito municipal, as ações de vinculação e responsabilização pelas unidades de saúde da Atenção Básica e Especializada;
III - promover ações juntos aos distritos e setores da Secretaria Municipal para efetivar implementação das redes assistenciais;
IV - apoiar tecnicamente e monitorar a atuação dos Distritos Sanitários no planejamento e coordenação das ações de saúde;
V - coordenar o planejamento e a organização das ações de atenção à saúde ambulatorial do Sistema Único de Saúde - SUS, no âmbito da atenção básica, especializada 
e vigilância em saúde;
VI - propor campanhas educativas, com objetivo de orientar a comunidade ao que se refere à promoção, proteção e recuperação da saúde;
VII - garantir alimentação do sistema de informação em saúde da área de sua competência, acompanhar e avaliar o sistema;
VIII - acompanhar, monitorar e avaliar os indicadores de saúde, bem como os resultados dos serviços prestados na atenção básica e especializada;
IX - promover a articulação com as demais unidades;
X - acompanhar a execução as ações de capacitação e educação permanente das equipes multiprofissionais, da atenção básica, especializada;
XI - acompanhar execução financeira e orçamentária relativos à área de competência;
XII - responsabilizar-se pela gestão de recursos humanos, obedecendo as legislações vigentes no município em parceria com os diretores das Unidades sob sua respon-
sabilidade; e
XIII - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.
Subseção I
Núcleos de Saúde Mental
Art. 19.  Cada Núcleo de Saúde Mental tem as seguintes atribuições:
I - coordenar a implantação de programas e políticas públicas municipais em consonância com as políticas federais e estaduais direcionadas à saúde mental;
II - articular os processos de trabalho e diretrizes gerais em Saúde Mental;
III - planejar, promover e supervisionar as ações de capacitação e de educação permanente, ensino e pesquisa no Núcleo de Saúde Mental;
IV - acompanhar, monitorar e avaliar os indicadores ligados à área de Saúde Mental;
V - estabelecer e pactuar fluxos da Saúde Mental com a rede de Atenção à Saúde;
VI - acompanhar, junto à diretoria de distrito sanitário, o quadro de pessoal de sua área de atuação de forma a garantir a prestação dos serviços do SUS;
VII - fazer a gestão referente aos servidores do Núcleo, propor e acompanhar ações de qualificação e de educação permanente para os profissionais;
VIII - prover a gestão Administrativa das Unidades assistenciais;
IX - responsabilizar-se pela gestão de recursos humanos, obedecendo as legislações vigentes no município em parceria com o Superintendente de Atenção à Saúde; e
X - executar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção II
Núcleo de Apoio a Diagnóstico e Laboratório
Art. 20.  O Núcleo de Apoio a Diagnóstico e Laboratório tem as seguintes atribuições:
I - planejar a oferta de apoio diagnóstico no SUS, segundo as necessidades das redes de atenção;
II - colaborar na elaboração de protocolos, diretrizes e fluxos assistenciais;
III - organizar, coordenar, acompanhar e avaliar as atividades técnico-gerenciais e assistenciais desenvolvidas pelo apoio diagnóstico na rede de assistência à saúde 
Municipal;
IV - participar da elaboração e análise de projetos para aquisição de insumos referentes ao serviço de apoio diagnóstico;
V - acompanhamento da execução dos contratos dos serviços de Apoio e diagnóstico junto à Diretoria do Controle Avaliação e Auditoria;
VI - prestar orientação técnica no serviço de revisão administrativa da Superintendência de Regulação, referente ao faturamento dos serviços de apoio diagnóstico da 
rede complementar; e
VII - executar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção III
Núcleo de Saúde Bucal
Art. 21.  O Núcleo de Saúde Bucal tem as seguintes atribuições:
I - formular e implementar a política de assistência à saúde bucal, observando a política municipal de saúde e os princípios do SUS;
II - estabelecer normas, critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade e avaliação da assistência odontológica;
III - coordenar, acompanhar e avaliar, em âmbito municipal, as atividades das unidades de assistência à saúde bucal;
IV - planejar, propor e organizar os instrumentos necessários para a efetivação da Política de Saúde Bucal, em consonância com as diretrizes da Secretaria;
V - normatizar e uniformizar o atendimento na saúde bucal, definindo formas de acesso, agendamento, retorno e manutenção do tratamento;
VI - definir critérios técnicos para aquisição de insumos e equipamentos odontológicos e coordenar a distribuição e utilização nas unidades de saúde;
VII - programar e padronizar os equipamentos, móveis, medicamentos e materiais de consumo utilizados pelos serviços da saúde bucal, providenciando manutenção 
preventiva e corretiva dos equipamentos odontológicos; e
VIII - executar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção IV
Diretoria de Atenção Farmacêutica
Art. 22.  A Diretoria de Atenção Farmacêutica tem as seguintes atribuições:
I - coordenar a implantação de programas e políticas públicas municipais em consonância com as políticas federais e estaduais direcionadas à assistência farmacêutica;
II - planejar, organizar, coordenar, acompanhar, apoiar e avaliar as atividades técnico-gerenciais e assistenciais desenvolvidas pela assistência farmacêutica na rede SUS;
III - elaborar normas e procedimentos técnicos e administrativos relacionados à assistência farmacêutica do município;
IV - prestar cooperação técnica e articular a integração da assistência farmacêutica de forma intersetorial nos diferentes níveis de atenção;
V - coordenar, organizar a comissão de farmácia e terapêutica do Município de Contagem;
VI - planejar, organizar, acompanhar e avaliar a compra de medicamentos padronizados e não padronizados para rede municipal;
VII - planejar, organizar, acompanhar e avaliar a compra e distribuição de medicamentos para atender aos mandados judiciais a serem cumpridos pelo município de 
Contagem;
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VIII - propor e acompanhar ações de qualificação e de educação permanente para equipe de nível central, distrital e local, das áreas de sua competência, de forma 
integrada e articulada; e
IX - executar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção V
Diretoria de Atenção Especializada
Art. 23.  A Diretoria de Atenção Especializada tem as seguintes atribuições:
I - adequar, validar e coordenar a implantação de programas assistenciais com a política municipal de Atenção Especializada no SUS de acordo com a política federal e 
estadual;
II - participar na formulação e definição das diretrizes das políticas da Atenção Especializada em Saúde, em conjunto com a Superintendência de Regulação;
III - coordenar a elaboração de protocolos clínicos e diretrizes assistenciais;
IV - promover a interlocução com todos os diretores, gestores e áreas técnicas da SAS e SUR, para garantir a integração e implementação dos protocolos e diretrizes 
assistenciais;
V - garantir alimentação do sistema de informação em saúde da área de sua competência;
VI - participar da elaboração e análise de projetos para aquisição de insumos e equipamentos quanto às necessidades comuns das unidades especializadas;
VII - acompanhar tecnicamente as questões clínicas e assistenciais relacionadas à unidade;
VIII - responsabilizar- se pela gestão de recursos humanos, obedecendo as legislações vigentes no Município em parceria com o Superintendente de Atenção à Saúde; 
IX - executar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção VI
Distritos Sanitários
Art. 24.  As Diretorias dos Distritos Sanitários têm as seguintes atribuições:
I - coordenar o planejamento das ações de promoção, prevenção e atenção à Saúde no âmbito distrital;
II - coordenar e supervisionar as atividades e serviços produzidos nas unidades de saúde;
III - implementar, acompanhar e coordenar as ações de atenção à saúde e vigilância provenientes das Superintendências;
IV - viabilizar o suporte administrativo e operacional para o funcionamento das Unidades de Saúde, desenvolvimento e administração dos servidores;
V - manter atualizado o Banco de Dados de Saúde, contemplando informações epidemiológicas, demográficas, socioeconômicas, físico-ambientais, de recursos de 
saúde, dados de produção e faturamento, para subsidiar as atividades de planejamento e de gerência nos diversos níveis;
VI - identificar e analisar a situação de saúde da população de sua área de abrangência e definir as prioridades de atenção à saúde num processo co-participativo com a 
comunidade;
VII - implantar, acompanhar e participar do Conselho Distrital de Saúde e coordenar o colegiado ampliado distrital;
VIII - coordenar, acompanhar e monitorar a política de implantação dos Conselhos Locais;
IX - coordenar no âmbito distrital as ações de vinculação e responsabilização da população adstrita;
X - gerenciar a avaliação permanente dos serviços de saúde prestados em sua área de abrangência;
XI - articular e promover ações e atividades integradas e intersetoriais junto a outros setores da prefeitura e comunidade, no âmbito distrital;
XII - acompanhar e avaliar o processo de trabalho das equipes de saúde, considerando os indicadores gerenciais (produção, metas dos pactos, prioridade da gestão);
XIII - prestar apoio gerencial para as equipes do território;
XIV - avaliar e monitorar a gestão de insumos e equipamentos de saúde distrital;
XV - implantar e monitorar fluxos e diretrizes da Rede Assistencial;
XVI - responsabilizar- se pela gestão de recursos humanos, obedecendo as legislações vigentes no município; e
XVII - executar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Parágrafo único.  O Município de Contagem está dividido em oito Distritos Sanitários, conforme as regiões administrativas definidas em instrumento próprio:
I - Distrito Sanitário da Região Industrial;
II - Distrito Sanitário da Região Eldorado;
III - Distrito Sanitário da Região Ressaca;
IV - Distrito Sanitário da Região Nacional;
V - Distrito Sanitário da Região Petrolândia;
VI - Distrito Sanitário da Região da Sede;
VII - Distrito Sanitário da Região Vargem das Flores; e
VIII - Distrito Sanitário Riacho.
Subseção VII
Centros de Especialidades
Art. 25.  As Diretorias de Centros de Especialidades tem as seguintes atribuições:
I - planejar e gerenciar a execução das atividades desenvolvidas pelos setores de sua competência;
II - gerenciar os Centros de Consultas Especializadas em consonância com as diretrizes e normas do Sistema Único de Saúde e da Gestão da Atenção Especializada;
III - estabelecer e pactuar fluxos com a rede de Atenção à Saúde;
IV - gerenciar as atividades e processos de trabalho administrativos que contemplam os serviços gerais, o apoio administrativo, a informação de produção e almoxarifa-
do local;
V - gerenciar o Serviço Especializado DST/AIDS em consonância com as diretrizes e normas do SUS e da Gestão da Atenção Especializada;
VI - monitorar os sistemas de informação no âmbito do programa Municipal de DST/AIDS;
VII - coordenar e qualificar a equipe do Serviço de Assistência Especializada - SAE, a equipe de Atendimento Domiciliar Terapêutico - ADT, em como as equipes dos 
centros de testagem e aconselhamento e grupos de multiplicadores;
VIII - responsabilizar-se pela gestão de recursos humanos, obedecendo as legislações vigentes no município em parceria com o Superintendente de Atenção à Saúde; e
IX - executar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção VIII
Diretoria de Atenção Primária
Art. 26.  A Diretoria de Atenção Primária tem as seguintes atribuições:
I - coordenar a implantação políticas públicas de atenção Básica no município em consonância com as políticas federais e estaduais direcionadas à assistência à saúde 
em sua área de competência;
II - gerir, orientar e monitorar as Unidades de Saúde Básica instaladas no Município;
III - planejar e coordenar a execução das ações propostas nos Planos Anuais e Plurianuais de Saúde, relacionados à sua área de competência;
IV - coordenar o planejamento e a organização das ações das áreas sob sua competência;
V - participar na formulação e definição das diretrizes das políticas da Superintendência de Atenção à Saúde;
VI - coordenar a elaboração de protocolos clínicos e diretrizes assistenciais em sua área de competência;
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VII - fomentar e acompanhar o processo de planejamento, desde a análise da situação, definição de objetivos e metas até o acompanhamento das atividades e avalia-
ção de resultados de sua competência;
VIII - promover a interlocução com todos os diretores, gestores e áreas técnicas, para garantir a integração e implementação dos protocolos e diretrizes assistenciais;
IX - garantir a alimentação dos sistemas oficiais de informação;
X - acompanhar, monitorar e avaliar os indicadores das áreas de sua competência; e
XI - executar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Art. 27.  As Unidades Básicas de Saúde - UBS estão subordinadas diretamente à Diretoria de Atenção Primária, cada uma com as seguintes atribuições principais:
I - executar a administração direta de cada Unidade Básica de Saúde nos aspectos administrativos e assistenciais conforme estabelecido Diretoria de Atenção Primária;
II - garantir a alimentação dos sistemas oficiais de informação;
III - prover a gestão de insumos e materiais, bem como solicitar ordenadamente o reabastecimento;
IV - implantar as atividades de Vigilância em Saúde;
V - fazer avaliação permanente dos serviços de saúde prestados na respectiva UBS; e
VI - executar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção V
Da Superintendência de Vigilância em Saúde
Art. 28.  À Superintendência de Vigilância em Saúde compete coordenar a implantação políticas públicas de Vigilância em Saúde no município em consonância com as 
políticas federais e estaduais, cabendo-lhe:
I - integrar as atividades das áreas de Epidemiologia, de Vigilância Sanitária, de Zoonoses e de Vigilância em Saúde e ambiental e Saúde do trabalhador de acordo com 
a complexidade dos múltiplos determinantes e ações de controle necessárias;
II - promover a avaliação do impacto das ações e programas de vigilância em saúde para subsidiar organização e gestão dos serviços de saúde;
III - coordenar e gerenciar a execução das ações de vacinação integrantes do Programa Nacional de Imunizações, incluindo a vacinação de rotina com as vacinas obri-
gatórias, as estratégias especiais como campanhas e vacinações de bloqueio e a notificação e investigação de eventos adversos e óbitos temporalmente associados à 
vacinação;
IV - executar o planejamento de seu órgão, bem como monitorar seu resultado;
V - buscar racionalização e a otimização dos recursos físicos e assistenciais;
VI - responsabilizar-se pela gestão de recursos humanos, obedecendo as legislações vigentes no município em parceria com os diretores das unidades sob sua responsa-
bilidade;
VII - planejar e programar, em colaboração com a equipe técnica multiprofissional, as ações de saúde a serem desenvolvidas na área de abrangência; e
VIII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção I
Diretoria de Vigilância Sanitária
Art. 29.  À Diretoria de Vigilância Sanitária cabe fazer cumprir as legislações sanitárias municipal, estadual e federal, investindo-se como autoridade sanitária com pode-
res para autuar, processar e impor sanções em caso de infrações a leis e regulamentos, sendo as suas atribuições:
I - participar na definição da política de Vigilância Sanitária no âmbito municipal, em conjunto com a Superintendência de Vigilância em Saúde;
II - planejar, coordenar e executar as ações de fiscalização sanitária no âmbito municipal, segundo políticas e diretrizes emanadas da Superintendência de Vigilância em 
Saúde e da Superintendência de Atenção à Saúde;
III - desenvolver e coordenar programas de educação sanitária;
IV - promover a integração intra e interinstitucional relativa ao desenvolvimento de atividades de Vigilância Sanitária;
V - participar, em integração com a Diretoria de Vigilância Epidemiológica e outros órgãos afins, da execução das ações de farmacovigilância, da vigilância de agravos 
inusitados, vigilância das enfermidades transmissíveis por alimentos, das intoxicações químicas e outras;
VI - definir mecanismos de atuação conjunta com órgãos de interesse, como o Ministério Público, PROCON, Movimento das Donas de Casa, Secretaria de Estado de 
Saúde, ANVISA e entidades de formação profissional atuantes na área de Vigilância Sanitária e outros;
VII - autorizar a concessão de alvarás sanitários e outros documentos previstos na legislação vigente, relativos a produtos e estabelecimentos produtores relacionados 
com a saúde;
VIII - subsidiar a atualização da legislação sanitária municipal, compatibilizando-a com a Legislação Estadual e Federal em função das peculiaridades do Município;
IX - garantir o cumprimento da programação pactuada integrada da vigilância sanitária (PPI-VS) conforme metas pactuadas;
X - garantir a participação da Vigilância Sanitária nos trabalhos de assistência à população em situações emergenciais e de calamidade pública;
XI - apurar condutas dos fiscais em casos de denúncias;
XII - manter um sistema de informação atualizado e disponível de modo a proporcionar a melhoria contínua do trabalho;
XIII - coordenar e supervisionar sistematicamente os trabalhos de campo dos inspetores de saúde;
XIV - Supervisionar o trabalho do técnico responsável pela elaboração de normas e procedimentos que regulem a produção, comercialização, manipulação, transporte e 
armazenamento de produtos, bem como serviços que, direta ou indiretamente, afetam a saúde da população, atendidas as disposições legais;
XV - responsabilizar-se pela gestão de recursos humanos, obedecendo as legislações vigentes no município em parceria com o Superintendente de Vigilância em Saúde; 
e
XVI - executar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção II
Diretoria de Vigilância Epidemiológica
Art. 30.  À Diretoria de Vigilância Epidemiológica cabe planejar e supervisionar as atividades de vigilância epidemiológica no município, sendo suas atribuições:
I - planejar, coordenar e executar as ações dos programas nacionais de controle de doenças;
II - orientar e supervisionar as atividades e desempenho da Gerência de Imunização;
III - manter atualizados os estudos sobre análise de situação de Saúde no município;
IV - fazer constante avaliação dos indicadores para subsidiar a tomada de decisão do planejamento das ações;
V - responsabilizar-se pela gestão de recursos humanos, obedecendo as legislações vigentes no munícipio em parceria com o Superintendente de Atenção à Saúde; e
VI - executar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Art. 31.  A Gerência de Imunização, subordinada à Diretoria de Vigilância Epidemiológica, tem as seguintes atribuições:
I - executar as atividades de vacinação no município conforme normas básicas estabelecidas pelo Programa Nacional de Imunizações - PNI, incluindo a vacinação de 
rotina com as vacinas obrigatórias, as estratégias especiais como campanhas e vacinações de bloqueio e a notificação e investigação de eventos adversos e óbitos 
temporalmente associados à vacinação;
II - coletar e consolidar os dados provenientes de unidades notificantes do SI-PNI;
III - realizar a gestão dos estoques municipais de imunobiológicos;
IV - avaliar as metas pactuadas no que se refere à imunização;
V - implementar ações voltadas para o controle de agravos imunopreviníveis conforme indica situação epidemiológica do município, estado ou país;
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VI - consolidar, analisar e divulgar dados referentes às vacinas administradas no município; e
VII - executar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção III
Diretoria de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses
Art. 32.  Cabe à Diretoria de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses coordenar a vigilância em saúde ambiental, visando o conhecimento e a detecção ou preven-
ção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, sendo suas atribuições:
I - recomendar e adotar medidas de promoção da saúde ambiental, prevenção e controle dos fatores de riscos relacionados às doenças e outros agravos à saúde, em 
especial: água para consumo humano, ar, solo, contaminantes ambientais e substâncias químicas, desastres naturais, acidentes com produtos perigosos, fatores físicos 
e do ambiente de trabalho;
II - coordenar e executar as ações de monitoramento dos fatores não biológicos que ocasionarem riscos à saúde humana;
III - gerenciar os sistemas de informação relativos à vigilância de contaminantes ambientais na água, ar e solo, de importância e repercussão na saúde pública, bem 
como à vigilância e prevenção dos riscos decorrentes dos desastres naturais, acidentes com produtos perigosos, fatores físicos, ambiente de trabalho;
IV - coordenar as atividades de vigilância em saúde ambiental de contaminantes ambientais na água, no ar e no solo, de importância e repercussão na saúde pública, 
bem como dos riscos decorrentes dos desastres naturais, acidentes com produtos perigosos, fatores físicos, ambiente de trabalho;
V - executar as atividades de informação e comunicação de risco à saúde decorrente de contaminação ambiental de abrangência municipal;
VI - enviar os dados do sistema de informação de vigilância em saúde ambiental à Superintendência de Vigilância em Saúde;
VII - acompanhar e avaliar os procedimentos laboratoriais realizados pelas unidades públicas e privados, componentes da rede municipal de laboratórios, que realizam 
exames relacionados à área de vigilância em saúde ambiental;
VIII - desenvolver e coordenar as atividades de investigação e de controle de zoonoses;
IX - participar com a Diretoria de Distritos Sanitários e demais áreas da rede do planejamento, desenvolvimento e avaliação das atividades de controle de zoonoses, 
controle de vetores, reservatórios e animais peçonhentos;
X - estabelecer sistemas eficientes de integração com a Diretoria de Vigilância Epidemiológica para rápida identificação de focos e pronta ação de combate;
XI - coordenar, fiscalizar e avaliar, no Município, as atividades do Programa Nacional de Profilaxia da Raiva Canina;
XII - propor e acompanhar ações de qualificação e de educação permanente do pessoal ligado às atividades de controle de zoonoses, de forma integrada e articulada;
XIII - executar ações de orientação sobre manejo ambiental visando o controle de doenças;
XIV - responsabilizar-se pela gestão de recursos humanos, obedecendo as legislações vigentes no município em parceria com o Superintendente de vigilância em Saúde; 
e
XV - executar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção IV
Diretoria de Vigilância em Saúde do Trabalhador
Art. 33.  À Diretoria de Vigilância em Saúde do Trabalhador cabe coordenar a implantação das políticas públicas de saúde do trabalhador no município de Contagem, 
em consonância com as políticas federais e estaduais, sendo suas atribuições:
I - recolher, sistematizar e difundir informações de interesse para a Saúde do Trabalhador;
II - realizar ações de vigilância em Saúde do Trabalhador;
III - elaborar e executar Planos de Trabalho Municipais e Regionais de Saúde do Trabalhador;
IV - acolher, discutir e prover soluções às demandas institucionais e dos movimentos sociais, relacionados com a situação da saúde e trabalho; e
V - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Art. 34.  A Gerência do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST, subordinada à Diretoria de Vigilância em Saúde do Trabalhador tem por atribuição 
gerenciar as atividades do Centro em consonância com as diretrizes e normas do Sistema Único de Saúde e da Gestão da vigilância em saúde, cabendo-lhe:
I - estabelecer e pactuar fluxos com a rede de Atenção e vigilância à Saúde;
II - gerenciar as atividades e processos de trabalho administrativos que contemplam os serviços gerais, o apoio administrativo, a informação de produção e almoxarifa-
do local;
III - recolher, sistematizar e difundir informações de interesse para a Saúde do Trabalhador;
IV - realizar ações de vigilância em Saúde do Trabalhador;
V - articular e operacionalizar as estratégias do Plano Nacional de Saúde do Trabalhador;
VI - implementar protocolos de atenção à Saúde do Trabalhador e projetos estruturadores de ações prioritárias;
VII - Responsabilizar- se pela gestão de recursos humanos, obedecendo as legislações vigentes no município em parceria com o Superintendente de vigilância em Saúde; 
e
VIII - executar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
CAPÍTULO III
DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO EM SAÚDE
Art. 35.  À Subsecretaria de Gestão em Saúde compete promover, orientar, monitorar e responsabilizar-se pela execução das atividades de:
I - operação institucional e gestão orçamentária e financeira com recursos de todas as fontes;
II - gestão do Fundo Municipal de Saúde;
III - analise de desempenho políticas, programas e projetos;
IV - produção e análise de indicadores e informações estratégicas; em saúde;
V - captação de recursos e apoio institucional e subsídios para programas;
VI - gestão de contratos e termos de colaboração ou parcerias;
VII - gestão financeira e administrativa da Secretaria;
VIII - gestão de pessoal, capacitação e valorização dos servidores; e
IX - desenvolvimento outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção I
Superintendência de Planejamento, Orçamento e Financeira
Art. 36.  São competências da Superintendência de Planejamento Orçamento e Finanças:
I - atuar na elaboração do planejamento em saúde, bem como prestar assessoramento direto ao Secretário nos temas relacionados ao planejamento da saúde pública 
em Contagem;
II - atuar como interlocutor da Secretaria de Saúde junto aos órgãos integrantes da Administração Municipal, nos temas relacionados ao processo de planejamento em 
saúde do Município;
III - coordenar os processos de estruturação e acompanhamento dos instrumentos legais de planejamento em saúde, definidos em normas federais, estaduais e munici-
pais correlatas;
IV - coordenar e executar as atividades de execução orçamentária e financeira da Secretaria, com relação a todas as fontes, em todas as etapas;
V - gerir o Fundo Municipal de Saúde - FMS;



"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, 28 de março de 2018 Página 107 de 151 Diário Oficial de Contagem - Edição 4313

VI - planejar e coordenar as atividades de administração financeira, contábil e de controle interno, observadas a orientação e supervisão técnica dos órgãos centrais do 
Município, visando ao cumprimento das normas legais que disciplinam a realização de despesas públicas;
VII - coordenar o processo interno das atividades de planejamento e orçamento, no que for pertinente à Secretaria e ao Fundo Municipal de Saúde, tendo em vista a 
elaboração, revisão, monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento, tais como plano de longo prazo, o Plano Plurianual - PPA e Lei Orçamentária Anua - 
LOA, conforme orientações das Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - Seplan;
VIII - estabelecer cronograma de distribuição das dotações orçamentárias em articulação com o Fundo Municipal de Saúde;
IX - orientar os assuntos relativos ao controle financeiro da execução orçamentária, das modificações do detalhamento da despesa, dos processos de créditos adicionais 
e a movimentação de recursos;
X - autorizar abertura de processos de compras e licitações;
XI - exercer o controle e o registro de créditos orçamentários e adicionais de toda a receita da SMS;
XII - promover a maximização dos recursos financeiros da SMS, elaborar fluxos de caixa e normatizar procedimentos para cumprimento das obrigações pecuniárias, 
obedecidas as normas da Secretaria Municipal de Fazenda - Sefaz;
XIII - acompanhar e fiscalizar a arrecadação das transferências intergovernamentais aos fundos especiais e das intragovernamentais;
XIV - coordenar a aplicação dos recursos orçamentários e financeiros transferidos para as unidades orçamentárias descentralizadas do FMS - distritos e unidades assis-
tenciais;
XV - inscrever os ordenadores de despesa e todos aqueles que tenham sob sua responsabilidade a guarda, a administração e a aplicação de bens, valores e dinheiro 
público, para posterior julgamento pela autoridade competente;
XVI - promover a captação de recursos para aplicação na atenção à saúde do município, bem como submeter projetos para apoio financeiro subsidiado em níveis inter-
nacional, federal e estadual;
XVII - acompanhar, junto aos órgãos repassadores de recursos (federais, estadual e agentes Financeiros nacionais e internacionais), o andamento dos processos que irão 
dar origem aos convênios e contratos de financiamento;
XVIII - prestar contas de recursos recebidos de outros entes federativos e de órgãos financiadores externos e proceder atendimento às auditorias decorrentes do recebi-
mento desses recursos;
XIX - apresentar estudos qualitativos e quantitativos relativos à execução orçamentária anual, visando à elaboração de planos orçamentários de curto, médio e longo 
prazo;
XX - gerenciar os sistemas de informações orçamentárias e financeiras da Secretaria Municipal;
XXI - elaborar relatórios gerenciais sobre a evolução dos gastos com a saúde de forma a subsidiar a direção da Secretaria Municipal na tomada de decisões;
XXII - coordenar internamento as prestações de contas anuais;
XXIII - subsidiar o Conselho Municipal de Saúde com informações que lhes sejam demandadas;
XXIV - orientar e supervisionar as atividades e ações de suas unidades subordinadas; e
XXV - desenvolver e executar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção I
Diretoria de Planejamento e Monitoramento de Políticas, Programas e Projetos
Art. 37.  A Diretoria de Planejamento e Monitoramento de Políticas, Programas e Projetos tem as seguintes atribuições:
I - coordenar a definição das diretrizes e prioridades norteadoras do planejamento de longo e curto prazo e a gestão estratégica da Secretaria Municipal de Saúde;
II - construir e monitorar as execução dos instrumentos de gestão do SUS;
III - orientar e dar suporte técnico às superintendências finalísticas na elaboração de seus planos de longo e curto prazo, incluindo as respectivas metas e diretrizes;
IV - controlar e avaliar a execução físico-financeira dos planos, programas, projetos e atividades previstas no Orçamento Anual da Secretaria Municipal de Saúde, segun-
do diretrizes definidas pela Secretaria Municipal de Planejamento;
V - supervisionar a execução de programas e projetos em saúde conforme sistemas definidos;
VI - definir em articulação com as demais Superintendências e Diretorias de Distrito as necessidades de geração de dados e informações para o melhor desempenho e 
avaliação de cada área, assim como um elenco mínimo de indicadores de acompanhamento e avaliação do sistema;
VII - coordenar as atividades de alimentação dos sistemas nacionais, estaduais e municipais de informação, sob responsabilidade da Secretaria Municipal;
VIII - gerenciar os sistemas de informações orçamentárias e financeiras da Secretaria Municipal; 
IX - elaborar relatórios periódicos, estatísticos e gerenciais, sobre a evolução dos gastos com a saúde de forma a subsidiar a direção da Secretaria Municipal na tomada 
de decisões;
X - prestar apoio ao Conselho Municipal de Saúde no lhe for determinado; e
X - executar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção II
Núcleo de Informação
Art. 38.  O Núcleo de Informação, subordinado à Diretoria de Planejamento e Monitoramento de Políticas, Programas e Projetos em nível de gerência, tem como atribui-
ções:
I - gerenciar as atividades técnicas e administrativas de sua área de atuação;
II - gerir o processo de alimentação dos bancos de dados oficiais do Ministério da Saúde;
III - gerenciar todos os indicadores e sistemas de informação relacionados ao planejamento em saúde, com intuito de produzir informação técnica e gerencial para 
subsidiar o colegiado gestor da Secretaria Municipal na tomada de decisões;
IV - acompanhar o processo de alimentação dos sistemas nacionais, estaduais e municipais de informação, sob responsabilidade das demais setores da Secretaria 
Municipal;
V - produzir e monitorar o Painel Municipal de Indicadores Estratégicos, sob supervisão da chefia imediata e do colegiado gestor da Secretaria Municipal;
VI - incorporar a suas responsabilidades demais tarefas e atividades que venham a ser designadas como estratégicas pelo colegiado gestor da Secretaria Municipal;
VII - atuar em consonância com a área de Tecnologia da informação da Secretaria Municipal de Planejamento; e
VIII - executar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção III
Diretoria de Orçamento e Finanças
Art. 39.  A Diretoria de Orçamento e Finanças tem as seguintes atribuições:
I - executar as atividades de orçamento e de execução orçamentária da Secretaria;
II - elaborar proposta preliminar de cotas às unidades orçamentárias descentralizadas, com base na participação relativa de cada uma no Orçamento, nas prioridades de 
trabalho definidas e na disponibilidade financeira da Secretaria Municipal de Saúde;
III - liberar as provisões de crédito às unidades orçamentárias, após as definições das prioridades de trabalho a serem executadas;
IV - solicitar à Secretaria de Planejamento a abertura de créditos adicionais, suplementares, especiais e extraordinários;
V - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do Fundo Municipal de Saúde;
VI - realizar acompanhamento sistemático do investimento de recursos do Tesouro Municipal na área da saúde;
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VII - avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária e financeira da Secretaria Municipal de Saúde;
VIII - gerenciar os recursos financeiros provenientes de convênios;
I - elaborar a prestação de contas da Secretaria;
X - acompanhar e apurar os gastos no cumprimento dos limites legais;
XI - manter os controles necessários sobre os contratos de prestação de serviços pelo setor privado e dos empréstimos contraídos;
XII - promover estudos e análise da situação econômico-financeira da Secretaria;
XIII - fornecer informações sobre os saldos de dotações orçamentárias e a situação financeira da despesa;
XIV - solicitar orçamentos e elaborar termos de referência e solicitações de compras de sua competência;
XV - participar da elaboração da programação financeira e acompanhar sua execução;
XVI - supervisionar e acompanhar a escrituração do movimento de arrecadação e pagamento;
XVII - acompanhar e informar a disponibilidade do tesouro e o comportamento financeiro;
XVIII - analisar e autorizar a realização de despesas, em conjunto com a autoridade competente;
XIX - acompanhar as transferências intragovernamentais;
XX - solicitar orçamentos e elaborar termos de referência e solicitações de compras de sua competência;
XXI - atuar, no que se refere às questões orçamentárias e financeiras, nos processos de autorizações de compras e contratações da Secretaria; e
XXII - executar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção IV
Diretoria de Contabilidade
Art. 40.  A Diretoria de Contabilidade tem as seguintes atribuições:
I - organizar, coordenar e promover as atividades de classificação de despesas e registro contábil da Secretaria Municipal;
II - elaborar balanços, balancetes, relatórios e outras demonstrações contábeis do sistema orçamentário, financeiro e patrimonial, a fim de evidenciar o posicionamento 
das aplicações econômico-financeiras da Secretaria;
III - acompanhar e fiscalizar a arrecadação das transferências intergovernamentais aos fundos especiais;
IV - apresentar informações e relatórios contábeis ao respectivo Superintendente e ao Subsecretário e às entidades de controle externo, quando solicitado;
V - promover a conciliação final de contas, visando à fidelidade da informação contábil; e
VI -executar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção V
Diretoria de Captação de Recursos e Gestão de Convênios
Art. 41.  A Diretoria de Captação de Recursos e Gestão de Convênios tem as seguintes atribuições:
 I - exercer ações para a captação de recursos financeiros ou inserção do município em programas subsidiados ou vinculados à União, Estado e entidades internacionais 
e não governamentais;
II - assessorar o Superintendente e ao Subsecretário na realização de operação de crédito para financiamento de planos, programas e projetos de interesse do município 
na execução da política de saúde no município;
III - atuar para a captação de emendas parlamentares, em níveis federal, estadual e municipal, para aplicação em investimentos e custeio da atenção em saúde no 
município;
IV - acompanhar a tramitação dos projetos apresentados às diversas agências financiadoras e instâncias federal e estadual do SUS;
V - promover a gestão dos convênios e termos de colaboração, incluindo o acompanhamento físico, orçamentário e financeiro e a prestação de contas; e
VI - executar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Seção II
Da Superintendência Administrativa
Art. 42.  São competências da Superintendência de Administrativa:
I - promover e executar o processo de modernização administrativa da Secretaria;
II - elaborar e acompanhar a implantação de manuais de serviços, normas de procedimentos, rotinas, fluxos administrativos e formulários dos serviços pertinentes à 
Superintendência Administrativa e Financeira, no âmbito da Secretaria;
III - prestar assistência a todos os órgãos Secretaria relativos à organização, racionalização e métodos de trabalho administrativo;
IV - acompanhar e avaliar a implantação e desempenho de sistemas, softwares e outras ferramentas de informática em parceria com a Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação e Inovação da Prefeitura Municipal de Contagem;
V - acompanhar o sistema de compras, apropriação, apuração e análise de custos da Secretaria;
VI - solicitar orçamentos e elaborar os termos de referência e solicitações de compras de sua competência;
VII - coordenar, e orientar as atividades de manutenção e serviços da Secretaria, de patrimônio e almoxarifado;
VIII - conduzir, no âmbito de Secretaria Municipal de Saúde, a definição sua Política de Tecnologia da Informática, assim como normas e padrões a serem adotados 
nesta área, conforme orientações da Seplan e sua Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Inovação;
IX - administrar no âmbito da Secretaria os contratos de prestação de serviços nas áreas de transporte, vigilância, conservação, manutenção e outros;
X - monitorar o cumprimento dos contratos firmados com a saúde;
XI - solicitar orçamentos e elaborar termos de referência e solicitações de compras de sua competência;
XII - responsabilizar-se pela gestão de recursos humanos, obedecendo as legislações vigentes no município em parceria com o Superintendente de vigilância em Saúde; 
e
XIII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção I
Diretoria de Compras e Aquisições 
Art. 43.  A Diretoria Compras e Aquisições tem as seguintes atribuições:
coordenar e controlar os procedimentos necessários para a execução das licitações de bens e serviços em conformidade com a legislação e normas vigentes;
normatizar e implantar a política de planejamento e controle de estoque, visando à redução do valor das aquisições, do custo das compras, da estocagem e da distri-
buição;
gerenciar os processos de programação de compras de alimentação e de farmácia;
organizar e elaborar calendário de compras e catálogo de bens e serviços;
orientar e supervisionar os procedimentos utilizados para compras diretas;
promover as negociações técnicas e comerciais pertinentes em todos os processos de compras de bens e serviços, tendo como referencial as previsões orçamentárias e a 
aprovação do relatório final de negociação;
elaborar minutas de editais de licitação e contratos, e processar os expedientes de contratação direta, submetendo-os a análise da Assessoria Jurídica;
solicitar o pronunciamento de órgãos técnicos ou a presença do próprio interessado, no caso de aquisição de materiais e equipamentos especiais ou de uso específico;
informar aos interessados sobre processos licitatórios e expedientes de contratação direta;
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manter arquivo dos procedimentos licitatórios, dispensas e inexigibilidades efetuadas;
supervisionar o Sistema de Registro de Preços e promover audiências prévias, a fim de informar aos órgãos solicitantes e aos fornecedores, o seu funcionamento;
solicitar orçamentos e elaborar termos de referência;
gerenciar o recebimento e a conferência das solicitações de compra de bens e serviços;
compatibilizar as solicitações de compras com o catálogo de material;
orientar as unidades da Secretaria Municipal quanto ao correto preenchimento dos formulários de requisição de material e pedidos de compras e serviços;
executar os procedimentos preparatórios ao processamento de compras em situações de dispensa e inexigibilidade;
promover pesquisa de mercado através de coleta de preços para instrução dos processos de aquisição e ou contratação de serviços;
solicitar ao Fundo Municipal de Saúde e ou a Diretoria de Contabilidade e Finanças a indicação orçamentária e financeira para os processos de aquisição e contratação 
de serviços;
fazer enquadramento da modalidade de compra;
subsidiar a Comissão Especial de Licitação da Saúde, de que trata o parágrafo único, com toda documentação necessária, inclusive informações do cadastro de fornece-
dores;
solicitar a emissão de notas de empenho para todos os processos de compras de bens e serviços; e
executar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Parágrafo único.  Fica criada a Comissão Especial de Licitação da Saúde, destinada a realizar certames licitatórios em todas as modalidades, para compras e aquisições 
de equipamentos, insumos, medicamentos, material, utensílios, e contratação de pessoal temporário, locação de equipamentos, e outros itens e serviços de uso nas 
unidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Subseção II
Diretoria de Contratos
Art. 44.  A Diretoria de Contratos tem as seguintes atribuições:
administrar os contratos, instrumentos congêneres ou hábeis, de aluguéis de imóveis, de equipamentos, de prestação de serviços, de fornecimento de materiais e medi-
camentos, celebrados entre o Município e entidades de direito público ou privado;
elaborar as minutas e a formalização dos contratos, assim como os seus respectivos termos aditivos, para apreciação da área jurídica;
preparar despachos, ofícios, certidões e outros documentos para instrução de processos e encaminhamento de procedimentos necessários à formalização ou alteração 
de contratos;
elaborar os extratos dos contratos formalizados, para publicação na imprensa oficial do Município e outros;
controlar os prazos de vigência dos contratos, orientando sobre a possibilidade de aditamentos ou rescisão, dentro dos parâmetros de sua vigência;
manter arquivo e guarda dos contratos formalizados, assim como dos ajustes realizados;
prestar esclarecimentos sobre os procedimentos para elaboração de contratos ou ajustes;
emitir relatórios de acompanhamento de todos os contratos e demais ajustes, informando à Superintendência possíveis irregularidades;
solicitar orçamentos e elaborar termos de referência e solicitações de compras de sua competência;
emitir a autorização de fornecimento, ordem de serviço ou equivalente, aos interessados;
receber Notas Fiscais ou Faturas, analisando a documentação em conformidade com o contrato e a legislação pertinente;
solicitar a emissão de notas de empenho e encaminhá-las para o setor solicitante;
controlar, em conjunto com o respectivo gestor, os saldos dos contratos e Atas de Registro de Preço;
receber e controlar as anotações e registros das ocorrências relacionadas com a execução dos contratos, instrumentos congêneres ou hábeis, devidamente encaminha-
das pelo representante da Administração, nos termos do art. 37 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
coordenar as atividades e ações de fiscalização de contrato no âmbito da Secretaria;
encaminhar, quando devidamente motivado, documentação para abertura de incidência processual referente à aplicação de sanções ou rescisão em desfavor de empre-
sas contratada que estão em inexecução total ou parcial do contrato, instrumento congênere ou hábil; e
executar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção III
Diretoria de Tecnologia da Informação
Art. 45.  A Diretoria de Tecnologia da Informação tem as seguintes atribuições:
criar e executar o Plano Diretor de Tecnologia da Informática da Secretaria Municipal de Saúde, observadas as diretrizes, orientações e definições do plano geral estabe-
lecido pela Secretaria Municipal de Planejamento através da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Inovação;
atuar como agente central na oferta de todos os serviços e infraestrutura de Tecnologia da Informática e Comunicação, necessários para a prestação dos serviços de 
saúde e sistemas de interesse da Secretaria, bem como pessoal capacitado a projetar, desenvolver, operar e manter a referida estrutura e todos os serviços, sem oposi-
ção às iniciativas individualizadas de cada área da Secretaria;
orientar e acompanhar o desenvolvimento de soluções de informática no âmbito Secretaria compreendendo, o desenvolvimento, a produção e a manutenção de siste-
mas e de bases de dados corporativas;
dimensionar equipamentos e redes, bem como, manter o cadastro dos referidos equipamentos;
estabelecer e manter as normas sobre segurança física e lógica, bem como, encaminhar providências no caso da constatação de inobservância;
supervisionar a manutenção dos equipamentos de informática e da rede corporativa;
gerenciar os sistemas terceirizados, junto às demais áreas da Secretaria Municipal;
administrar e operacionalizar procedimentos relacionados à segurança da informação;
testar e homologar os produtos oferecidos pelo mercado na área de Tecnologia da Informática, de forma a orientar a aquisição de itens de informática, sempre com o 
apoio e supervisão da Subsecretaria de Tecnologia de Informação da Seplan;
administrar, manter e operacionalizar a infraestrutura de comunicações, atuando como ponto focal de convergência das diversas unidades da Secretaria;
prover, nos limites de sua competência, os serviços de Internet às unidades da Secretaria Municipal, tais como correio eletrônico, desenvolvimento e hospedagem de 
páginas, portais, intranets e extranets, observadas as diretrizes e comandos do órgão central; e
executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.
Subseção IV
Diretoria de Patrimônio
Art. 46.  À Diretoria de Patrimônio tem as seguintes atribuições:
administrar a realização de leilões de bens móveis inservíveis ao Município, observada a legislação pertinente;
cadastrar ou tombar, classificar, numerar, emplaquetar, controlar, distribuir e manter sob registro os bens mobiliários e imobiliários;
coordenar a fiscalização de entrada e saída de bens móveis;
dar baixa de bens alienados ou considerados obsoletos, imprestáveis, perdidos ou destruídos, com autorização superior;
controlar a movimentação de bens móveis entre as unidades;
promover o inventário anual dos bens patrimoniais, tangíveis e intangíveis;
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promover a organização de documentos cartoriais de domínio e posse dos imóveis de propriedade da Secretaria Municipal;
promover a feitura, o registro, a expedição e a publicação de termos de cessão de uso de bem público municipal, e remeter para arquivamento e providências da Divi-
são de Patrimônio;
coordenar os estudos de risco de sinistro dos bens imobiliários e mobiliários, para fins de seguro;
encaminhar para manutenção, equipamentos com termo de garantia em vigor;
encaminhar para manutenção e reparos, móveis e equipamentos;
realizar e manter atualizado o cadastro de bens imóveis de propriedade da Secretaria;
controlar a elaboração de balancetes mensais e inventário anual, relativos aos bens patrimoniais pertencentes à Secretaria Municipal; e
executar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subsecção V
Diretoria do Almoxarifado Central
Art. 47.  A Diretoria do Almoxarifado Central tem as seguintes atribuições:
I - receber, examinar, conferir, guardar e distribuir materiais e equipamentos adquiridos ou repassados de outros órgãos para a Secretaria Municipal, podendo, quando 
for o caso, solicitar exame aos setores técnicos requisitantes ou especializados, para o seu recebimento definitivo;
II - coordenar, acompanhar, avaliar a distribuição e a dispensação de medicamentos;
III - executar as atividades de registro e controle físico-financeiro dos materiais em estoque;
IV - elaborar relatório de entrada e saída de materiais, e encaminhá-lo a Diretoria de Gestão de Recursos Logísticos em Saúde;
V - identificar os materiais sem rotatividade no estoque, analisar suas causas e propor sua alienação, quando necessária;
VI - acompanhar e controlar o prazo de entrega do material adquirido;
VII - informar à Gerência de Contratos e Prestação de Serviços sobre descumprimento de Autorizações de Fornecimento ou instrumento congênere para providências 
cabíveis;
VIII - zelar pelas condições de segurança, distribuição e armazenagem adequada dos materiais estocados, mantendo controle físico e financeiro;
IX -  elaborar a previsão do estoque e os cronogramas de aquisição e requisição através do controle do consumo de material, por espécie e por órgão;
X - controlar e suprir regularmente o estoque de material, provocando o pedido de compra dos que atingirem os estoques mínimos estabelecidos, respeitados os esto-
ques máximos também determinados;
XI - controlar a qualidade dos materiais recebidos;
XII - promover a execução de inventários parciais e o inventário geral;
XIII - providenciar, ao final de cada exercício, o inventário dos materiais armazenados;
XIV - elaborar termos de referência e solicitações de compras de sua competência;
XV - propor melhoria nas rotinas de recebimento, armazenamento e distribuição de materiais de consumo, equipamentos, materiais permanentes, medicamentos e 
insumos; e
XVI - executar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção VI
Diretoria de Manutenção
Art. 48.  A Diretoria de Manutenção tem as seguintes atribuições:
I - promover a realização de serviços de manutenção do patrimônio imobiliário Municipal sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde;
II - gerenciar os contratos de manutenção, conservação, obras e outros necessários ao apoio logístico das unidades da Rede Municipal de Saúde de Contagem;
III - organizar, controlar e fiscalizar a execução dos serviços de distribuição de água potável, energia elétrica, jardinagem e outros de natureza similar;
I  - fiscalizar os serviços de serralheria, instalação hidráulica, construção civil, pintura, instalação elétrica, carpintaria, enfim, conservação dos bens da Saúde; 
V - administrar a reparação e manutenção de bens móveis para suprir as necessidades imediatas das unidades;
VI - verificar, periodicamente, o estado das unidades pertencentes à Rede Municipal de Saúde, das instalações hidráulicas e elétricas, tomando as providências necessá-
rias para sua manutenção, preventiva e corretiva, ou substituição;
VII - administrar e gerenciar os processos administrativos referentes à telefonia, serviços de impressão gráfica e xerografia, bem como controlar o consumo e as despe-
sas relativas à utilização dos mesmos;
VIII - gerenciar os serviços de limpeza e conservação das unidades de saúde, zelando pela guarda e uso dos materiais utilizados;
IX - organizar, controlar e fiscalizar a execução dos serviços, conforme programação;
X - gerenciar os trabalhos de empresa terceirizada contratada para realização de serviços de logística;
XI - gerenciar a abertura e o fechamento das dependências da Secretaria, observando os horários preestabelecidos, bem como controlar a entrada e saída de pessoas;
XII - programar as atividades de vigilância dos próprios da Saúde,
XIII - promover a integração dos serviços de vigilância dos próprios municipais em articulação com os responsáveis pelas Unidades da Secretaria, Guarda Municipal e 
Polícia Militar;
XIV - apurar e encaminhar denúncias de furtos de bens ou depredação dos próprios municipais para Diretoria Administrativo e a Superintendência Administrativa e 
Financeira;
XV - solicitar orçamentos e elaborar termos de referência e solicitações de compras de sua competência;
XVI - administrar os processos administrativos referentes à água, energia elétrica, bem como controlar o consumo e as despesas relativas à utilização dos mesmos; e
XVII - executar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção VII
Diretoria de Transportes
Art. 49.  À Diretoria de Transportes tem as seguintes atribuições:
I - divulgar e fiscalizar o cumprimento de normas de transporte em todas as áreas da Secretaria Municipal de Saúde;
II - encarregar-se do licenciamento, do emplacamento e do seguro de veículos em uso e de propriedade do Município;
III - dimensionar e prover o quadro de motoristas necessários e suficientes ao adequado funcionamento dos serviços de transporte;
IV - elaborar e fazer observar a escala de trabalho dos motoristas, atendendo folgas, férias, afastamento e outros;
V - controlar a concessão de adiantamento para despesas de viagens com veículos e motoristas e respectivas prestações de contas;
VI - manter registros e controlar as datas de emissão e vencimento dos exames de todos os motoristas e servidores autorizados a dirigir veículos da Secretaria Munici-
pal;
VII - encaminhar à Secretaria Municipal de Controle, Transparência e Combate à Corrupção documentos para apuração de responsabilidades, quando for o caso;
VIII - propor e expedir normas para disciplinar à aquisição, distribuição, alienação, conservação, guarda, manutenção e utilização de veículos oficiais;
IX - receber as demandas e avaliar a oportunidade de aquisição ou contratação de novos veículos e definir a forma mais adequada e eficiente de sua realização;
X - sugerir, nos momentos de aquisição, a padronização da frota de veículos oficiais;
XI - prover e fiscalizar a utilização dos veículos oficiais e locados pelo Município;
XII - acompanhar e adotar as providências necessárias em ocorrência de sinistros com veículos oficiais;
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XIII - gerenciar os contratos de locação de veículos em que a Secretaria seja interveniente;
XIV - registrar a saída e chegada de veículos, controlando a quilometragem percorrida e o consumo de combustível;
XV - programar e controlar o uso dos veículos próprios ou alugados de terceiros;
SVI - elaborar, executar e aperfeiçoar o controle de fornecimento de combustível, lubrificantes, de peças, pneus, acessórios e manutenção;
SVII - controlar o estoque de peças e demais componentes utilizados na manutenção dos veículos da frota do Município;
XVIII - supervisionar a elaboração de plano de manutenção preventiva e corretiva dos veículos e acompanhar a sua execução;
XIX - promover a apuração das causas de responsabilidades em acidentes que envolvem veículos próprios e alugados de terceiros quando em serviço, encaminhando 
relatório à Diretoria de Transportes para que sejam tomadas as providências cabíveis;
X - elaborar relatório mensal da movimentação dos veículos próprios ou contratados de terceiros e da apropriação dos gastos com combustível, reparos e manutenção;
XXI - solicitar a contratação de serviços mecânicos, reparos ou aquisição de peças, quando necessário para os veículos oficiais do Município; e
XXII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção VIII
Diretoria de Planejamento de Obras
Art.50.  A Diretoria de Planejamento de Obras tem as seguintes atribuições:
I - elaborar estudos técnicos e projetos arquitetônicos, executivos e complementares, em conjunto com as outras unidades da Secretaria Municipal de Saúde;
II - elaborar as especificações técnicas de obras;
III - elaborar os orçamentos, termos de referência e solicitações de contratação de obras e projetos;
IV - acompanhar a execução de projetos executivos, complementares ao arquitetônico junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos;
V - exercer controle sobre os custos das obras, visando à atualização mensal do cronograma de desembolso e previsão orçamentária, em conjunto com a Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos;
VI - aprovar as medições de obras e projetos executados, propondo multas e sanções aos executores e consultores inadimplentes, em conjunto com a Secretaria Munici-
pal de Obras e Serviços Urbanos - Semobs;
VII - controlar as atividades técnicas relativas à execução de obras realizadas pela Secretaria, em conjunto com a Semobs;
VIII - gerenciar os serviços terceirizados para execução dos investimentos da Secretaria, em conjunto com a Semobs;
IX - acompanhar junto à a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos a execução e a manutenção predial das unidades;
X - coordenar o arquivo técnico da Secretaria Municipal e mantê-lo atualizado; e
XI - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.
Seção III
Da Superintendência de Gestão do Trabalho
Art. 51.  São competências de Superintendências de Gestão do Trabalho: 
I - exercer a gestão das atividades relacionadas à área de gestão do trabalho e de pessoas, bem como promover o seu desenvolvimento;
II - fazer cumprir o disposto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Contagem e demais legislações pertinentes aos trabalhadores da saúde;
III -  monitorar e avaliar políticas, diretrizes, estratégias e atividades relativas a gestão do trabalho, gestão de pessoas, plano de cargos, carreiras e vencimentos, educa-
ção permanente no SUS Contagem e de desenvolvimento profissional e humano do trabalhador da saúde;
IV - coordenar a execução dos procedimentos necessários à concessão dos benefícios aos servidores, conforme legislação aplicável em consonância com a Administra-
ção Municipal;
V - realizar levantamentos das necessidades quantitativas e qualitativas de profissionais da área de saúde, considerando a disponibilidade financeira e a Lei Federal de 
Responsabilidade Fiscal;
VI - elaborar atos administrativos relativos à área de gestão de pessoa e controlar e manter organizado o arquivo de atos administrativos;
VII - orientar as chefias da rede de saúde de Contagem sobre a interpretação e aplicação da legislação relativa à gestão de pessoas;
VIII - planejar, coordenar e organizar os processos de credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços médicos e de enfermagem, de caráter 
essencial e emergencial, nas escalas das unidades de urgência e emergência com funcionamento de 24 (vinte e quatro) horas quando houver;
IX - gerenciar, acompanhar e controlar a execução, a vigência e o valor dos contratos e convênios relativos a prestação de serviços por profissionais autônomos ou 
consórcios públicos previstos na legislação aplicável;
X - coordenar os procedimentos para o pagamento dos profissionais autônomos credenciados, registrando as restituições, descontos e consignações;
XI - notificar, advertir e descredenciar profissionais autônomos sobre as ocorrências referentes ao não cumprimento das disposições legais;
XII - preparar e emitir relatórios de gastos com profissionais autônomos credenciados e guias de recolhimento das obrigações patronais;
XIII - manter e zelar pela guarda, conservação, e controle os documentos dos profissionais autônomos credenciados e pelo sigilo das informações pertinentes; e
XIV - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção I
Diretoria de Gestão de Pessoas
Art. 52.  A Diretoria de Gestão de Pessoas tem as seguintes atribuições:
I - aplicar e fiscalizar o cumprimento no disposto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Contagem e nas demais legislações pertinentes aos trabalhadores 
da saúde;
II - gerenciar, controlar e realizar as atividades relativas às rotinas de gestão de pessoas, incluindo a aferição da folha de pagamento de pessoal e seu encaminhamento 
à Sead em tempo hábil, os encaminhamentos sobre processos de admissão e registros funcionais e a execução da política de cargos, carreiras e vencimentos;
III - providenciar e acompanhar publicações no Diário Oficial do Município, principalmente as relativas área de saúde e gestão de pessoas;
IX - orientar os trabalhadores da saúde quanto aos seus direitos, deveres e obrigações;
V - supervisionar e fiscalizar o cumprimento da jornada de trabalho em parceria com as respectivas chefias imediatas, a apuração da frequência dos trabalhadores da 
saúde e manter os registros funcionais atualizados;
VI - gerenciar e controlar as atividades relativas ao provimento, lotação e remoção do trabalhador da saúde, com vistas à distribuição adequada da força de trabalho;
VII - atuar na preparação de concursos e processos seletivos públicos e controlar a vigência de concursos e processos seletivos públicos;
VIII - encaminhar os procedimentos para a concessão de direitos, vantagens e benefícios aos trabalhadores da saúde;
IX - instruir os processos de restituição, débito ao erário, estorno de pagamento indevido, abandono de cargo e outros, bem como promover seu encaminhamento ao 
órgão competente;
X - zelar pela guarda, conservação, e controle dos documentos e dossiês funcionais e pelo sigilo das informações pertinentes;
XI - instruir, conforme orientações da Sead, os processos de auxílio transporte, auxílio alimentação e refeição, gozo de férias regulamentares, gozo de férias-prêmio, 
licenças previstas na legislação vigente, aposentadoria, pensão, adicional por tempo de serviço, estabilidade financeira, auxílio funeral, entre outros;
XII - registrar e controlar os afastamentos dos trabalhadores em decorrência de gozo de benefícios previdenciários, suspensão e interrupção de contrato de trabalho; e
XIII - acolher o trabalhador no retorno às atividades depois de longo período afastado:
XIV - acolher o trabalhador com problemas relacionados à área de gestão do trabalho, bem como mediar e propor soluções para os conflitos entre trabalhadores e 
chefias;
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XV - produzir e avaliar indicadores de absenteísmo ao trabalho para área de saúde;
XVI - executar, no que lhe for cabível, as políticas de cargos, carreiras e vencimentos que possibilita a ascensão profissional, considerando o desempenho e o potencial 
do profissional na relação com seu trabalho;
XVII - selecionar e monitorar estagiários para as diversas áreas da rede de saúde de Contagem; e
XVIII - executar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Subseção II
Diretoria de Desenvolvimento Humano e Educação Permanente
Art. 53.  A Diretoria de Educação Permanente tem as seguintes atribuições:
I - coordenar e acompanhar as políticas e diretrizes de educação permanente no SUS, de valorização profissional e de desenvolvimento humano do trabalhador da 
saúde;
II - coordenar e acompanhar as atividades relativas ao desenvolvimento humano e profissional, dentre outras, a educação permanente na saúde e a valorização funcio-
nal do trabalhador da saúde;
III - planejar, coordenar e acompanhar a execução de programas, projetos e ações relacionadas à movimentação, qualificação, avaliação, acompanhamento e orientação 
do trabalhador da saúde;
IV - elaborar e submeter à apreciação e análise superior relatório periódico estatístico e gerencial das atividades desenvolvidas;
V - orientar os trabalhadores da saúde quanto aos seus direitos, deveres e obrigações;
VI - coordenar e acompanhar o processo de avaliação de desempenho dos trabalhadores da saúde;
VII - realizar e acompanhar ações direcionadas para a melhoria contínua dos processos de trabalho e do desempenho funcional e organizacional dos profissionais da 
saúde, com vistas à efetividade e eficiência dos resultados institucionais;
VIII - coordenar e acompanhar o programa anual de educação permanente de acordo com as necessidades detectadas na rede de saúde de Contagem;
IX - coordenar a política de campo de estágio nas diversas unidades; e
X - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
TÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS
CAPÍTULO I
DO PESSOAL
Art. 54.  A Secretaria Municipal de Saúde - SMS disporá de quadro próprio de pessoal, regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Munícipio de Contagem e cons-
tituído de cargos de provimento permanente e cargos de provimento em comissão de Direção, Chefia e Assessoramento Municipal - DAM, nos termos do art. 31 da Lei 
Complementar nº 247, de 2017.
§1º  As nomeações e designações de ocupantes de DAM de que trata o caput se processarão por ato do Chefe do Poder Executivo.
§2º  A SMS poderá conceder, nos termos da legislação específica, estágio a estudantes de nível médio, técnico e superior.
Art. 55.  Os cargos de provimento em comissão a que se refere o art. 54 somam 3.905,0 (três mil, novecentos e cinco) pontos de DAM-unitário.
§1º  À nomeação em cargos de provimento em comissão de DAM se aplicam as definições constantes dos arts. 32 a 34 e 36 a 38 da Lei Complementar nº 247, de 2017.
§2º  Ao servidor investido em cargo de provimento em comissão de DAM pode ser atribuída a Gratificação Estratégica Municipal - GEM, para desempenhar função 
estratégica em área ou projeto considerado de elevada complexidade ou de relevante contribuição para o Município, nos termos dos arts. 39 e 40 da Lei Complementar 
nº 247, de 2017.
§3º  As Gratificações Estratégica Municipal somam 21 (vinte e um) pontos de GEM-unitário.
§4º  Poderá haver a alteração do quantitativo e da distribuição dos DAM e das GEM, desde que tal medida não altere o respectivo número total de pontos unitários, 
conforme disposto na Lei Complementar nº 247, de 2017, no art. 43 e seus parágrafos.
§5º  O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou com estabilidade financeira nomeado em cargo de DAM poderá optar pelo vencimento do cargo de provi-
mento em comissão ou pela remuneração de seu cargo efetivo acrescida de 50% (cinquenta por cento) do valor do cargo comissionado no qual foi nomeado, cabendo 
também a observância das demais disposições dos arts. 44 e 45, da Lei Complementar nº 247, de 2017.
CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DE OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSIONAMENTO E DEMAIS SERVIDORES
Art. 56.  Ao Secretário Municipal de Saúde compete dirigir e responsabilizar-se pelas atividades do órgão, exercer as atribuições previstas na Lei Orgânica Municipal, 
bem como outras atribuições determinadas pelo Chefe do Poder Executivo.
Parágrafo único.  O Secretário é o ordenador de despesas, podendo delegar por ato próprio, ao Subsecretário ou a titular de Superintendência, observadas as normas 
aplicáveis.
Art. 57.  Cabe aos titulares de funções de chefia ou de cargos de gratificação de funções de direção, gerência ou equivalente, conforme o caso:
I - assistir ao Secretário e às unidades organizacionais internas da Secretaria nos assuntos referentes ao seu âmbito de atuação;
II - articular-se com órgãos e entidades da administração pública, nos limites de suas atribuições, visando à coleta de dados e informações necessárias à solução de 
assuntos submetidos à sua apreciação, coordenação ou decisão;
III - emitir parecer e proferir despachos decisórios em processos submetidos à sua apreciação;
IV - expedir ordens, instruções de serviço e normas disciplinadoras com vistas à execução de suas atividades;
V - representar, quando designados, os respectivos superiores hierárquicos; e
VI - exercer outras atribuições determinadas pelos respectivos superiores hierárquicos.
Art. 58.  Aos demais servidores lotados ou em exercício na SMS, sem atribuições especificadas neste Decreto, cabe executar as tarefas descritas em legislações inerentes 
aos cargos que ocupam e cumprir as ordens emanadas dos respectivos superiores hierárquicos.
CAPÍTULO III
DA SUBSTITUIÇÃO
Art. 59.  O Secretário Municipal, nas ausências eventuais e temporárias, será substituído pelo Subsecretário de Atenção à Saúde ou pelo Subsecretário de Gestão à 
Saúde, nesta ordem, ficando vedada a acumulação de cargos, bem como a percepção de vencimentos do substituído.
Parágrafo único.  Para efeitos de substituição de pessoal, ocupante de cargo de provimento em comissão ou não, lotado nesta Secretaria, observar-se-á o disposto na 
Lei Orgânica, bem como nos demais Decretos e Atos Administrativos que que regulamentem ou complementem a regulamentação da matéria.
TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS
Art. 60.  Os bens imóveis e móveis, materiais e equipamentos integrantes do patrimônio da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, ex-
tinta nos termos do art. 50 da Lei Complementar nº 247, de 2017, serão incorporados ao patrimônio do Município sob guarda e uso da Secretaria Municipal da Saúde 
-SMS, conforme orientações da Secretaria Municipal de Administração - Sead.
Art. 61  Nos termos dos arts. 50 e 52 da Lei Complementar nº 247, de 2017, a SMS adotará as providências cabíveis visando a transferência e assunção de contratos e 
convênios, termos de colaboração e compromissos da FAMUC para sua gestão e controle, bem como representações e administração de fundos, conforme orientações 
da Procuradoria Geral do Município - PGM e da Secretaria Municipal de Governo - Segov.
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Art. 62  Nos termos do art. 55 da Lei Complementar nº 247, de 2017, os cargos de provimento efetivo da FAMUC continuam a fazer parte do Quadro Setorial da Saúde, 
que passa a ser formado por servidores da saúde na Administração Direta nos termos do art. 54 deste Decreto.
Parágrafo único.  Os cargos de provimento efetivo da FAMUC permanecem no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores públicos do Município de 
Contagem, que integram o Sistema Municipal de Saúde - PCCV da Saúde, instituído pela Lei Complementar nº 104, de 20 de janeiro de 2011, sendo mantidos todo os 
direitos, deveres e vantagens dos servidores que os ocupam, nos termos da legislação em vigor.
Art. 63.  Os casos omissos deste Decreto serão resolvidos pelo Secretário, que poderá baixar, quando necessário, normas complementares para o fiel cumprimento e 
aplicação do presente Decreto.
Art. 64.  Revogam-se os Decretos nº 98, de 25 de junho de 2013, nº 641, de 05 de fevereiro de 2016, e nº 956 de 1º de agosto de 2016.
Art. 65.  O presente Decreto entra em vigor em 1º de abril de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, 28 de março de 2018.
William vieira batista
Prefeito de Contagem, em exercício

ANEXO
Organograma da Secretaria Municipal de Saúde
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Controladoria 
Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Portaria COR/CGM Nº 030, de 26 de março de 2018.

Instaura Processo Administrativo Disciplinar e dá outras providências.

O Controlador Geral do Município, no uso de suas atribuições legais; nos termos dos artigos 138 e seguintes da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro de 1990; e 
art. 20 da Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013;

RESOLVE:

Instaurar SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA para apurar o fato relatado nos Ofícios 83/2016 e 90/2016, oriundo da Escola Municipal Vereador José Ferreira de Aguiar, con-
statado em janeiro/2016.

Para tanto DETERMINO:

Artigo 1º. A constituição de Comissão Sindicante e integrada pelos membros abaixo relacionados, destinada à apuração dos fatos:

I – Patrícia Pereira Diniz;
II – Yasmine Luciane Maia Bernardes;
  III – Mayta Ferreira Machado

     Parágrafo único – designo para Presidente e Relatora do processo a servidora PATRÍCIA PEREIRA DINIZ.
  
Artigo 2º..  A Sindicância Investigativa deverá estar concluído no prazo de 60 (sessenta) dias.

Artigo 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 26 de março de 2018.

WEBER DIAS OLIVEIRA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Controladoria Geral do Município 
Corregedoria Geral

ERRATA

No extrato da Portaria COR/CGM Nº. 029, de 26 de março de 2018, publicado no Diário Oficial de Contagem – Edição 4311 em 26 de março de 2018, 

ONDE SE LÊ: 

“(…) Processada: C.S.N.A, MATRÍCULA N°175033, Enfermeira, LOTADA – FAMUC. 

LEIA-SE: 

“(...) Processada: C.S.N.A, MATRÍCULA N°200833, Enfermeira, LOTADA – FAMUC. (...)”

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Contagem, aos 27 de março de 2018.
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KÁTIA MARIA CALDEIRA ALVES
CORREGEDORA GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Controladoria Geral do Município 
Corregedoria Geral

Extrato da Portaria Nº 023, de 26 de março de 2018, da Corregedoria Geral.

Instauração de Processo Administrativo Disciplinar.
Processado(a): A. B. L., MATRÍCULA Nº. 36005, MÉDICO CLÍNICO GERAL – 24 HORAS, Lotado na UPA RESSACA 
Comissão Processante: Presidente e Relatora: Patrícia Pereira Diniz
                                         Membros: Marcelo Aguiar
                                               Mayta Machado Ferreira
Controladoria Geral do Município, Contagem, aos 26 de março de 2018.

Secretaria Municipal 
de Administração

* REABERTURA DO PRAZO DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003, de 27 de março de 2018.
Reabre o prazo para inscrição de candidatos para conselheiro do COPARPE, retifica o Anexo Único da Instrução Normativa nº 002, de 08 de março de 2018, e dá outras 
providências.

A COMISSÃO ELEITORAL, instituída pelo Decreto Municipal nº 160, de 18 de julho de 2017, no uso das suas atribuições legais; e

CONSIDERANDO o princípio da publicidade, que rege toda atividade da Administração Pública, inclusive das comissões instituídas pelo Poder Executivo;

CONSIDERANDO que o processo de escolha da representação deve ser legítimo, democrático e participativo de acordo com o que dispõe a legislação vigente;

CONSIDERANDO a responsabilidade em dar transparência a todos os atos da Comissão Eleitoral;

CONSIDERANDO que foi detectado problemas na base de dados de servidores no sistema de eleição dos conselheiros do COPARPE;

CONSIDERANDO que a empresa desenvolvedora e que operacionaliza o sistema de eleição dos conselheiros do COPARPE solucionou o problema na base de dados de 
servidores;

CONSIDERANDO que o processo de eleição dos conselheiros para o COPARPE é de suma importância para Administração Pública Municipal e para os servidores munici-
pais;

R E S O L V E:

Art.1º Fica suspenso a partir de 27/03/2018 o processo de votação dos candidatos a conselheiro do COPARPE.
Art.2º As inscrições dos candidatos a conselheiro do COPARPE que já foram realizadas serão consideradas válidas e mantidas normalmente no sistema de eleição.

Art.3º O Anexo Único da Instrução Normativa nº 002, de 16 de março de 2018, passa a vigorar de acordo com o Anexo Único desta Instrução Normativa.

Art.4º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 27 de março de 2018.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 27 de março de 2018.

- COMISSÃO ELEITORAL DO COPARPE -
Decreto Municipal nº 160/2017

ANEXO ÚNICO
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CRONOGRAMA DO PROCESSO ELEITORAL DO COPARPE

Atividade Período

Publicação no DOC-e do cronograma do processo eleitoral do COPARPE. Até 02/03/2018

Período de inscrição de candidatos.
(Portal do Servidor no site da Prefeitura de Contagem)

28/03 à 
05/04/2018

Divulgação dos registros de candidaturas 06/04/2018

Período de recurso do registro de candidatura. 09/04/2018

Homologação e divulgação das candidaturas por quadro setorial. 10/04/2018

Período de eleição dos conselheiros do COPARPE.
(Portal do Servidor no site da Prefeitura de Contagem) 16 e 17/04/2018

Divulgação do resultado da eleição dos conselheiros do COPARPE. Até 19/04/2018

Período de recurso relativo aos conselheiros eleitos. 20/04/2018

Homologação e divulgação do resultado final da eleição dos conselheiros do COPARPE. Até 27/04/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Diretoria de Compras e Licitações
RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO 012/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 041/2018
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DA FUNEC – FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM, COM FULCRO NO ARTIGO 24, INCISO XIII, DA LEI FEDERAL NÚMERO 8666/93, PARA 
REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PMC NÚMERO 003/2018 (CARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).
SEM CUSTO PARA A MUNICIPALIDADE.
DESPACHO:
Senhor Secretário,
Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª., para RATIFICAÇÃO da PRESENTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, sem custo para a Municipalidade.
Davidson de Castro Cabacinha
Diretor de Compras e Licitações
DESPACHO:
Ratifico o procedimento nos termos do artigo 24, da Lei Federal número 8.666/93 e autorizo a CONTRATAÇÃO DA FUNEC – FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM, 
COM FULCRO NO ARTIGO 24, INCISO XIII, DA LEI FEDERAL NÚMERO 8666/93, PARA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PMC NÚMERO 003/2018 (CAR-
GOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO). 
Contagem, 27 de março de 2018.
Hugo Otávio Costa Vilaça
Secretário Municipal de Administração 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS - EDITAL Nº 03/2018

O Prefeito do Município de Contagem (MG), Aléxis José Ferreira de Freitas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e:
· CONSIDERANDO que o Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital PMC Nº 02/2016, homologado em 28 de junho de 2016 e prorrogado por mais um ano, 
vencerá em 26 de junho de 2018;
· CONSIDERANDO que o Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital PMC Nº 02/2017, homologado em 06/10/2017, não está suprindo as necessidades do quadro 
de pessoal da Secretaria Municipal de Educação, referente aos cargos de Professor de Educação Básica PEB 2, nas especialidades de Arte e Inglês, após a realização de 5 
chamadas públicas, conforme Editais de Convocação: nº 03/2018, de 06/02/2018, nº 04/2018, de 07/02/2018, nº 05/2018, de 21/02/2018, nº 06/2018, de 27/02/2018 e 
nº 09/2018, de 08/03/2018;
· CONSIDERANDO a necessidade de substituição dos trabalhadores efetivos afastados de suas funções por motivo de licença sem vencimento, restrições médicas, licen-
ças médicas, em função gratificada ou em cargo comissionado ou à disposição de outros Municípios, bem como pela urgente necessidade da administração direta do 
Poder Executivo de Contagem em manter o atendimento à educação pública no município;
· CONSIDERANDO, ainda, o disposto na Lei Municipal nº 4.288, de 30 de setembro de 2009; TORNA PÚBLICO que estarão abertas, no período indicado, inscrições para 
o Processo Seletivo Simplificado visando à composição de quadro para contratações temporárias de excepcional interesse público, em caráter de urgência, conforme 
estabelece o artigo 37, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, para os cargos constantes no ANEXO I, NÍVEL MÉDIO: Assistente Escolar, Auxiliar 
de Biblioteca Escolar, Secretário Escolar; NÍVEL SUPERIOR: Pedagogo, Professor de Educação Básica PEB 1, Professor de Educação Básica PEB 2 (Português, Matemática, 
Geografia, História, Ciências, Educação Física, Arte e Inglês), do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Poder Executivo do Município de Contagem, nos termos 
da legislação vigente e ainda de acordo com as normas estabelecidas neste Edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
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1.1. O presente Processo Seletivo Simplificado justifica-se como de excepcional interesse público pela situação transitória que demanda urgência na realização ou na 
manutenção de serviço público essencial e na transitoriedade e excepcionalidade de eventos que não justificam a criação de quadro de pessoal efetivo.
1.2. O presente Processo Seletivo Simplificado será regido por este Edital, seus Anexos e eventuais aditamentos, retificações, assim como pelas instruções, comunica-
ções e convocações dele decorrentes, obedecidas as legislações pertinentes e sua execução realizar-se-á sob a responsabilidade da FUNEC – Fundação de Ensino de 
Contagem.
1.3. O presente Edital possui os seguintes anexos:
Anexo I - Dos Códigos de Inscrição, Denominação dos Cargos, Número de Vagas, Remuneração, jornada e taxa de inscrição;
Anexo II – Das Atribuições do Cargo;
Anexo III – Cronograma Básico;
Anexo IV – dos Conteúdos Programáticos e Bibliografia Sugerida;
Anexo V - Modelo de Requerimento de isenção da taxa de inscrição;
Anexo VI - Formulário de Requerimento de Prova Especial ou de Condição(ões) Especial(is);
Anexo VII - Formulário de requerimento para devolução da taxa de inscrição.

1.4. Os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado, regido por este Edital, por se tratar de servidor público ocupante de função pública temporária, terão 
sua relação de trabalho regido pelo regime estatutário (Lei n° 2.160/90), com contrato de Direito Administrativo.
1.4.1. O contrato com base no inciso IX, do art. 37, da CR/88, é puramente de direito administrativo, regulado pela Lei n° 2.160/90 (Regime Estatutário) e pela Lei 
n°4.288/2009 (contratação temporária), não tendo o servidor os direitos sociais de que trata o art. 7º da CR/88, pois a ele aplicar-se-ão as regras estabelecidas para o 
estatutário, exceto quanto à demissão por justa causa, caso em que a apuração da falta será por Sindicância.
1.5. Os cargos ofertados neste Edital de Processo Seletivo Simplificado estão distribuídos por entidades que compõe a Administração Direta do Município de Contagem.

2. DO NÚMERO DE VAGAS

2.1. O número de vagas a serem preenchidas neste Processo Seletivo Simplificado é o estabelecido no ANEXO I deste Edital e conforme abaixo:
QUADRO I

Cód. Cargo

Vagas

Requisitos
Escolaridade

Vencimento
em
Reais

Jornada
de
Trabalho
semanal

Valor da
Taxa
de
Inscrição

Ampla
Conc.

Pessoa
com
Deficiência

Negros
ou
Pardos
20% Total

NÍVEL MÉDIO

201 Assistente Escolar 1 - - 1 Ensino Médio completo R$ 1.039,13 30h R$40,00

202 Auxiliar de Biblioteca Escolar 1 - - 1 Ensino Médio completo R$ 1.039,13 30h R$40,00

203 Secretário Escolar 1 - - 1 Ensino Médio completo R$ 1.039,13 30h R$40,00

NÍVEL SUPERIOR

301 Pedagogo 1 - - 1
Ensino Superior completo em Peda-
gogia R$ 2.276,41

22 horas e
30 min R$55,00

302 Professor de Educação Básica PEB 1 1 - - 1

Curso Superior normal ou magistério 
superior
ou pedagogia com ênfase nas séries 
iniciais R$ 2.276,41

22 horas e
30 min R$55,00

303
Professor de Educação Básica PEB 2
Português 1 - - 1

Curso Superior com
licenciatura plena na área de atuação. R$ 2.276,41

22 horas e
30 min R$55,00

304
Professor de Educação Básica PEB 2
Matemática 1 - - 1

Curso Superior com
licenciatura plena na área de atuação. R$ 2.276,41

22 horas e
30 min R$55,00

305
Professor de Educação Básica PEB 2
Geografia 1 - - 1

Curso Superior com
licenciatura plena na área de atuação. R$ 2.276,41

22 horas e
30 min R$55,00

306
Professor de Educação Básica PEB 2
História 1 - - 1

Curso Superior com
licenciatura plena na área de atuação. R$ 2.276,41

22 horas e
30 min R$55,00

307
Professor de Educação Básica PEB 2
Ciências 1 - - 1

Curso Superior com
licenciatura plena na área de atuação. R$ 2.276,41

22 horas e
30 min R$55,00

308
Professor de Educação Básica PEB 2
Educação Física 1 - - 1

Curso Superior com
licenciatura plena na área de atuação. R$ 2.276,41

22 horas e
30 min R$55,00
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Cód. Cargo

Vagas

Requisitos
Escolaridade

Vencimento
em
Reais

Jornada
de
Trabalho
semanal

Valor da
Taxa
de
Inscrição

Ampla
Conc.

Pessoa
com
Deficiência

Negros
ou
Pardos
20% Total

309
Professor de Educação Básica PEB 2
Arte 1 - - 1

Curso Superior com
licenciatura plena na área de atuação. R$ 2.276,41

22 horas e
30 min R$55,00

310
Professor de Educação Básica PEB 2
Inglês 1 - - 1

Curso Superior com
licenciatura plena na área de atuação. R$ 2.276,41

22 horas e
30 min R$55,00

2.1.1. Novas vagas poderão surgir dentro do prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado. 

3. DAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, NEGROS OU PARDOS.

3.1. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE AS INSCRIÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

3.1.1. Em conformidade ao disposto no art. 8º, §2º da Lei Municipal nº 2.160/90, ficam reservadas 5% (cinco por cento) das vagas deste Processo Seletivo Simplificado 
para pessoas com deficiência, desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a deficiência do candidato.
3.1.1.1. Conforme o §2º do art. 37 do Decreto Federal nº. 3.298/1999, se na aplicação do percentu al de 5% (cinco por cento) do total de vagas reservadas a cada cargo 
resultar número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subseqüente, respeitado o limite máximo de 20% (vinte por cento).
3.1.2. Surgindo novas vagas no decorrer do prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado, 5% (cinco por cento) delas serão, igualmente, destinadas a candida-
tos com deficiência já aprovados neste Processo Seletivo Simplificado.
3.1.3. Os candidatos com deficiência, resguardadas as condições previstas no Decreto Federal n. 3.298/1999, particularmente em seu art. 40, participarão do Processo 
Seletivo Simplificado em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, 
horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para aprovação.
3.1.4. O candidato com deficiência, ao se inscrever no Processo Seletivo Simplificado, deverá observar a compatibilidade das atribuições do cargo ao qual pretende 
concorrer com a sua deficiência.
3.1.5. Poderá concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato, que se enquadrar nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal nº 
3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, a seguir transcrito:
“Art. 4º É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:
I – deficiência física – alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando 
se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou 
ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificul-
dades para o desempenho de funções;
II – deficiência auditiva – perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz 
e 3.000Hz;
III – deficiência visual – cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acui-
dade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores;
IV – deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou 
mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
a) comunicação;
b) cuidado pessoal;
c) habilidades sociais;
d) utilização dos recursos da comunidade;
e) saúde e segurança;
f) habilidades acadêmicas;
g) lazer; e
h) trabalho;
V – deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências.”
3.1.5.1. Enquadra-se, ainda, como deficiente visual, o candidato com visão monocular, conforme a Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
3.1.6. O candidato com deficiência, durante o preenchimento do Requerimento Eletrônico de Inscrição, além de observar os procedimentos descritos nos subitens 3.1 a 
3.1.9 deste Edital, deverá proceder da seguinte forma:
a) inscrever-se como deficiente, manifestando, assim, interesse em concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiências;
b) selecionar o tipo de deficiência.
3.1.7. O candidato com deficiência que não preencher os campos específicos do Requerimento Eletrônico de Inscrição e não cumprir o determinado neste Edital, ainda 
que tenha sido solicitado pelo candidato e deferida condições especiais para realização das provas, terá a sua inscrição processada como candidato de ampla concor-
rência e não poderá alegar posteriormente essa condição para reivindicar a prerrogativa legal.
3.1.8. O candidato com deficiência que desejar concorrer às vagas reservadas para ampla concorrência poderá fazê-lo por opção e responsabilidade pessoal, não as-
sinalando a opção candidato com deficiência no Requerimento Eletrônico de Inscrição, não podendo, a partir de então, concorrer às vagas reservadas para pessoas com 
deficiência, conforme disposição legal.
3.1.9. O candidato com deficiência classificado para as vagas destinadas às pessoas com deficiência, quando convocado para contratação, será submetido a exame 
médico pré-admissional realizado pela Gerência de Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura de Contagem ou entidade contratada para este fim, que avaliará a 
compatibilidade da sua deficiência com as atribuições do cargo para o qual prestou o Processo Seletivo Simplificado.
3.1.9.1. Nos termos do subitem 3.1.9, o candidato deverá apresentar o laudo médico, original ou cópia autenticada em serviço notarial e de registros (Cartório de 
Notas), expedido no prazo máximo de 90 (noventa) dias antes da data do exame pré-admissional, assinado por médico especialista, que atestará a espécie e o grau ou 
nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID – com a provável causa da deficiência.
3.1.9.2. O médico da Gerência de Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura de Contagem ou entidade contratada para este fim emitirá atestado de saúde ocupa-
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cional, o qual deverá expressar, obrigatoriamente, a categoria em que se enquadra a pessoa com deficiência, nos termos do artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298/1999 
e suas alterações, conforme transcrito no subitem 3.1.5 deste Edital.
3.1.9.3. O Laudo Médico citado no subitem 3.1.9.1 será considerado para análise do enquadramento previsto no artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298/1999 e suas 
alterações, conforme transcrito no subitem 3.1.5 deste Edital.
3.1.9.4. O Laudo Médico mencionado nos subitens 3.1.9.1 e 3.1.9.3 terá validade somente para este Processo Seletivo Simplificado e não será devolvido, ficando a sua 
guarda sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Contagem, que o guardará no prazo estabelecido na tabela de temporalidade documental.
3.1.9.5. Na falta do laudo médico mencionados nos subitens 3.1.9.1 e 3.1.9.3 ou quando não contiver as informações indicadas no item 3 e seus subitens, o candi-
dato perderá o direito de permanecer na lista de qualificado como pessoa com deficiência e passará para a relação de ampla concorrência, obedecida rigorosamente a 
ordem de classificação.
3.1.9.6. Os candidatos considerados com deficiência, se classificados, além de figurarem na lista geral de classificação (ampla concorrência), terão seus nomes publica-
dos separado em lista específica.
3.1.9.6.1. O candidato que porventura declarar indevidamente ser pessoa com deficiência, quando do preenchimento do requerimento de inscrição via Internet, deverá, 
após tomar conhecimento da situação da inscrição nessa condição, entrar em contato com a FUNEC por meio do e-mail funec.concurso@edu.contagem.mg.gov.br 
ou, ainda, mediante o envio de correspondência para o endereço constante do subitem 3.3.4 deste Edital, para a correção da informação, por se tratar apenas de erro 
material e inconsistência efetivada no ato da inscrição, até a data de 13 de junho de 2018.
.3.1.9.7. Caso o candidato não tenha sido qualificado como pessoa com deficiência passará para a relação de ampla concorrência, obedecida rigorosamente à ordem de 
classificação.
3.1.9.8.  As vagas reservadas às pessoas com deficiências não firmadas reverterão aos demais candidatos classificados, de ampla concorrência, observada a ordem clas-
sificatória dos quais foram subtraídas.
3.1.9.9. A primeira contratação de candidato deficiente, classificado no Processo Seletivo Simplificado, dar-se-á para preenchimento da 5ª (quinta) vaga relativa ao 
cargo de que trata o presente Edital e as demais ocorrerão na 21ª (vigésima primeira), 41ª (quadragésima primeira), 61ª (sexagésima primeira) vaga e assim sucessiva-
mente, durante o prazo de validade do processo seletivo público, obedecido o disposto nos itens 3.1.1 e 3.1.2.

3.2. CANDIDATOS NEGROS OU PARDOS (Lei Municipal nº 4714, de 09 de janeiro de 2015).

3.2.1. Ficam asseguradas 20% (vinte por cento) de vagas aos negros ou pardos nos termos da Lei Municipal nº 4714, de 09 de janeiro de 2015, e dos termos dispostos 
neste Edital.
3.2.2. Conforme o §2º do art. 1º da Lei Municipal nº 4714, de 09 de janeiro de 2015, na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas reservadas a can-
didatos negros ou pardos, este será aumentado para o primeiro número inteiro subseqüente, em caso de fração igual ou maior a 0,5 (zero vírgula cinco), ou diminuído 
para número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (zero vírgula cinco).
3.2.3. Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros ou pardos aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no Requerimento Eletrônico de Inscrição 
do Processo Seletivo Simplificado, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia Estatística - IBGE.
3.2.4. Para concorrer às vagas para pessoas pretas ou pardas, o candidato deverá manifestar, no Requerimento Eletrônico de Inscrição, o desejo de participar do cer-
tame nessa condição. 
3.2.4.1.  A autodeclaração é facultativa, ficando o candidato submetido às regras gerais estabelecidas, caso não opte pela reserva de vagas.
3.2.5. As informações prestadas no momento da inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, devendo este responder por qualquer falsidade.
3.2.6.  Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do Processo Seletivo Simplificado e, se houver sido contratado, ficará sujeito à anula-
ção da sua admissão ao serviço público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis.
3.2.7. Os candidatos negros ou pardos concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua clas-
sificação no Processo Seletivo Simplificado. 
3.2.8. Os candidatos considerados negros ou pardos, se classificados, além de figurarem na lista geral de classificação (ampla concorrência), terão seus nomes publica-
dos separado em lista específica.
3.2.9. A primeira contratação de candidato negro ou pardo, classificado no Processo Seletivo Simplificado, dar-se-á para preenchimento da 3ª (terceira) vaga relativa 
ao cargo de que trata o presente Edital e as demais ocorrerão na 6ª (sexta), 11ª (décima primeira), 16ª (décima sexta), 21ª (vigésima primeira) vaga e assim sucessiva-
mente, durante o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado, obedecido o disposto nos itens 3.2.1 e 3.2.2.
3.2.10. Os candidatos negros ou pardos aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchi-
mento das vagas reservadas. 
3.2.11. Em caso de desistência de candidato negro ou pardo aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro ou pardo posteriormente clas-
sificado. 
3.2.12.  Na hipótese de não haver número de candidatos negros ou pardos aprovados, suficientes para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão rever-
tidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação.
3.2.13. Surgindo novas vagas no decorrer do prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado, 20% (vinte por cento) delas serão, igualmente, reservadas a candi-
datos negros aprovados neste Processo Seletivo Simplificado.
3.2.14. Os candidatos às vagas reservadas aos negros ou pardos participarão deste Processo Seletivo Simplificado em igualdade de condições com os demais candidatos 
no que concerne às exigências estabelecidas neste Edital.
3.2.15. O candidato que tenha realizado sua inscrição e tenha se autodeclarado preto ou pardo poderá optar por desistir de concorrer às vagas reservadas para negros. 
Para tanto, deverá entrar em contato com a FUNEC por meio do e-mail funec.concurso@edu.contagem.mg.gov.br ou, ainda, mediante o envio de correspondência para 
o endereço constante do subitem 3.3.4 deste Edital, para a correção da informação, até a data de 13 de junho de 2018.

3.3.  PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS.

3.3.1. O candidato com deficiência poderá requerer atendimento especial para o dia de realização das provas, indicando as condições de que necessita para a realização 
destas, conforme previsto artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal n° 3.298/1999. 
3.3.2. A realização de provas nas condições especiais solicitadas pelo candidato com deficiência, assim considerada aquela que possibilita a prestação do exame respec-
tivo, será condicionada à solicitação do candidato e à legislação específica, devendo ser observada a possibilidade técnica examinada pela FUNEC.
3.3.3. O candidato com deficiência deverá efetuar a solicitação acima referida, mediante o preenchimento, assinatura e entrega do Requerimento de Prova Especial ou 
de Condições Especiais, disponível no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, no período de 17 de abril a 14 de maio de 2018, conforme modelo 
constante do ANEXO VI deste edital, o qual conterá a condição especial de que necessitar para a realização da prova, quando houver.
3.3.4. O requerimento, citado no subitem 3.3.3, deverá ser entregue dentro do período das inscrições até o último dia de pagamento, em uma das seguintes formas:
a) diretamente pelo candidato ou por terceiro, na FUNEC - Diretoria de Concursos, no endereço: Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/
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MG,  no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h, de 2ª a 6ª feira (exceto feriados e recessos), dentro do prazo previsto no item 3.3.3 deste Edital ou; 
b) via SEDEX ou AR, postado nas Agências dos Correios com custo por conta do candidato, à Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC - Diretoria de Concursos, no 
endereço: Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/MG, CEP 32.260-090. Nesse caso, para a validade do pedido, a data da postagem 
deverá obedecer ao prazo estabelecido no item 3.3.3, deste Edital. 
3.3.4.1. O requerimento deverá ser entregue em envelope fechado, tamanho ofício, contendo na parte externa e frontal do envelope os seguintes dados:

a) Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura Municipal de Contagem - Edital  N° 03/2018;
b) referência: Requerimento de Condições Especiais para prova;
c) nome completo, número de identidade do candidato e número de inscrição;
d) cargo para o qual o candidato concorrerá.

3.3.5. O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das provas deverá encaminhar requerimento por escrito, datado e assinado, 
acompanhado de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência justificando a necessidade de tempo adicional, nos termos do § 2º do art. 40, do Decreto 
Federal n° 3.298/1999, até o término do período das inscrições.
3.3.6. Aos deficientes visuais (cegos) que solicitarem prova especial em Braile serão oferecidas provas nesse sistema. 
3.3.7. Aos deficientes visuais (amblíopes), que solicitarem prova especial ampliada, serão oferecidas provas com tamanho de letra correspondente a corpo 24.
3.3.8. O candidato que não estiver concorrendo às vagas reservadas à pessoa com deficiência e que, por alguma razão, necessitar de atendimento especial para a real-
ização das provas deverá apresentar à FUNEC, no período de 17 de abril a 14 de maio de 2018, requerimento por escrito (ANEXO VI), datado e assinado, indicando as 
condições de que necessita para a realização das provas e as razões de sua solicitação. 
3.3.9. Os requerimentos citados no subitem 3.3.3 deverão ser encaminhados nas formas previstas nos subitens 3.3.4 e 3.3.4.1, deste Edital.
3.3.10. A concessão do atendimento especial fica condicionada à viabilidade e possibilidade técnica examinada pela FUNEC.
3.3.11. A relação de candidatos que tiverem as condições especiais para a realização das provas deferidas/indeferidas será divulgada no endereço eletrônico www.
contagem.mg.gov.br/concursos até o dia 18/05/2018.

4. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO

4.1. A contratação para exercício do cargo está condicionada ao atendimento dos requisitos a seguir relacionados, os quais serão averiguados no ato da assinatura do 
contrato administrativo:
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade de direitos e obrigações civis e gozo dos direitos políticos, nas condições 
previstas no §1º do art. 12, da Constituição da República;
b) Estar em dia com as obrigações eleitorais;
c) Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;
d) estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos;
e) comprovar os pré-requisitos para o exercício do cargo a que irá concorrer, estabelecidos neste Edital;
f) possuir aptidão física e mental para o exercício do cargo;
g) ter 18 (dezoito) anos completos na data da contratação;
h) não ter sofrido, no exercício de função ou cargo, penalidade incompatível com a investidura em função pública, sendo comprovado por declaração assinada pelo 
candidato;
i) não receber proventos de aposentadoria provenientes de exercício de função pública ou exercer função inacumulável, na forma do art. 37, inciso XVI, da Constituição 
da República, sendo comprovado por declaração assinada pelo candidato.
j) No caso de aprovado na lista para deficientes, o candidato a contratação será avaliado pela Gerência de Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura de Contagem 
ou entidade contratada para este fim, que avaliará a compatibilidade de sua deficiência com o cargo para o qual prestou Processo Seletivo Simplificado.

5. DAS INSCRIÇÕES

5.1. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE AS INSCRIÇÕES

5.1.1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente nas formas descritas neste Edital.
5.1.2. Antes de efetuar a inscrição e/ou o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento do disposto neste Edital e em seus anexos e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
5.1.3. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar 
desconhecimento.
5.1.4. Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou extemporânea.
5.1.5. Não será admitida, sob qualquer pretexto, inscrição feita por fax, via postal, correio eletrônico ou outro meio que não os estabelecidos neste Edital.
5.1.6. O Requerimento de Isenção, o Requerimento Eletrônico de Inscrição e o valor pago referente à taxa de inscrição são pessoais e intransferíveis.
5.1.7. O pagamento da taxa de inscrição, por si só, não confere ao candidato o direito de submeter-se às etapas deste Processo Seletivo Simplificado.
5.1.8. O candidato poderá concorrer somente para um único cargo, conforme discriminado no Anexo I deste Edital, devendo indicá-lo no Requerimento Eletrônico de 
Inscrição.
5.1.9. Confirmados os dados no Requerimento Eletrônico de Inscrição não serão aceitos, pedidos de alteração referente ao cargo.
5.1.10. Confirmados os dados no Requerimento Eletrônico de Inscrição, não serão aceitos, transferência de inscrições ou da isenção da taxa de inscrição entre pessoas, 
alteração de locais de realização das provas e alteração da inscrição do concorrente na condição de candidato da ampla concorrência para a condição de pessoa com 
deficiência.
5.1.11. A não comprovação do pagamento da taxa de inscrição determinará o cancelamento automático do Requerimento Eletrônico de Inscrição.
5.1.12. As informações constantes no Requerimento Eletrônico de Inscrição ou no requerimento de Isenção são de inteira responsabilidade do candidato, eximindo-se 
a Prefeitura Municipal de Contagem e a FUNEC de quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações incorretas, endereço inexato ou incompleto ou código incorreto 
referente ao cargo pretendido fornecidos pelo candidato.
5.1.13. A Prefeitura Municipal de Contagem e a FUNEC não se responsabilizam, quando os motivos de ordem técnica não lhes forem imputáveis, por inscrições não 
recebidas por falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falhas de impressão, problemas de ordem técnica nos computadores utilizados 
pelos candidatos, bem como por outros fatores alheios que impossibilitem a transferência dos dados e a impressão do boleto bancário.
5.1.14. Não se exigirá do candidato cópia de nenhum documento, no ato do preenchimento do Requerimento Eletrônico de Inscrição, sendo de sua exclusiva respon-
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sabilidade a veracidade dos dados informados.

5.2. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO E FORMAS DE PAGAMENTO

5.2.1. Os valores das taxas de inscrição são os constantes no QUADRO I do item 2, no Anexo I deste Edital e no quadro II abaixo:
QUADRO II

CARGO NÍVEL VALOR

Assistente Escolar; Auxiliar de Biblioteca Escolar; Secretário Escolar. Médio R$40,00

Pedagogo; Professor de Educação Básica PEB 1; Professor de Educação Básica - PEB 2 (Português, Matemática, Geografia, 
História, Ciências, Educação Física, Arte e Inglês). Superior R$55,00

5.2.2. Período e Procedimentos para Inscrição: via internet das 9 (nove) horas do dia 17 de abril de 2018 às 23:59 (vinte e três horas e cinqüenta e nove minutos) horas 
do dia 13 de maio de 2018.
5.2.2.1. A Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC disponibilizará computadores para as pessoas que não têm acesso à internet, para que possam realizar suas 
inscrições, no endereço a seguir relacionado:

LOCAL, ENDEREÇO E FUNCIONAMENTO

LOCAL ENDEREÇO FUNCIONAMENTO

Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC

Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – 
Contagem/MG.
Tel. 33916187.

De 2ª a 6ª feira
de 8h às 12h e de 13h às 17h (exceto feriado ou reces-
so).

5.2.2.2. Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos das 9 (nove) horas do dia 17 de abril de 2018 às 
23:59 (vinte e três horas e cinqüenta e nove minutos) horas do dia 13 de maio de 2018, por meio do link correspondente às inscrições do Processo Seletivo Simplificado 
da Prefeitura Municipal de Contagem, efetuar sua inscrição conforme os procedimentos estabelecidos a seguir:
a) ler atentamente o Edital disponível no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos ;
b) preencher o Requerimento Eletrônico de Inscrição, indicando o código da opção do cargo para o qual concorrerá de acordo com o Anexo I deste Edital, confirmar os 
dados cadastrados e transmiti-los pela Internet;
c) gerar e imprimir o boleto bancário para pagamento do valor de inscrição correspondente;
d) efetuar o pagamento, em dinheiro, da importância referente à inscrição expressa no subitem 5.2.1 de acordo com o nível de escolaridade do cargo para a qual irá 
concorrer, até o dia 14 de maio de 2018. 
5.2.3. O boleto bancário a que se refere o subitem 5.2.2.2, alínea “c”, será emitido em nome do requerente e deverá ser impresso em impressora a laser ou jato de tinta 
para possibilitar a correta impressão e leitura dos dados e do código de barras e ser pago até o dia 14 de maio de 2018. 
5.2.4. Para efetivar a sua inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamente, efetuar o pagamento, em qualquer agência bancária, em seu horário normal de funciona-
mento, ou em caixa eletrônico, do valor da taxa de inscrição impresso no boleto bancário, observados os horários de atendimento e das transações financeiras de cada 
instituição bancária, até o dia, 14 de maio de 2018.
5.2.5.  Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que se encontra, o candidato deverá antecipar o pagamento, 
considerando o 1º dia útil que antecede o feriado, desde que o pagamento seja feito no período de inscrição determinado neste edital.
5.2.6. A segunda via do boleto bancário somente estará disponível na internet para impressão durante o período de inscrição determinado no subitem 5.2.2, deste 
Edital, até o último dia de pagamento – 14 de maio de 2018.
5.2.7. A impressão do boleto bancário ou da segunda via do mesmo em outro tipo de impressora é de exclusiva responsabilidade do candidato, eximindo-se a Prefei-
tura Municipal de Contagem e a FUNEC de eventuais dificuldades na leitura do código de barras e conseqüente impossibilidade de efetivação da inscrição.
5.2.7.1. Caso o candidato, por motivos de ordem técnica, não consiga efetuar sua inscrição ou imprimir o boleto bancário e/ou imprimir o CDI, deverá entrar em con-
tato com a Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC em uma das seguintes formas:
a) através do telefone: (031) 3391-6187;
b) pessoalmente ou por terceiro, munido de procuração com poderes específicos, no endereço: Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/
MG,  no horário de 8h às 12h e de 13 às 17h, de 2ª a 6ª feira (exceto feriado e recesso).
5.2.8. A inscrição somente será processada e validada após a confirmação à FUNEC, pela instituição bancária, do pagamento do valor da taxa de inscrição concernente 
ao 
candidato, sendo automaticamente cancelado o Requerimento Eletrônico de Inscrição em que o pagamento não for comprovado.
5.2.9. Serão tornadas sem efeito as solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após a data estabelecida no subitem 5.2.4 deste Edital. 
5.2.10. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, transferência ou depósito em conta corrente, DOC, cheque, ordens de paga-
mento ou qualquer outra forma diferente daquela prevista neste Edital.
5.2.11. O comprovante de inscrição do candidato será o boleto original, devidamente quitado, sem rasuras, emendas e outros, em que conste a data da efetivação do 
pagamento feito até o dia 14 de maio de 2018.
5.2.12. Não serão válidas as inscrições cujos pagamentos forem efetuados após a data estabelecida no boleto bancário.
5.2.13. Havendo mais de uma inscrição paga, independentemente do cargo escolhido, prevalecerá a última inscrição cadastrada, ou seja, a de data e horário mais 
recentes. As demais inscrições realizadas não serão consideradas, mesmo que sejam para cargos diferentes, e o valor da taxa de inscrição não será devolvido.
5.2.14. O boleto bancário quitado será o comprovante de requerimento de inscrição do candidato neste Processo Seletivo Simplificado. Para esse fim, o boleto deverá 
estar autenticado ou acompanhado do respectivo comprovante do pagamento realizado até a data limite do vencimento 14 de maio de 2018 não sendo considerado 
para tal o simples agendamento de pagamento.
5.2.15. Não será efetivada a inscrição se, por qualquer motivo, houver inconsistência do pagamento da taxa de inscrição, ficando o candidato obrigado a se manifestar, 
formalmente, nos termos do subitem 8.1, alínea “b”.
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5.2.16. A listagem dos candidatos que tiverem as suas inscrições deferidas será publicada no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos até o dia 
25/05/2018.

5.3. DA DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

5.3.1. Não será admitida a devolução da importância paga com a inscrição, exceto nas seguintes hipóteses: 
a) Pagamento extemporâneo ou realizado em duplicidade pelo candidato ou com valor em desconformidade com o do valor da taxa de inscrição;
b) cancelamento ou suspensão do Processo Seletivo Simplificado; 
c) alteração da data prevista para as provas;
d) Alteração ou extinção do cargo para o qual o candidato estiver inscrito.
5.3.1.1. Nos casos elencados no item 5.3.1, alínea “a”, o valor somente será devolvido desde que requerido por escrito pelo candidato e estará sujeita à análise do 
requerimento e documentos comprobatórios e consequente aprovação da FUNEC, devendo o candidato arcar com os custos bancários do boleto para o processamento 
da devolução.
5.3.1.1.1. Indeferida a devolução pela FUNEC, cabe ao candidato o direito ao contraditório e à ampla defesa, exercidos por recurso a ser encaminhado à FUNEC, no 
prazo e termos previstos no item 8.1 deste Edital.
5.3.1.2.  Nos casos de suspensão deste Processo Seletivo Simplificado em que já tenha sido realizada a prova na data prevista, o candidato não terá direito à devolução 
do valor da taxa de inscrição, garantidos o contraditório e a ampla defesa.
5.3.2. Nas hipóteses previstas no item 5.3.1, o candidato deverá requerer a devolução da Taxa de Inscrição por meio do preenchimento e assinatura do Requerimento 
para Devolução da Taxa de Inscrição, disponível no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos  que deverá ser entregue:
a) Em até 05 (cinco) dias úteis após o encerramento do período de inscrições, para os pedidos de devolução nos termos do item 5.3.1, alínea “a”, ou
b) Em até 30 (trinta) dias úteis após a publicação do Ato de cancelamento, suspensão do Processo Seletivo Simplificado ou divulgação da data das provas, para os 
pedidos de devolução nos termos do item 5.3.1, alíneas “b”, “c” e “d”.
5.3.3. O formulário de restituição da Taxa de Inscrição estará disponível, nos locais indicados no subitem 5.2.2.1 em até 03 (três) dias úteis após a data de publicação do 
ato que ensejou o cancelamento, suspensão ou a não realização do certame, durante o prazo previsto no subitem 5.3.5 ou após o pagamento em duplicidade da taxa 
de inscrição.
5.3.4. No formulário, o candidato deverá informar os seguintes dados para obter a restituição da taxa de inscrição:

a) Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura Municipal de Contagem - Edital N° 03/2018;
b) nome completo, número da identidade e da inscrição do candidato;
c) Cargo que se inscreveu;
d) nome e número do banco, nome e número da agência com dígito, número da conta corrente e CPF do titular da conta;
e) número de telefones, com código de área, para eventual contato.

5.3.5. O formulário de restituição da taxa de inscrição  deverá ser entregue ou enviado, diretamente pelo candidato ou por terceiro, devidamente preenchido e assinado 
pelo candidato e acompanhado da cópia do documento de identidade do candidato, em envelope fechado, tamanho ofício, em até 30 (trinta) dias úteis após o ato que 
ensejou o cancelamento, suspensão ou a não realização do certame, por uma das seguintes formas:
a) na FUNEC, no endereço: Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/MG, no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h, de 2ª a 6ª feira (exceto 
feriado e recesso). 
b) via SEDEX ou AR, postado nas Agências dos Correios, com custo por conta do candidato, endereçado à FUNEC, situada à Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro 
Inconfidentes – Contagem/MG, CEP 32.260-090. Nesse caso, a data da postagem deverá obedecer ao prazo previsto neste item. 
5.3.6. No envelope, na parte frontal, deverá constar Ref. Restituição da Taxa de Inscrição – Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura municipal de Contagem – Edital 
nº 03/2018, nome completo, número da inscrição e número do documento de identidade.
5.3.7. A restituição da Taxa de Inscrição será processada nos 20 (vinte) dias úteis seguintes ao término do prazo fixado no subitem 5.3.5 por meio de depósito bancário 
na conta corrente indicada no respectivo formulário de restituição.
5.3.8. O valor a ser restituído ao candidato será corrigido monetariamente pela variação do IGPM desde a data do pagamento da inscrição até a data da efetiva restitu-
ição.

5.4. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

5.4.1. Estará isento do pagamento da taxa de inscrição o candidato que:
5.4.1.1. Em razão de limitações de ordem financeira, não possam pagá-la, sob pena de comprometimento do sustento da própria família ou do seu próprio sustento, 
sendo comprovada essa situação mediante qualquer meio legalmente admitido ou;
5.4.1.2.  tiver baixa renda ou encontrar-se desempregado, que comprove estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de 
que trata o Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007 ou;
5.4.1.3. for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 2007, ou beneficiário do Programa Bolsa-Família e/ou de Benefício de 
Prestação Continuada.
5.4.2. A isenção deverá ser solicitada mediante o preenchimento, assinatura e entrega da Ficha de Isenção, disponível para a solicitação no período de 17 e 18 de abril 
de 2018 no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos   e que conterá: 
a) indicação do Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico; e
b) declaração de que atende a condição estabelecida no item 5.4.1.3 deste edital, mediante preenchimento e assinatura de formulário próprio fornecido pela FUNEC.
5.4.3. A condição de baixa renda familiar será comprovada mediante a apresentação de cópias simples (acompanhados dos respectivos originais) das páginas da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS – que contenham a foto, a qualificação civil, a anotação do último contrato de trabalho e data de saída respectiva 
anotada, e da primeira página subseqüente, de todos os membros da família, bem como comprovante de residência oficial (fatura de água, energia elétrica ou telefone 
fixo) do último mês, para comprovar o mesmo domicílio. Outros documentos, tais como declarações de Imposto de Renda (ou de isento), comprovante do número de 
dependentes, comprovante de renda familiar, etc.
5.4.4. O requerimento de Isenção, se assinada por terceiro, deverá ser acompanhada por instrumento de procuração simples.
5.4.5. O requerimento de Isenção indicada no item 5.4.2, deverá ser entregue:
a) diretamente pelo candidato ou por terceiro, na FUNEC/Diretoria de Concursos, no endereço: Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/
MG,  no horário de 8h as 12h e de 13h às 17h, de 2ª a 6ª feira (exceto feriado e recesso), dentro do prazo previsto no item 5.4.2 deste Edital ou; 
b) via SEDEX OU AR, postado nas Agências dos Correios com custo por conta do candidato, à Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC/Diretoria de Concursos/ Pro-
cesso Seletivo Simplificado – Edital nº 03/2018 – Isenção da taxa de Inscrição, situada à Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/MG, CEP 
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32.260-090. Nesse caso, para a validade do pedido, a data da postagem deverá obedecer aos prazos estabelecidos no item 5.4.2, deste Edital. 
5.4.6. A Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato.
5.4.7. As informações prestadas no requerimento de Isenção serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo responder este, a qualquer momento, por crime 
contra a fé pública, o que acarreta sua eliminação do concurso, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 10 do Decreto Federal nº. 83.936, de 06 
de setembro de 1979.
5.4.8. Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que:
a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
b) fraudar e/ou falsificar documentação;
c) não observar a forma, os prazos e os horários estabelecidos nos itens 5.4.2 e 5.4.5 deste Edital;
d) deixar de preencher, imprimir, assinar e entregar ou enviar o Requerimento de Isenção da Taxa de inscrição dentro do período previsto no item 5.4.2 ou meios distin-
tos dos previstos neste edital;
e) Pleitear a isenção, sem apresentar o Requerimento de Isenção da Taxa de inscrição e/ou os documentos e declarações previstos neste Edital e necessários à comprova-
ção de hipossuficiência.
5.4.9. Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor de inscrição, via fax ou via correio eletrônico.
5.4.10. O resultado do pedido de isenção será publicado no dia 27 de abril de 2018, no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos , em ordem alfabé-
tica, com o número da carteira de identidade, constando apenas o deferimento ou indeferimento. 
5.4.11. O candidato cujo pedido de isenção da Taxa de Inscrição for deferido deverá efetuar sua inscrição e não efetuar o pagamento do boleto bancário.
5.4.12. O candidato que tiver o pedido de isenção da Taxa de Inscrição indeferido poderá efetuar sua inscrição acessando o link de impressão da 2ª via do boleto 
bancário, imprimindo-a e efetuando o pagamento conforme disposto no item 5.2.1 deste edital.
5.4.13. A fundamentação objetiva sobre o Indeferimento do Pedido de Isenção da Taxa de Inscrição estará disponível após a publicação de que trata o item 5.4.10 deste 
Edital, nas seguintes formas:
a) na FUNEC/Diretoria de Concursos e Processos Seletivos, situada na Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/MG, no horário das 8h às 
12h e de 13h às 17h, até a data limite de encerramento das inscrições, para ser consultada pelo próprio candidato ou por terceiro capaz, munido de procuração com 
poderes específicos;
b) via internet pelo endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, na “Área do Candidato”, por meio do link correspondente a cada fase recursal, conforme 
discriminado no item 8.1. Neste caso é necessário que o(a)  candidato(a) já tenha efetuado a inscrição.
5.4.14. Caberá recurso contra o Indeferimento do Pedido de Isenção da Taxa de Inscrição.
5.4.14.1. O recurso deverá ser apresentado no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado do primeiro dia subseqüente da data de publicação do indeferimento do Pedido de 
Isenção da Taxa de Inscrição em uma das seguintes formas:
a) diretamente pelo candidato ou por terceiro, na FUNEC/Diretoria de Concursos, situada à Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/MG,  
no horário das 8h às 12h e de 13h às 17h, de 2ª a 6ª feira (exceto feriado e recesso) ou; 
b) via SEDEX OU AR, postado nas Agências dos Correios com custo por conta do candidato, à Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC/Diretoria de Concursos, 
endereço: Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/MG, CEP 32.260-090. Nesse caso, para a validade do pedido, a data da postagem 
deverá obedecer aos prazos estabelecidos neste item. 
5.4.14.2. Os recursos deverão ser entregues digitados, dirigidos à Comissão Permanente de Concursos Públicos e Processos Seletivos da FUNEC – Processo Seletivo Sim-
plificado da Prefeitura Municipal de Contagem – Edital Nº. 03/2018, em duas vias (original e cópia), em envelope fechado, tamanho ofício, contendo na parte externa e 
frontal do envelope os seguintes dados:

a) Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura Municipal de Contagem – Edital nº. 03/2018;
b) referência: INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ISENÇÃO;
c) nome completo e número de identidade do candidato;
d) cargo para o qual o candidato está concorrendo.

5.4.14.3.  A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento do recurso será publicada no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos; divulgada na 
FUNEC/Diretoria de Concursos, endereço: à Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/MG, no dia 10 de maio de 2018.

5.5. DO COMPROVANTE DEFINITIVO DE INSCRIÇÃO – CDI COM LOCAL DE PROVA

5.1. Não será enviado, via Correios, Cartão de Informação do local de provas. A FUNEC divulgará o CDI no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos  
para consulta e impressão, pelo próprio candidato, a partir do dia 18 de maio de 2018, onde consta a data, o horário e local de realização das provas. 
5.1.1. O candidato não poderá alegar desconhecimento acerca da data, horário e local de realização das provas, para fins de justificativa de sua ausência.
5.1.2. É de exclusiva responsabilidade do candidato, tomar ciência do trajeto até o local de realização das provas, a fim de evitar eventuais atrasos, sendo aconselhável 
ao candidato visitar o local de realização das provas com antecedência.
5.2. Caso o candidato não consiga obter o CDI, deverá entrar em contato com a FUNEC, até o dia 25 de maio de 2018, exceto sábado, domingo, recesso e feriado em 
uma das seguintes formas:
a) através do telefone: (031) 3391-6187 ou,
b) pelo e-mail: funec.concurso@edu.contagem.mg.gov.br ou,
c) pessoalmente ou por terceiro, munido de procuração com poderes específicos, no endereço: Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/
MG,  no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h, de 2ª a 6ª feira (exceto feriado e recesso). 
5.3. É da exclusiva responsabilidade do candidato que tiver sua inscrição deferida, consultar e imprimir no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos o 
Comprovante Definitivo de Inscrição - CDI, onde constará a data, horário e local de realização da prova.
5.4. No Comprovante Definitivo de Inscrição – CDI - estarão impressos o número de inscrição, o nome completo, a data de nascimento, o número do documento de 
identidade do candidato, bem como a data, o horário e o local de realização das provas, além de outras orientações úteis ao candidato.
5.5.  É obrigação do candidato conferir no Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI) o nome, o número do documento utilizado na inscrição e o cargo a que concor-
rerá.
5.6. Eventuais erros de digitação ocorridos no nome do candidato, no número do documento de identificação e CPF utilizados para inscrição deverão ser registrados na 
folha de ocorrência pelo fiscal de sala, no dia, horário e no local de realização da prova objetiva de múltipla escolha.
5.7. Em nenhuma hipótese serão efetuadas alterações e/ou retificações nos dados informados pelo candidato no “Requerimento Eletrônico de Inscrição” ou no “Re-
querimento de Isenção” relativos ao cargo pretendido, nem quanto à condição em que concorre.
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6. DO PROCESSO SELETIVO E DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA

6.1. O Processo Seletivo Simplificado constará apenas de 1 (uma) etapa para os cargos de nível médio e superior, envolvendo um conjunto de provas objetivas de Múlti-
pla escolha de caráter eliminatório e classificatório. 
6.2. A prova objetiva de Múltipla escolha para os níveis médio e superior será constituída de um total de 26 (vinte e seis) questões com 4 (quatro) alternativas de 
respostas, sendo apenas uma correta, valendo 4,0 (quatro) pontos cada, perfazendo o valor máximo de 104 (cento e quatro) pontos e obedecerá às características 
especificadas no quadro III a seguir.

QUADRO III

Quadro de Distribuição das Provas

Cargos Prova Objetiva
Número de Ques-
tões

Valor de cada 
questão

Pontuação
Máxima

NÍVEL MÉDIO

 Assistente Escolar; Auxiliar de Biblioteca Escolar e Secretário Escolar.

Português 10

4 104

Conhecimentos de Informá-
tica 6

Conhecimentos Políticos 
Pedagógicos e Legislação 10

NÍVEL SUPERIOR

Pedagogo; Professor de Educação Básica - PEB 1;
Professor de Educação Básica - PEB 2 ( Português, Matemática, Geografia, 
História, Ciências, Educação Física, Arte e Inglês).

Português 10

4 104
Conhecimentos Políticos 
Pedagógicos e Legislação 16

 6.3. O Conteúdo e sugestões de bibliografias fazem parte do ANEXO IV deste Edital.
6.4. Cada questão da prova objetiva valerá 4 (quatro) pontos, perfazendo um total de 104 (cento e quatro) pontos.
6.5. A prova objetiva será realizada no dia 27 de maio de 2018 (domingo), com início às 9h e término às 11h30min, em local a ser divulgado pela Prefeitura Munici-
pal de Contagem e FUNEC, no dia 18/05/2018, através do endereço www.contagem.mg.gov.br/concursos (clicar no link FUNEC – Processo Seletivo Simplificado PMC 
03/2018 – Prefeitura de Contagem).
6.5.1. A Prova Objetiva será realizada preferencialmente no Município de Contagem, conforme data estabelecida no item 6.5, ficando esta data subordinada à dis-
ponibilidade de locais adequados à realização da prova.
6.5.2. Os candidatos somente poderão deixar o local de realização da prova depois de decorrida 1h (uma hora) do início de sua aplicação, em virtude do período de 
sigilo.
6.5.3. O tempo de duração da prova será de no máximo 2:30 (duas horas e trinta minutos) e abrange a assinatura da Folha de Respostas e a transcrição das respostas 
do Caderno de Questões da Prova Objetiva para Folha de Respostas.
6.6. O candidato deverá comparecer ao local determinado com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do horário fixado para realização da prova, portando 
somente caneta esferográfica - tinta azul ou preta - lápis, borracha, documento legal de identificação que contenha, obrigatoriamente, fotografia, assinatura, filiação e 
data de nascimento, e de preferência o seu Comprovante Definitivo de Inscrição - CDI.
6.6.1. Não haverá tolerância no horário estabelecido para início da prova.
6.7. O ingresso do candidato na sala para a realização da prova objetiva só será permitido dentro do horário estabelecido, mediante apresentação do documento de 
identidade original ou documento equivalente com fotografia.
6.7.1. Serão considerados Documentos de Identidade:
a) Carteiras expedidas pelos Ministérios Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública e pelos Corpos de Bombeiros Militares;
b) Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional - Ordens, Conselhos e outros;
c) Passaporte;
d) Carteira de Trabalho e Previdência Social;
e) Carteira Nacional de Habilitação (somente o modelo novo, com foto).
6.7.2. Toda a documentação prevista no item 6.7.1 deverá estar em perfeitas condições, a fim de permitirem, com clareza, a identificação do candidato e do cargo para 
o qual irá concorrer.
6.7.3. Não serão aceitos documentos de identidade com prazo de validade vencidos, ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados, podendo o candidato ser submetido à 
identificação especial que compreende a coleta de assinatura e a impressão digital em formulário próprio.
6.7.4. O candidato, no caso indicado no subitem 6.7.3, não poderá se ausentar do local determinado para a realização da prova até que seja feita sua identificação.
6.8. O candidato poderá ser submetido ao detector de metais durante a realização da prova e, caso seja necessário, submetido, também, à identificação por meio de 
assinatura e impressão digital coletada em formulário próprio.
6.9. Após ser identificado e instalado, o candidato somente poderá deixar a sala mediante consentimento prévio, acompanhado de um fiscal ou sob a fiscalização da 
equipe de aplicação de provas.
6.10. O candidato deverá assinar na lista de presença de acordo com aquela constante do seu documento de identidade.
6.11. Não haverá prorrogação do tempo de duração da prova em razão de afastamento do candidato da sala de prova.
6.12. A inviolabilidade das provas será comprovada no momento do rompimento do lacre dos malotes, mediante termo formal e na presença de, no mínimo, dois 
candidatos convidados aleatoriamente nos locais de realização da prova.
6.13. Para a realização da prova objetiva, o candidato deverá portar somente caneta esferográfica de tinta azul ou preta, lápis e borracha.
6.14. Durante o período de realização da prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas 
estranhas, oralmente ou por escrito, e ainda, o uso de livros, notas, códigos, manuais, impressos ou anotações, nem o uso de telefone celular, transmissor/receptor de 
mensagens de qualquer tipo, máquina calculadora ou qualquer equipamento eletrônico.
6.15. Será proibido, durante a realização da prova, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógio digital, pagers, beep, agenda eletrônica, calcula-
dora, walkman, notebook, palmtop, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, podendo a organização 
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deste Processo Seletivo Simplificado vetar o ingresso do candidato com outros aparelhos além dos anteriormente citados.
6.16. Não será permitido, durante o período de realização das provas, o uso de óculos escuros, bonés, chapéus, pochetes, bolsas e similares pelo candidato.
6.17. O candidato deverá levar somente os objetos citados no subitem 6.6 deste Edital. Caso assim não proceda, os pertences pessoais serão deixados em local indicado 
pelos aplicadores durante todo o período de permanência dos candidatos no local da prova, não se responsabilizando a FUNEC nem a Prefeitura de Contagem por 
perdas, extravios ou danos que eventualmente ocorrerem.
6.18. Os objetos, documentos ou equipamentos eletrônicos perdidos durante a realização das provas objetivas, que porventura venham a ser entregues na FUNEC, 
serão guardados pelo prazo de 90 (noventa) dias, quando, então, serão encaminhados à Seção de Achados e Perdidos dos Correios.
6.19. O candidato que, durante a realização das provas, for encontrado portando qualquer um dos objetos especificados no subitem 6.15 deste Edital, mesmo que 
desligado, poderá ser eliminado do Processo Seletivo Simplificado.
6.20. Será vedado ao candidato o porte de arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte.
6.21. As instruções constantes do Caderno de Questões da Prova Objetiva e da Folha de Respostas da Prova Objetiva complementam este Edital e deverão ser rigorosa-
mente observadas e seguidas pelo candidato.
6.22. Findo o horário limite para a realização das provas, o candidato deverá entregar ao Aplicador de Sala a Folha de Respostas da Prova Objetiva, devidamente preen-
chida e assinada.
6.22.1. Ao final do tempo destinado à realização da prova, em cada sala, é obrigatória a saída simultânea dos 03 (três) últimos candidatos, os quais deverão assinar a 
ata de encerramento da aplicação da prova naquela sala.
6.23. Será eliminado deste Processo Seletivo Simplificado o candidato que se apresentar após o fechamento dos portões ou que, por qualquer motivo, faltar à prova 
objetiva.
6.24. Poderá, ainda, ser eliminado o candidato que:
a) tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes;
b) estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas a este Processo Seletivo Simplificado, por qualquer meio;
c) usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros;
d) portar arma (s) no local de realização da prova, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte;
e) portar, mesmo que desligados, durante o período de realização da prova, quaisquer equipamentos eletrônicos como relógio digital, calculadora, walkman, notebook, 
palmtops, agenda eletrônica, gravador ou outros similares, ou instrumentos de comunicação interna ou externa, tais como telefone celular, beep, Pager entre outros, 
ou deles fizer uso;
f) fizer uso de livros, códigos, manuais, impressos e anotações;
g) deixar de atender as normas contidas no Caderno de Questões da Prova Objetiva e na Folha de Respostas da Prova Objetiva e demais orientações expedidas pela 
FUNEC;
h) se recusar a submeter-se a detector de metais e identificação digital, se for o caso;
i) deixar de entregar a Folha de Respostas da Prova Objetiva, findo o prazo limite para realização da prova.
6.25. Caso ocorra alguma situação prevista no item 6.24 deste Edital, a FUNEC lavrará ocorrência e, em seguida, encaminhará o referido documento a Comissão de 
Concurso Público e Processos Seletivos da FUNEC, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis.
6.26. Somente serão permitidos assinalamentos nas Folhas de Respostas feitas pelo próprio candidato, com caneta esferográfica - tinta azul ou preta, vedada qualquer 
colaboração ou participação de terceiros, respeitadas as condições solicitadas e concedidas aos candidatos com deficiência.
6.27. O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar sua Folha de Respostas da Prova Objetiva, sob pena de arcar com os 
prejuízos advindos da impossibilidade de sua correção.
6.28. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.
6.29. O gabarito da Prova Objetiva será disponibilizado no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos no dia 28/05/2018.
6.30. Em hipótese alguma haverá prova fora do local e horário determinados, segunda chamada para a prova objetiva, nem vista da mesma.
6.31. Serão computadas como erros as questões não assinaladas, as que contenham mais de uma resposta ou as rasuradas que impeçam sua leitura.

6.32. Candidata lactante

6.32.1. A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da prova poderá fazê-lo, desde que assim o requeira conforme o disposto no subitem 
6.32.2  deste Edital.
6.32.2. A solicitação deverá ser feita em até 07 (sete) dias úteis antes da data de realização da prova, por meio de requerimento, datado e assinado, entregue pessoal-
mente ou por terceiros na FUNEC/Diretoria de Concursos e Processos Seletivos, situada na Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/MG, no 
horário das 8h às 12h e de 13h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriado e recesso, ou e-mail funec.concurso@edu.contagem.mg.gov.br
6.32.3. A candidata que não apresentar a solicitação no prazo estabelecido no item 6.32.2 deste Edital, seja qual for o motivo alegado, poderá não ter a solicitação 
atendida por questões de não adequação das instalações físicas do local de realização das provas.
6.32.4. Na hipótese de não cumprimento do prazo estipulado no subitem 6.32.2 deste Edital, o atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabili-
dade e razoabilidade do pedido pela FUNEC.
6.32.5. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
6.32.6. Para amamentação, a criança deverá permanecer no ambiente a ser determinado pela coordenação local deste Processo Seletivo Simplificado.
6.32.7. A criança deverá estar acompanhada apenas de um adulto responsável por sua guarda (familiar ou terceiro indicado pela candidata), e a permanência tem-
porária desse adulto, em local apropriado, será autorizada pela Coordenação deste Processo Seletivo Simplificado.
6.32.8. A candidata que não levar acompanhante não poderá permanecer com a criança no local de realização das provas.
6.32.9. A candidata, durante o período de amamentação, será acompanhada de um Aplicador da FUNEC, do sexo feminino, que garantirá que sua conduta esteja de 
acordo com os termos e condições deste Edital.

6.33. Candidato transgênero

6.33.1.  Nos termos do Decreto municipal nº 637, de 28 de janeiro de 2016, especialmente o Art. 3º, inciso II, o candidato transgênero que desejar ser tratado pelo 
nome social durante a realização da prova deverá, conforme prazos descritos no subitem 6.33.4 deste edital: 
a) fazer a opção no requerimento eletrônico de inscrição; 
b) enviar cópia do CPF e do documento de identidade;
c) enviar declaração digitada e assinada pelo candidato em que conste o nome social e uma foto recente.
6.33.2. Os documentos indicados nas alíneas “b” e “c’ do subitem 6.33.1, deverá ser entregue:
a) diretamente pelo candidato ou por terceiro, na FUNEC/Diretoria de Concursos, no endereço: Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/
MG,  no horário das 8h às 12h e de 13h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriado e recesso dentro do prazo previsto no item 6.33.4 deste Edital; 
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b) via SEDEX ou AR, postado nas Agências dos Correios com custo por conta do candidato, à Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC/Diretoria de Concursos, 
endereço: Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/MG, CEP 32.260-090. Nesse caso, para a validade do pedido, a data da postagem 
deverá obedecer aos prazos estabelecidos no item 6.33.4 deste Edital.
6.33.3.  As publicações referentes aos candidatos transgêneros serão realizadas de acordo com o nome e o gênero constantes no registro civil.
6.33.4.  A documentação citada nas alíneas “b” e “c” do item 6.33.1 deste edital deverá ser enviada a partir do dia 17 de abril de 2018 até o dia 14 de maio de 2018 às 
17 horas. Após esse período, a solicitação será indeferida.
6.33.5. O fornecimento da documentação é de responsabilidade exclusiva do candidato.
6.33.6. A FUNEC não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a seu destino, assim como não serão devolvidos 
e(ou) fornecidas cópias desses documentos, que valerão somente para este processo.
6.33.7. O candidato que não solicitar ser tratado pelo nome social no Requerimento eletrônico de inscrição terá a solicitação de atendimento especial indeferida, ainda 
que faça o envio da documentação prevista nas alíneas “b” e “c” do subitem 6.33.1 deste edital.
6.33.8.  A solicitação de ser tratado pelo nome social, será atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade.
6.33.9. A relação dos candidatos que tiveram a sua solicitação de ser tratado pelo nome social deferido será divulgada no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.
br/concursos e no Diário Oficial de Contagem eletrônico - DOC.e, na data provável de 18 de maio de 2018.
6.33.10. O candidato que não solicitar ser tratado pelo nome social no Requerimento eletrônico de inscrição não terá direito ao referido atendimento no dia de realiza-
ção das provas. Apenas o envio dos documentos não é suficiente para o candidato ter sua solicitação de atendimento deferida.
6.33.11. A FUNEC reserva-se o direito de exigir documentos complementares que atestem a condição que motiva a solicitação de atendimento declarado.

7. DO PROCESSO DE APROVAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE

7.1. Será aprovado o candidato que no somatório final da nota obtiver percentual igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) de pontos atribuídos à Prova Objetiva 
de Múltipla Escolha e que não obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma das provas.
7.2.  A classificação final dos candidatos, para preenchimento das vagas será feita em ordem decrescente, considerando-se o total de pontos obtidos na prova objetiva.
7.3. Na hipótese de igualdade de pontos, para fins de classificação, terá preferência, sucessivamente o candidato com:
a) idade igual ou superior a sessenta anos, até o último dia de inscrição no Processo Seletivo Simplificado, dando-se preferência ao candidato de idade mais elevada, 
nos termos do artigo 27, parágrafo único, da Lei Federal nº 10.471, de 1º de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso;
b) maior número de acertos na prova de conhecimentos Político Pedagógicos e legislação;
c) maior número de acertos na prova de Português;
d) maior idade, considerando-se dia, mês e ano de nascimento;
e) permanecendo o empate, a ordem do número de inscrição neste Processo Seletivo Simplificado.
7.4. A ausência do candidato na Prova Objetiva de Múltipla Escolha do Processo Seletivo Simplificado acarretará sua automática eliminação.
7.5. Os candidatos inscritos como pessoas com deficiência e que solicitaram candidatar-se às vagas destinadas para esse fim, aprovados e classificados, além de figura-
rem na lista geral de classificação, terão seus nomes publicados em separado.
7.6. Os candidatos inscritos como negros ou pardos e que solicitaram candidatar-se às vagas destinadas para esse fim, aprovados e classificados, além de figurarem na 
lista geral de classificação, terão seus nomes publicados em separado.

8. DOS RECURSOS

8.1. Caberá interposição de recurso fundamentado à Comissão Especial para Realização do Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 03/2018, no prazo de 02 (dois) 
dias úteis, contados do primeiro dia subseqüente à data de publicação do objeto do recurso, em todas as decisões proferidas e que tenham repercussão na esfera de 
direitos dos candidatos, tais como nas seguintes situações:
a) contra indeferimento do Pedido de Isenção da Taxa de Inscrição;
b) contra indeferimento de inscrição por problemas ocasionados no pagamento do valor da inscrição;
c) contra indeferimento de atendimento da condição especial;
d) contra questões da Provas Objetivas e gabaritos preliminares;
e) contra a totalização de pontos obtidos na classificação final deste Processo Seletivo Simplificado.
8.1.1. No caso de indeferimento de inscrição por problemas ocasionados no pagamento do valor da inscrição, alínea “b”, do subitem 8.1, a via original do recurso 
deverá estar acompanhada, obrigatoriamente, do original do comprovante de pagamento do valor da inscrição, bem como de toda a documentação e das informações 
que o candidato julgar necessárias à comprovação da regularidade do pagamento.
8.2. Os recursos deverão ser obrigatoriamente entregues em uma das seguintes formas, dentro do período recursal:
a) pessoalmente pelo candidato ou por terceiro, na FUNEC - Diretoria de Concursos, no endereço: Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/
MG, no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h, de 2ª a 6ª feira (exceto feriado e recesso), dentro do prazo previsto no item 8.1 deste Edital; 
b) via SEDEX ou AR, postado nas Agências dos Correios com custo por conta do candidato, à Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC - Diretoria de Concursos, 
situada à Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/MG, CEP 32.260-090. Nesse caso, para a validade do pedido, a data da postagem 
deverá obedecer aos prazos estabelecidos no item 8.1 deste Edital.
c) via internet pelo endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, na “Área do Candidato”, por meio do link correspondente a fase recursal.
8.2.1. Os protocolos deverão ser entregues individualmente, não podendo ser entregue em um mesmo envelope por mais de um candidato.
8.2.2. O protocolo do recurso deverá ser entregue em envelope lacrado, tamanho ofício, contendo na parte externa e frontal do envelope os seguintes dados:

a) Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura Municipal de Contagem – Edital Nº 03/2018;
b) nome completo e número de inscrição do candidato;
c) referência ao objeto do recurso;
d) especificação do cargo com o código para a qual o candidato está concorrendo.

8.3. Para cada situação mencionada no subitem 8.1 deste edital será admitido um único recurso por candidato, devidamente fundamentado. Não serão aceitos recursos 
coletivos.
8.3.1. Os recursos encaminhados, conforme especificado no subitem 8.2, devem seguir as determinações:
a) ser, preferencialmente, digitado ou datilografado;
b) apresentar cada questão ou item em folha separada;
c) ser elaborado com argumentação lógica, consistente e acrescido de indicação da bibliografia pesquisada pelo candidato para fundamentar seus questionamentos;
d) conter a indicação da nota atribuída que está sendo contestada;
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e) não conter qualquer identificação do candidato no corpo do recurso;
f) ser identificado na capa de cada recurso/questão conforme estabelecido no item 8.3;
g) Todos os recursos do mesmo candidato poderão ser entregues em um único envelope.
8.4. Serão indeferidos, liminarmente, os recursos que:
a) não estiverem devidamente fundamentados;
b) não apresentarem argumentações lógicas e consistentes;
c) forem encaminhadas via fax, telegrama ou via internet;
d) forem interpostos em desacordo com o prazo conforme estabelecido no subitem 8.1;
e) apresentarem no corpo da fundamentação outras questões que não a selecionada para recurso;
f) serem interpostos de forma coletiva, com formatação e/ou arguição e/ou fundamentação idênticas;
g) interpostos em desacordo com o determinado neste Edital.
8.5. Não serão considerados requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais ou quaisquer outros instrumentos similares cujo teor seja objeto de recurso apon-
tado no subitem 8.1 deste edital.
8.6. A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento do recurso será publicada no Diário Oficial Eletrônico de Contagem – “DOC.e” e será divulgada no endereço 
eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos .
8.7. Após a divulgação oficial de que trata o subitem 8.6 deste edital, a fundamentação objetiva da decisão da banca examinadora sobre o recurso ficará disponível 
para consulta individualizada do candidato nas seguintes formas:
a) pessoalmente na Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/MG, no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h, de 2ª a 6ª feira (exceto feriados 
e recessos);
b) na internet pelo endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, na “Área do Candidato”, por meio do link correspondente a fase recursal.
8.8. A decisão de que trata o subitem 8.7 deste edital terá caráter terminativo e não será objeto de reexame.
8.9. Os pontos relativos a questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos que fizeram a prova e não obtiveram pontuação nas referidas 
questões conforme o primeiro gabarito oficial, independentemente de interposição de recursos. 
8.9.1. Os candidatos que haviam recebido pontos nas questões anuladas, após os recursos, terão esses pontos mantidos sem receber pontuação a mais.
8.10. No caso de anulação de questões por decisão judicial, os pontos relativos à questão anulada serão atribuídos a todos os candidatos, independentemente de terem 
ingressado em juízo.
8.11. Alterado o gabarito oficial pela Comissão de Concurso Público e Processo Seletivo Simplificado, de ofício ou por força de provimento de recurso, as provas serão 
corrigidas de acordo com o novo gabarito.
8.12. Na ocorrência do disposto nos subitens 8.9 e 8.11 deste Edital, poderá haver alteração da classificação inicial obtida para uma classificação superior ou inferior, 
ou, ainda, poderá ocorrer à desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida.
8.13.  Não haverá reapreciação de recursos.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. O Secretário Municipal de Administração designará uma comissão para acompanhamento e supervisão do Processo Seletivo Simplificado, que terá a responsabili-
dade de acompanhar a sua realização e julgar casos omissos ou duvidosos.
9.2. Todas as publicações referentes ao Processo Seletivo Simplificado serão feitas no Diário Oficial Eletrônico do Município de Contagem – DOC.e e será divulgada no 
endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos .
9.3. A publicação das informações referentes ao Processo Seletivo Simplificado dar-se-á através do site da Prefeitura Municipal de Contagem (www.contagem.mg.gov.
br/concursos).
9.4. Os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado integrarão o quadro de vagas-reserva para contratação temporária, regida pela Lei Municipal 4.288, de 
30 de setembro de 2009 e Lei Municipal 4.797, de 23 de dezembro de 2015, na Administração Direta do Poder Executivo do Município de Contagem.
9.5. As contratações temporárias a que ser referem este Edital serão celebradas pelo prazo de até 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período.
9.6. O processo seletivo simplificado tem a validade de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado apenas uma única vez e por igual período.
9.7. O candidato aprovado deverá manter, durante o prazo de validade do processo seletivo, seu endereço atualizado junto à Departamento de Gestão de Pessoas, 
incluindo contatos telefônicos e e-mail, visando a eventuais convocações, não cabendo qualquer reclamação caso não seja possível à instituição convocá-lo por falta da 
citada atualização.
9.8. O chamamento dos candidatos às vagas de contrato administrativo será por meio de Convocação Pública, conforme Portaria nº 006, de 15 de maio de 2017, da 
Secretaria Municipal de Educação, publicada no DOCe edição 4110. Informações pelos Telefones: 33525369 / 33919010 / 33525371.
9.8.1. A Convocação Pública de que trata o item 9.8, dar-se-á através de Edital de Convocação, emitido pela Secretaria Municipal de Educação, divulgado no Site Oficial 
da Prefeitura Municipal de Contagem na página correspondente ao processo seletivo, bem como no “blog da Educação – Estuda Contagem”, contendo as orientações 
quanto ao número de vagas, local, data, hora dos chamamentos, bem como outras que se fizerem necessárias.
9.9. O candidato classificado no Processo Seletivo Simplificado, quando convocado, deverá apresentar os seguintes documentos:
a) Certidão de Nascimento ou de Casamento (ou equivalente);
b) Registro de Identidade;
c) Título de Eleitor e os comprovantes de votação das 02 (duas) últimas eleições;
d) Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
e) Certificado de Reservista, se do sexo masculino;
f) Cartão PIS/PASEP;
g) Atestado Médico de Sanidade Física e Mental, expedido pela Gerência de Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura Municipal de Contagem, nos termos do 
Decreto nº 9.668/97 e alterações, ou por empresa contratada para este fim;
h) Diploma, Certificado ou Atestado de conclusão do curso exigido para o cargo pretendido;
i) 02 (duas) fotografias 3x4;
j) Atestado de Bons Antecedentes emitido por Posto de Identificação da Polícia Civil (o candidato que apresentar certidão positiva de antecedentes criminais somente 
poderá ser impedido de ser contratado mediante ato fundamentado da administração, sendo-lhe reservado o direito ao contraditório e a ampla defesa); 
l) Curriculum Vitae (elaboração livre/ sem formulário ou modelo);
m) Declaração de bens, na forma do art. 217 da Lei Orgânica do Município de Contagem;
n) No caso de aprovado na lista para deficientes, o candidato convocado será avaliado pela Gerência de Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura de Contagem 
ou entidade contratada para este fim, que avaliará a compatibilidade de sua deficiência com o cargo para o qual prestou Processo Seletivo Simplificado;
9.10. As fotocópias deverão estar acompanhadas dos respectivos originais, para conferência.
9.11. O candidato convocado que, por qualquer motivo, não apresentar, em tempo hábil, a documentação completa citada no item 9.9 deste Edital, ficará automatica-
mente desclassificado e perderá sumariamente o direito à contratação.
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9.12. Ainda que aprovado neste processo seletivo simplificado, não será admitido para o respectivo cargo, candidato, ex-servidor que tenha sido demitido ou destituído 
do cargo em comissão por infringência do artigo 127, inciso I, IV, VIII, X e XI, da Lei Municipal nº 2.160/90 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Conta-
gem). 
9.13. O aprovado terá exercício em qualquer das Unidades da Administração Direta, onde haja necessidade daquele profissional.
9.14. Todas as informações e orientações a respeito deste processo seletivo simplificado até a data da homologação poderão ser obtidas:
a) pessoalmente na FUNEC/Diretoria de Concursos, endereço Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/MG, das 8h às 12h e de 13h às 17h, 
de 2ª a 6ª feira (exceto feriado ou recesso) ou;
b) pelo telefone (31) 3391-6187 ou;
c) pelo e-mail funec.concurso@edu.contagem.mg.gov.br ou no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos .
9.15. Os certames para cada cargo, regidos por este Edital, são independentes.
9.16. A Prefeitura Municipal de Contagem poderá homologar, por atos diferentes e em épocas distintas, o resultado final dos diversos certames.
9.17. Os casos omissos ou duvidosos que não tenham sido expressamente previstos no presente Edital, serão resolvidos pela Comissão de acompanhamento do Pro-
cesso Seletivo Simplificado constituída pela Prefeitura Municipal de Contagem e pela FUNEC, no que a cada uma couber.
9.18. Caberá à Prefeitura Municipal de Contagem a homologação deste Processo Seletivo Simplificado, objeto do presente Edital.

Contagem, 27 de março de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito do Município de Contagem

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS – EDITAL N° 03/2018

ANEXO I 
Da denominação do cargo, do quantitativo de vagas, dos requisitos, do vencimento, da jornada de trabalho e do valor de inscrição

Cód. Cargo

Vagas

Requisitos
Escolaridade

Vencimento
em
Reais

Jornada
de
Trabalho
semanal

Valor da
Taxa
de
Inscrição

Ampla
Conc.

Pessoa
com
Deficiência

Negros
ou
Pardos
20% Total

NÍVEL MÉDIO

201 Assistente Escolar 1 - - 1 Ensino Médio completo R$ 1.039,13 30h R$40,00

202 Auxiliar de Biblioteca Escolar 1 - - 1 Ensino Médio completo R$ 1.039,13 30h R$40,00

203 Secretário Escolar 1 - - 1 Ensino Médio completo R$ 1.039,13 30h R$40,00

NÍVEL SUPERIOR

301 Pedagogo 1 - - 1
Ensino Superior completo em Peda-
gogia R$ 2.276,41

22 horas e
30 min R$55,00

302 Professor de Educação Básica PEB 1 1 - - 1

Curso Superior normal ou magistério 
superior
ou pedagogia com ênfase nas séries 
iniciais R$ 2.276,41

22 horas e
30 min R$55,00

303
Professor de Educação Básica PEB 2
Português 1 - - 1

Curso Superior com
licenciatura plena na área de atuação. R$ 2.276,41

22 horas e
30 min R$55,00

304
Professor de Educação Básica PEB 2
Matemática 1 - - 1

Curso Superior com
licenciatura plena na área de atuação. R$ 2.276,41

22 horas e
30 min R$55,00

305
Professor de Educação Básica PEB 2
Geografia 1 - - 1

Curso Superior com
licenciatura plena na área de atuação. R$ 2.276,41

22 horas e
30 min R$55,00

306
Professor de Educação Básica PEB 2
História 1 - - 1

Curso Superior com
licenciatura plena na área de atuação. R$ 2.276,41

22 horas e
30 min R$55,00

307
Professor de Educação Básica PEB 2
Ciências 1 - - 1

Curso Superior com
licenciatura plena na área de atuação. R$ 2.276,41

22 horas e
30 min R$55,00

308
Professor de Educação Básica PEB 2
Educação Física 1 - - 1

Curso Superior com
licenciatura plena na área de atuação. R$ 2.276,41

22 horas e
30 min R$55,00
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Cód. Cargo

Vagas

Requisitos
Escolaridade

Vencimento
em
Reais

Jornada
de
Trabalho
semanal

Valor da
Taxa
de
Inscrição

Ampla
Conc.

Pessoa
com
Deficiência

Negros
ou
Pardos
20% Total

309
Professor de Educação Básica PEB 2
Arte 1 - - 1

Curso Superior com
licenciatura plena na área de atuação. R$ 2.276,41

22 horas e
30 min R$55,00

310
Professor de Educação Básica PEB 2
Inglês 1 - - 1

Curso Superior com
licenciatura plena na área de atuação. R$ 2.276,41

22 horas e
30 min R$55,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS – EDITAL N° 03/2018

ANEXO II - SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

CARGO ATRIBUIÇÕES DO CARGO

Assistente Escolar
Orientar, coordenar, controlar e executar trabalhos de assistência ao educando, juntamente com a equipe pedagógica; 
desempenhar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo, que lhe forem atribuídas pela Direção.

Auxiliar de Biblioteca Escolar

Exercer atividades relativas à biblioteca e ao acervo escolar, através do atendimento dos usuários em suas demandas de 
pesquisas e estudo, da conferência, registro, organização e arquivamento dos itens do acervo da biblioteca e das fichas 
de leitores, além de executar outras funções compatíveis com a natureza do cargo que lhe forem atribuídas pela Direção 
ou pelo Bibliotecônomo.

Secretário Escolar

Planejar, coordenar, supervisionar e executar serviços da secretaria da escola e outros de natureza burocrática que lhe 
forem atribuídos, elaborar relatórios e documentos, organizar e atualizar arquivos, fichários e livros de registro; controlar 
materiais, equipamentos e correspondências; redigir e lavrar atas de reuniões, além de desempenhar outras atividades 
compatíveis com a natureza do cargo, que lhe forem atribuídas pela Direção.

Pedagogo

Exercer a coordenação, organização e avaliação pedagógica nos estabelecimentos de ensino, através da promoção da 
articulação da comunidade escolar em busca da qualidade do processo educacional, da participação na elaboração, 
coordenação e implementação do Projeto Pedagógico da Escola e do cumprimento do regimento escolar, dentre outras 
atividades correlatas, pertinentes ao cargo.

Professor de Educação Básica PEB 1

Exercer a docência e as atividades pedagógicas nas áreas de educação infantil, ensino fundamental, séries iniciais da 
educação de Jovens e Adultos e educação especial, através da participação na elaboração e implementação do Projeto 
Pedagógico do estabelecimento de ensino e do cumprimento do regimento escolar, com o objetivo de transmitir conheci-
mento, propiciar a formação integral como cidadãos críticos, conscientes e participativos.

Professor de Educação Básica PEB 2 (Portu-
guês, Matemática, Ciências, História, Geogra-
fia, Educação Física, Inglês e Arte)

Exercer a docência e as atividades pedagógicas da disciplina para a qual foi concursado, nas áreas de educação infantil, 
do ensino fundamental nos anos iniciais e finais, da educação de Jovens e Adultos e educação especial, através da 
participação na elaboração e implementação do Projeto Pedagógico do estabelecimento de ensino e do cumprimento 
do regimento escolar, com o objetivo de transmitir conhecimento, propiciar a formação integral como cidadãos críticos, 
conscientes e participativos.
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ANEXO III – DO CRONOGRAMA BÁSICO

ETAPAS/FASES DATAS/PERÍODOS

Publicação do Edital 27/03/2018

Pedido de isenção da taxa de inscrição 17 e 18/04/2018

Divulgação do resultado do pedido de isenção da taxa de inscrição 27/04/2018

Interposição de recursos contra o indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição 02 e 03 /05/2018

Divulgação da decisão relativa ao indeferimento ou deferimento dos recursos quanto à isenção da taxa de inscrição 10/05/2018

Entrega de Requerimento de Prova Especial ou de Condições Especiais para realização da prova
17/04/2018
a 14/05/2018

Divulgação da decisão relativa à solicitação de condições especiais para realização da prova 18/05/2018
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INSCRIÇÕES VIA INTERNET
17/04/2018
a 13/05/2018

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 14/05/2018

Consulta/Impressão do Cartão Definitivo de Inscrição (CDI) via internet, com os locais, data e horários da prova 
objetiva 18/05/2018 

PROVA OBJETIVA 27/05/2018

Divulgação do Gabarito 28/05/2018

Recebimento de recursos  contra questões e o gabarito 29 e 30/05 /2018

Divulgação na Internet do resultado do julgamento dos recursos contra as questões e os gabaritos preliminares das 
provas objetivas 11/06/2018

Divulgação do resultado da prova objetiva  e classificação final 11/06/2018

Recebimento de recursos contra resultado da prova objetiva e classificação final 12 e 13/06/2018

Divulgação do resultado de recursos contra resultado da prova objetiva e classificação final 18/06/2018

RESULTADO FINAL APÓS RECURSOS 18/06/2018

Homologação 19/06/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS – EDITAL N° 03/2018

ANEXO IV- DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
  

1 – NÍVEL MÉDIO

CARGOS: Assistente Escolar; Auxiliar de Biblioteca Escolar e Secretário Escolar.

Língua Portuguesa

Conteúdo Programático

Compreensão e interpretação de textos: informações literais e inferências possíveis. Semântica: sinonímia, antonímia, paronímia e homonímia; significados contextuais 
das palavras. Denotação e conotação. Coesão e coerência textuais. Gêneros e tipos textuais: aspectos formais, objetivos e usos. Ortografia oficial. Pontuação e efeitos 
de sentido. Classes de palavras: definições, classificações, formas, flexões, funções e usos. Variação linguística e adequação ao contexto.  

Bibliografia Sugerida:

ABREU, Antônio Suaréz. Curso de redação. São Paulo: Ática, 2006. 
CUNHA, Celso: CINTRA, Lindley. Nova gramática do Português Contemporâneo. 5. Ed. Rio de Janeiro: Lexikon Editora Digital, 2010. 
FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristóvão. Prática de texto: Língua Portuguesa para nossos estudantes. 2. Ed. Petrópolis: Vozes, 1993. 
KOCH, Ingedore Villaça. A coesão textual. 21. Ed. São Paulo. Contexto, 2007. 
KOCH, Ingedore Villaça. A Coerência textual. 14 ed. São Paulo: Contexto, 2002. 
ARCUSHI, Luís Antônio. Produção textual : análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 2008. 
SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Lições de texto: leitura e redação. 5. Ed. São Paulo: Ática, 2006.

1.2. Conhecimentos de Informática

Conteúdo Programático

1. Sistema Operacional Windows 7, 8 e 10.
2. Microsoft Word 2013: Edição e formatação de textos básica e avançada.
3. Microsoft Excel 2013: Elaboração de planilhas, fórmulas, manipulação de tabelas e gráficos.
 4. OpenOffice Writer 4.1.3: Edição e formatação de textos básica e avançada.
 5. OpenOfficeCalc 4.1.3: Elaboração de planilhas, fórmulas, manipulação de tabelas e gráficos.
 6. Navegadores web: Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome. Conceitos e navegação na Internet.
7. Redes sociais. Sites de buscas e pesquisas na web.

Bibliografia Sugerida:

ALVES, William Pereira. Informática Fundamental: Introdução ao Processamento de Dados. Editora Erica, 2010. 
FERREIRA, Maria Cecília. Informática Aplicada. Editora Érica, 2014. 
Guia Completo Microsoft Office. Editora Europa, 2012. 
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MARIMOTO, Carlos Eduardo. Redes: Guia Prático. Sul Editores, 2011, 2ª Ed. 555p.
MANZANO, A. L. N. G. e TAKA, C. E. M. Estudo dirigido de Microsoft Windows 7, Ultimate. 1. ed. São Paulo: Érica, 2010.
OLIVEIRA, Rogério Amigo de. Software Livre e Broffice. Editora Academia, 2009.  
RECUERO, Raquel; AMARAL, Adriana; FRAGOSO, Suely. Métodos de Pesquisa Para Internet. Editora Sulina, 2011. 

Conhecimentos Políticos Pedagógicos e Legislação

Conteúdo Programático

Currículo e construção do conhecimento. Os projetos de trabalho: teoria e prática, interdisciplinaridade, globalização do conhecimento. O trabalho pedagógico na 
escola: gestão do processo educativo, planejamento e organização escolar, métodos e técnicas, avaliação. As avaliações sistêmicas: Prova Brasil, SAEB, Provinha Brasil, 
ENEM, SIMAVE, o IDEB. Diversidade e Educação Inclusiva: fundamentos legais. Estratégias do trabalho coletivo para inclusão. Legislação de Pessoas com Deficiência. 
A educação como direito: acesso, permanência e sucesso do aluno na escola. Educação Básica Nacional. Plano Nacional de Educação. Políticas Educacionais. Diretrizes 
Curriculares para a Educação Básica. Marcos Teóricos e regulatórios da educação básica: legislações e políticas. BNCC – Base Nacional Comum Curricular. Novo Ensino 
Médio. Seminários e Conferências estaduais e municipais. Diretrizes Educacionais de Contagem.

Bibliografia Sugerida:

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Curricular Comum. Brasília: MEC/SEB/CNE, 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/up-
loads/2018/02/bncc-20dez-site.pdf  Acesso em: 11 mar 2018.
 BRASIL.  Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica/ Ministério da Educação. Secretária de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. 
– Brasília: MEC/SEB/DICEI, 2013.
 BRASIL. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
 BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Resolução n. 1, de 17 de junho de 2004.  Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico raciais e para 
o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília: MEC/CNE, 2004.
 BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. ROPOLI, Edilene Aparecida et al. A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão: a escola comum inclusiva. Coleção “A 
Educação Especial na Perspectiva da Educação Escolar”. Fascículo1. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial; Fortaleza. Universidade Federal do 
Ceará, 2010.
 
BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. Política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Brasília: SEE/
MEC, 2008.
 BRASIL, Lei Federal nº. 8.069/1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, Brasília, 1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
 BRASIL. CONSELHO NACIONAL de EDUCAÇÃO. Resolução n. 4, de 13 de julho de 2010. Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Brasília: 
MEC/CNE, 2010.
 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. Parecer n. 3/2008, aprovada em 18 de fevereiro de 2008.
 MINAS GERAIS. Resolução n. 3658, de 24 de novembro de 2017, institui as Diretrizes para a Organização da Educação Escolar Quilombola no Estado de Minas Gerais. 
Disponível em:
https://www.educacao.mg.gov.br/images/documentos/3658-17-r.pdf
  MINAS GERAIS. Resolução SEEMG nº 7150 de 16/06/1993 (Atribuições dos Especialistas de Educação Básica).
 MINAS GERAIS. Resolução SEEMG nº 2958 de 29/04/2016 (Colegiado Escolar).
 CONTAGEM. Orientação Sobre o Atendimento da Pessoa com Deficiência em Contagem. Disponível em: http://www.decadi.org/inclusao/legislacao_inclusao.htm  
Acesso em: 11 mar 2018.
 BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é Educação. São Paulo: Brasiliense, 2007.
 CÁRIA, Neide Pena; OLIVEIRA, Sandra Maria da Silva Sales. avaliação em larga escala e a gestão da qualidade da educação. In: Revista de Ciências Humanas – Educação, 
FW, v. 16, n. 26, p. 22-40, Jul. 2015. Disponível em: http://revistas.fw.uri.br/index.php/revistadech/article/viewFile/1477/1853 Acesso em: 11 mar 2018.
 GADOTTI, Moacir. Pensamento Pedagógico Brasileiro. 8. ed. São Paulo: Ática, 2004.
 SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. 2. ed. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2004.
 VASCONCELOS. Celso dos S. Coordenação do Trabalho Pedagógico: Do Projeto Político-Pedagógico ao cotidiano da sala de aula: São Paulo: Libertad Editora, 2007.
 VEIGA, Ilma Passos Alencastro. (org) Projeto político-pedagógico da escola: uma construção possível. 14. ed. Papirus, 2002.
Portaria Seduc Nº 48, de 21 de dezembro de 2017. Dispõe sobre a organização e o funcionamento da Rede de Educação de Contagem. Disponível em: http://www.
contagem.mg.gov.br/arquivos/doc/4250doc-e-20171221044325.pdf?x=20180315023301
Diretrizes Educacionais de Contagem 2017. Disponível no site: www.contagem.mg.gov.br no link Blog Estuda Contagem.

2 – NÍVEL SUPERIOR

  CARGOS: Pedagogo; Professor de Educação Básica - PEB 1; Professor de Educação Básica - PEB 2 ( Português, Matemática, Geografia, História, Ciências, Educação 
Física, Arte e Inglês).

2.1. Língua Portuguesa

Conteúdo Programático

Compreensão e interpretação de textos: informações literais e inferências possíveis. Semântica: sinonímia, antonímia, paronímia e homonímia; significados contextuais 
das palavras. Denotação e conotação. Coesão e coerência textuais. Gêneros e tipos textuais: aspectos formais, objetivos e usos. Ortografia oficial. Pontuação e efeitos 
de sentido. Classes de palavras: definições, classificações, formas, flexões, funções e usos. Correlação entre os modos e tempos verbais. Estrutura da oração. O período 
simples e o período composto. As relações semânticas e coordenação e subordinação. As diferentes vozes presentes no texto: discurso direto, indireto e indireto livre. 
Variação linguística e adequação ao contexto.

Bibliografia sugerida:
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ABREU, Antônio Suaréz. Curso de redação. São Paulo: Ática, 2006. 
CUNHA, Celso: CINTRA, Lindley. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 5. Ed. Rio de Janeiro: Lexikon Editora Digital, 2010.
FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristóvão. Prática de texto: Língua Portuguesa para nossos estudantes. 2. Ed. Petrópolis: Vozes, 1993.
KOCH, Ingedore Villaça. A coesão textual. 21. Ed. São Paulo. Contexto, 2007.
KOCH, Ingedore Villaça. A Coerência textual. 14 ed. São Paulo: Contexto, 2002. 
MARCUSHI, Luís Antônio. Produção textual : análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.
SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Lições de texto: leitura e redação. 5. Ed. São Paulo: Ática, 2006.

Conhecimentos Políticos Pedagógicos e Legislação

Conteúdo Programático

Currículo e construção do conhecimento. Os projetos de trabalho: teoria e prática, interdisciplinaridade, globalização do conhecimento. O trabalho pedagógico na 
escola: gestão do processo educativo, planejamento e organização escolar, métodos e técnicas, avaliação. As avaliações sistêmicas: Prova Brasil, SAEB, Provinha Brasil, 
ENEM, SIMAVE, o IDEB. Diversidade e Educação Inclusiva: fundamentos legais. Estratégias do trabalho coletivo para inclusão. Legislação de Pessoas com Deficiência. 
A educação como direito: acesso, permanência e sucesso do aluno na escola. Educação Básica Nacional. Plano Nacional de Educação. Políticas Educacionais. Diretrizes 
Curriculares para a Educação Básica. Marcos Teóricos e regulatórios da educação básica: legislações e políticas. BNCC – Base Nacional Comum Curricular. Novo Ensino 
Médio. Seminários e Conferências estaduais e municipais. Diretrizes Educacionais de Contagem.

Bibliografia Sugerida:

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Curricular Comum. Brasília: MEC/SEB/CNE, 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/up-
loads/2018/02/bncc-20dez-site.pdf  Acesso em: 11 mar 2018.
 BRASIL.  Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica/ Ministério da Educação. Secretária de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. 
– Brasília: MEC/SEB/DICEI, 2013.
 BRASIL. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
 BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Resolução n. 1, de 17 de junho de 2004.  Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico raciais e para 
o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília: MEC/CNE, 2004.
 BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. ROPOLI, Edilene Aparecida et al. A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão: a escola comum inclusiva. Coleção “A 
Educação Especial na Perspectiva da Educação Escolar”. Fascículo1. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial; Fortaleza. Universidade Federal do 
Ceará, 2010.
 BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. Política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Brasília: SEE/
MEC, 2008.
 BRASIL, Lei Federal nº. 8.069/1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, Brasília, 1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
 BRASIL. CONSELHO NACIONAL de EDUCAÇÃO. Resolução n. 4, de 13 de julho de 2010. Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Brasília: 
MEC/CNE, 2010.
 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. Parecer n. 3/2008, aprovada em 18 de fevereiro de 2008.
 MINAS GERAIS. Resolução n. 3658, de 24 de novembro de 2017, institui as Diretrizes para a Organização da Educação Escolar Quilombola no Estado de Minas Gerais. 
Disponível em:
https://www.educacao.mg.gov.br/images/documentos/3658-17-r.pdf
  MINAS GERAIS. Resolução SEEMG nº 7150 de 16/06/1993 (Atribuições dos Especialistas de Educação Básica).
 MINAS GERAIS. Resolução SEEMG nº 2958 de 29/04/2016 (Colegiado Escolar).
 CONTAGEM. Orientação Sobre o Atendimento da Pessoa com Deficiência em Contagem. Disponível em: http://www.decadi.org/inclusao/legislacao_inclusao.htm  
Acesso em: 11 mar 2018.
 BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é Educação. São Paulo: Brasiliense, 2007.
 CÁRIA, Neide Pena; OLIVEIRA, Sandra Maria da Silva Sales. avaliação em larga escala e a gestão da qualidade da educação. In: Revista de Ciências Humanas – Educação, 
FW, v. 16, n. 26, p. 22-40, Jul. 2015. Disponível em: http://revistas.fw.uri.br/index.php/revistadech/article/viewFile/1477/1853 Acesso em: 11 mar 2018.
 GADOTTI, Moacir. Pensamento Pedagógico Brasileiro. 8. ed. São Paulo: Ática, 2004.
 SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. 2. ed. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2004.
 VASCONCELOS. Celso dos S. Coordenação do Trabalho Pedagógico: Do Projeto Político-Pedagógico ao cotidiano da sala de aula: São Paulo: Libertad Editora, 2007.
 VEIGA, Ilma Passos Alencastro. (org) Projeto político-pedagógico da escola: uma construção possível. 14. ed. Papirus, 2002.
Portaria Seduc Nº 48, de 21 de dezembro de 2017. Dispõe sobre a organização e o funcionamento da Rede de Educação de Contagem. Disponível em: http://www.
contagem.mg.gov.br/arquivos/doc/4250doc-e-20171221044325.pdf?x=20180315023301
Diretrizes Educacionais de Contagem 2017. Disponível no site: www.contagem.mg.gov.br no link  Blog Estuda Contagem.
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ANEXO V -  MODELO DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
_____________________________________________________________
Nome do (a) requerente
_____________________________________________________________
Carteira de Identidade – Órgão Emitente
_____________________________________________________________
Cargo Pretendido
_____________________________________________________________
Endereço Completo
_____________________________________________________________
Telefone para contato
O candidato acima qualificado, que, em razão de limitações de ordem financeira, não possa pagá-la, sob pena de comprometimento do seu próprio sustento e da sua 
família, sendo comprovada essa situação mediante qualquer meio legalmente admitido ou que preencha os requisitos do Decreto n. 6.593, de 2 de outubro de 2008, 
publicado no Diário Oficial da União de 3 de outubro de 2008, que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que 
trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007 vem REQUERER a isenção de pagamento da taxa de inscrição ao Processo Seletivo Simplificado – PSS para contratação 
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temporária da Prefeitura Municipal de Contagem, Edital nº 03/2018.
Para tanto, o requerente DECLARA que é desempregado, que não dispõe de recursos para arcar com a taxa de inscrição, sob pena de comprometimento do sustento 
da própria família ou do seu próprio sustento; ou que é membro de família de baixa renda ou que encontrar-se inscrito em algum dos programas sociais mantidos pelo 
governo federal, respondendo civil e criminalmente pelo inteiro teor de sua declaração, para o que apresenta junto com este requerimento o respectivo comprovante.
Para comprovação do que afirma e nos termos do subitem 5.4 do Edital nº 03/2018, anexa:
(     ) Documento comprobatório de inscrição no cadastro único para Programas Sociais do Governo Federal ;
(      ) Fotocópia das páginas da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS – que contenham a foto, a qualificação civil , a anotação do último contrato de trabalho 
e data de saída respectiva anotada, e da primeira página subseqüente, de todos os membros da família, bem como comprovante de residência oficial (fatura de água, 
energia elétrica ou telefone fixo) do último mês, para comprovar o mesmo domicílio.
Outros documentos, tais como declarações de Imposto de Renda (ou de isento), comprovante do número de dependentes, comprovante de renda familiar, etc.
(       ) Fotocópia de Documento de Identificação com foto.
Nestes termos, pede deferimento.
Contagem, ____ de ________________________de 2018
_____________________________________________________________
Assinatura do (a) requerente ou de seu procurador devidamente credenciado
_____________________________________________________________
Nome do procurador
Para uso da Comissão de Concursos Públicos e Processos Seletivos da FUNEC
EDITAL nº. 03/2018 - Processo Seletivo Simplificado – PSS    
(    ) DEFERIDO             (   ) INDEFERIDO 
De Acordo:__________________________________________Em: ___/ ____/ 2018
_____________________________________________________________
ASSINATURA - MATRICULA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PMC - EDITAL Nº 03/2018
ANEXO VI -  FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE PROVA ESPECIAL
OU DE CONDIÇÃO(ÕES) ESPECIAL(IS)

Nome do (a) requerente: ____________________________________________________________________

Carteira de Identidade:__________________________ CPF:________________________________________

Cargo:________________________________________________________________Telefone(s) para contato:________________________________________________

Email:_______________________________________________________________

Venho requerer para o Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 03/2018
(         ) – Prova em Braile
(         ) – Prova Ampliada
(         ) – Prova com Ledor
(         ) – Prova com Intérprete de Libras
(          ) – Outros: ______________________________________________________________________________________________________________________________________
____
Em ____/____ / 20______.
____________________________________________________
Assinatura do(a) candidato (a)
Obs.: A cópia do comprovante de inscrição laudo médico e a solicitação de condição especial (se for o caso) deverão ser postados até o dia ____/____/2018.

Para uso da Comissão de Concursos Públicos e Processos Seletivos da FUNEC 
EDITAL nº 03/2018 - Prefeitura Municipal de Contagem/MG

(     ) DEFERIDO                             (     ) INDEFERIDO
De Acordo:______________________________________Em: ___/ ____/ 2018
ASSINATURA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS - EDITAL Nº 03/2018
ANEXO VII - FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO PARA DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

Nome do (a) requerente: ______________________________________________________  Número da identi-
dade__________________________________________________________ 
Número da inscrição do(a) candidato(a)____________________________________________
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Telefones com código de área para contato ________________________________________ Endereço comple-
to___________________________________________________________     
____________________________________________________________________________

DADOS BANCÁRIOS DO CANDIDATO 

Nome e número do banco _______________________________________________________ Nome e número da agência com dígi-
to_____________________________________________  Número da conta corrente do titular da conta________________________________________ CPF do titular da 
conta_____________________________________________________ Nome do titular da conta_______________________________________________________

O(a) candidato(a) acima qualificado(a), nos termos do item 5.3 e subitens do Edital, vem REQUERER a DEVOLUÇÂO da taxa de inscrição referente ao PROCESSO SELE-
TIVO SIMPLIFICADO – PSS - EDITAL Nº 03/2018, da Prefeitura Municipal de Contagem, visando ao provimento de vagas e composição de quadro reserva para contrata-
ções.  

MOTIVO DO REQUERIMENTO DA DEVOLUÇÃO
 
A (   ) Pagamento extemporâneo ou realizado em duplicidade pelo candidato ou com valor em desconformidade com o do valor da taxa de inscrição.
B (    ) Cancelamento ou suspensão do Processo Seletivo Público. 
C (    ) Alteração da data prevista para as provas.
D (    ) Alteração ou extinção do Emprego Público para o qual o candidato estiver inscrito.

 Nestes termos, pede deferimento. 

Contagem, ____ de ______________________de 2018.
 
____________________________________________________________________________
Assinatura do (a) requerente ou de seu procurador devidamente credenciado ____________________________________________________________________________ 
Nome do procurador

Para uso da Comissão de Concursos Públicos e Processos Seletivos da FUNEC 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS - EDITAL Nº 03/2018
 (    ) DEFERIDO                            (    ) INDEFERIDO

 De Acordo:____________________________________Em: ___/ ____/ 2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Contagem, 21 de março de 2018.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 072/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 187/2017
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, IMPRESSORA, ESTABILIZADOR E TONNER PARA EQUIPAR OS PONTOS DE CULTURA E DAR SUPORTE AOS EVENTOS REALIZADOS 
PELO MESMO ATRAVÉS DE RECURSO DO CONVÊNIO Nº 813.614, CELERADO COM O MINISTÉRIO DA CULTURA.   
TIPO: MENOR PREÇO
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1023.13.392.0014.2159 – 4490-5219 - FONTE: 3200

A presente licitação foi processada e julgada com observância às exigências constantes da legislação aplicável, especialmente o disposto nas Leis número 10.520/2002, 
123/2006 e 8.666/1993 e suas alterações. 
Não houve recurso administrativo.
O Pregoeiro solicita a adjudicação do objeto às licitantes vencedoras, submetendo o presente procedimento à deliberação de V.Sa., solicitando a homologação do resul-
tado do julgamento que reconhece como vencedoras do certame as empresas licitantes abaixo:

ITEM LICITANTE VENCEDORA QUANT. UNIT. VALOR TOTAL

01 RR DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS ME – CNPJ NÚMERO 20.930.066/0001-98 30 R$ 167,60 R$ 5.028,00

02 ARENA INFORMÁTICA LTDA. – CNPJ NÚMERO 07.528.036/0001-91 04 R$ 1.550,00 R$ 6.200,00

03
VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA. EPP 
– CNPJ NÚMERO 24.418.247/0001-90 04 R$ 102,00 R$ 408,00

04
PREVIEW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI 
ME -  CNPJ NÚMERO 02.544.606/0001-13 04 R$ 1.235,00 R$ 4.940,00

TOTAL GERAL =========================================================; R$ 16.576,00

O valor total e final da presente licitação foi de R$ 16.576,00 (dezesseis mil, quinhentos e setenta e seis reais), conforme propostas finais apresentadas pelas LICITANTES 
VENCEDORAS, nos autos.
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Jáder Luis Sales Júnior
Pregoeiro

DESPACHO:
Declaradas vencedoras as LICITANTES ACIMA, na modalidade Pregão Eletrônico 072/2017, Processo Administrativo 187/2017, homologo a presente licitação e adjudico 
os objetos das mesmas às licitantes vencedoras para as respectivas aquisições.

Contagem, 21 de março de 2018.

Igor de Oliveira Marques
Secretário Municipal Adjunto de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM 
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura do Município de Contagem, através da Equipe de Pregão, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação, na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço, na página eletrônica do Banco do Brasil S.A., conforme abaixo: 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2017 – PROCESSO Nº 295/2017 – SEGUNDA EDIÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
ESCOLAR COM MONITORES PARA TODOS OS VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CONTAGEM/MG, PERÍODO DE 
24 MESES. Marcado para o dia 16/04/2018, abertura das propostas às 09h00min. 

O edital poderá ser obtido da seguinte forma: através do site www.licitacoes-e.com.br e www.contagem.mg.gov.br. Informações pelo telefone (31) 3352-5135. Conta-
gem, 28/03/2018 – Equipe de Pregões.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2018 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 075/2017 
PROCESSO N.º 197/2017 
ÓRGÃO GESTOR E GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
ÓRGÃOS PARTICIPANTES: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM – TRANSCON, CENTRO INDUSTRIAL DE CONTAGEM – CINCO E FUNDA-
ÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM- FUNEC.   
VIGÊNCIA DA ATA: 20 DE MARÇO DE 2018 À 20 DE MARÇO DE 2019 
 
AOS 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2018, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, REGISTRAM-SE OS PREÇOS POR ITEM, PARA FUTURA E EVEN-
TUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, 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 ITEM COM PREÇO REGISTRADO ABAIXO:

EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME 

QUANTIDADE ESTIMADA

ITEM ESPECIFICAÇAO UN PMC FUNEC CINCO TRANSCON TOTAL MARCA
VALOR UNITÁRIO 
REGISTRADO R$

VALOR TOTAL 
R$

1

ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, princípio ativo: Hipoclorito de 
sódio, hidróxido de sódio e água, teor ativo entre 2% e 2,5% P/P. 
Embalagem 5 litros. Com registro e autorização de funcionamento 
emitidos pelo Ministério da Saúde. (Marca Referência: GLOBO, igual 
ou superior). GL 1.500 10 12 80 1.602 DAM R$ 8,05 R$ 12.896,10

2
ÁLCOOL GEL, álcool etílico hidratado 65° INPM, frasco 500g, com 
bico dosador. (Marca Referência: COOPERALCO, igual ou superior). UN 1.600 60 12 250 1.922 Q OTIMO R$ 3,90 R$ 7.495,80

5

DESINFETANTE LIQUIDO, de eucalipto, composição: tensoativo não 
iônico, tensoativo catiônico, solvente, corante e água componente 
ativo quartenatio de amônio, óleo de eucalipto biodegradável. 
Embalagem 5 litros. (Marca Referência: VEJA, igual ou superior). GL 670 10 12 80 772 DAM R$ 8,35 R$ 6.446,20

7

LIMPA VIDRO, composição: lauril éter, sulfato de sódio, álcool 
etoxilado, éter glicólico, álcool etílico 96°GL, perfume, coadjuvantes 
e água. Validade 2 anos. Frasco com 500 ml com bico dosador. 
(Marca Referência: VEJA, igual ou superior). UN 1.300 0 10 0 1.310 WORKER R$ 1,90 R$ 2.489,00
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8

LIMPADOR MULTIUSO, ingrediente ativo linear alquil benzeno sul-
fonato de sódio, tensoativo não iônico, alcalinizante, sequestrante, 
solubilizante, éter glicólico, álcool. Embalagem 500 ml. (Marca 
Referência: VEJA, igual ou superior). UN 850 50 24 300 1.224 WORKER R$ 1,63 R$ 1.995,12

13

BALDE PLÁSTICO, alça em aço zincado, capacidade 12 litros, alta 
densidade (PEAD) e resistência a impacto. Parede, fundo e encaixe 
da alça reforçados, com dados de identificação do produto e marca 
do fabricante. UN 886 0 10 10 906 ARQPLAST R$ 3,82 R$ 3.460,92

14

BALDE PLÁSTICO, alça em aço zincado, capacidade 20 litros, alta 
densidade (PEAD) e resistência a impacto. Parede, fundo e encaixe 
da alça reforçados, com dados de identificação do produto e marca 
do fabricante. UN 1.465 2 10 5 1.482 ARQPLAST R$ 5,67 R$ 8.254,74

16

ESCADA CINCO DEGRAUS EM ALUMÍNIO, pesa aproximado de 3 kg, 
suporte carga total de 120 kg, aberta atinge 1,06 cm de altura e 
fechada 1,66 m de altura aproximadamente. Com fita de segurança 
e degraus com frisos antiderrapantes, garantindo segurança ao 
subir e descer, pés emborrachados que impeça movimentação. UN 30 5 3 1 39 WV R$ 104,89 R$ 4.090,71

30

PALHA DE AÇO, nº 2, indicada para limpeza pesada. Embalagem 
com 1 unidade. (Marca Referência SCOTCH BRITE, igual ou supe-
rior). UN 930 0 10 0 940 INOVE R$ 0,84 R$ 789,60

32 PANO DE COPA, para cozinha, dimensões 38x58cm, 100% algodão. UN 1.230 0 24 30 1.284 INTEXTIL R$ 1,54 R$ 1.977,36

34

RODO TAMANHO MÉDIO, dimensões 8cm x 39,5cm x 3,5cm, com 
uma lâmina em borracha reforçada, cabo 120 cm de comprimento 
e revestido plastificado, resistente. Marca Referência Bettanin, igual 
ou superior. UN 625 5 10 0 640

METAL-
PLAST R$ 4,26 R$ 2.726,40

40

BOBINA DE PAPEL TOALHA, 100% fibra celulósica, macia, absor-
vente, na cor branca, biodegradável, largura  20cm com 200 m de 
comprimento, fardo com 6 rolos. FD 140 0 10 0 150 WAVE PEL R$ 39,00 R$ 5.850,00

VALOR TOTAL  ====== >   R$ 58.471,15 (CINQUENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS)

Secretaria Municipal 
de Saúde

Aviso de Sessão – O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, informa data para a realização do Pregão Presencial 
Nº 128/2017 - cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTERNO DE LAVANDERIA PARA HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS 
DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COM LAVAGEM DE ENXOVAL, INCLUINDO PASSAÇÃO, DEVIDAMENTE PROCESSADA EM LAVANDERIA EXTERNA DA EMPRESA CONTRATADA 
PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DO OBJETO DA PRETENSA 
CONTRATAÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – Data: 24 de abril de 2018 às 09h00min – Local: Av. Gal. David Sarnoff, 
3.113 – Cidade Industrial – Contagem/MG. RETIRADA DE EDITAL: http://www.contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes – Comissão Permanente de Licitação – Equipe de 
Pregão. Bruno Diniz Pinto, Secretário Municipal de Saúde. Em 26 de março de 2018.

Aviso de Sessão – O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, informa data para a realização do Pregão Eletrônico 
nº 124/2017 - PAC 302/2017  cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REABILITAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO 
DE ATENDIMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS EM 17 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) E EM 2 EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE APOIO (EMAP) AO MELHOR EM CASA 
CONTAGEM . Data: 16 de Abril de 2018 às 09h30min  – Site www.licitacoes-e.com.br. RETIRADA DE EDITAL: http://www.contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes ou www.
licitacoes-e.com.br , informações através do e-mail: famuc@contagem.mg.gov.br - Comissão Permanente de Licitação – Bruno Diniz Pinto, Secretário Municipal de 
Saúde. Em 08 de março de 2018.

RATIFICAÇÃO

DISPENSA 015/18 - PAC Nº. 063/18

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, DE FORMA EXCEPCIONAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA HOSPITALAR, COM 
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA AREA DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATORIA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS E LOGISTICAS, PARA ATEN-
DER O COMPLEXO HOSPITALAR DE CONTAGEM EM TODAS AS SUAS UNIDADES DE FORMA A OBEDECER A RDC 07/2010 VIGENTE PELO PERIODO DE 180 DIAS.
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1113.1 10-302-0041-2195 339039 36 2149 CR 1011 0041 FMS 017

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa: - SAFI SERVIÇO AVANÇADO DE FISIOTERAPIA INTENSIVA 
LTDA, inscrita no CNPJ  nº. 18.706.586/0001-70, no valor total de R$ 690.000,00 (Seiscentos e Noventa Mil Reais).

Publique – se. 

Contagem, 26 de janeiro de 2018.

Bruno Diniz Pinto 
Secretário Municipal de Saúde

Errata - O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, FAMUC, informa correção de erro material no âmbito do Cha-
mamento Público Nº 01/2018, cujo objeto é a operacionalização, gerenciamento e execução das atividades e serviços de saúde nas UNIDADES DE PRONTO ATENDIMEN-
TO VARGEM DAS FLORES, SEDE, RESSACA, PETROLÂNDIA, JK e DO COMPLEXO HOSPITALAR – HOSPITAL MUNICIPAL e MATERNIDADE MUNICIPAL DE CONTAGEM/MG 
(CENTRO MATERNO INFANTIL JUVENTINA PAULA DE JESUS). Na página 199, onde de lê: “O teto do valor mensal para a proposta financeira é de R$11.426.182,45 (onze 
milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) considerando todas as unidades de saúde. Tal valor está fundamenta-
do na justificativa técnica de preço.” Leia-se: “O teto do valor mensal para a proposta financeira é de R$11.279.665,98 (onze milhões, duzentos e setenta e nove mil, 
seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos) considerando todas as unidades de saúde. Tal valor está fundamentado na justificativa técnica de preço.” 
Na página 206, onde se lê: “17.5.1.5. Para assinatura do contrato de gestão, a Organização Social vencedora deste Chamamento Público deverá apresentar garantia, no 
valor de 0,5% do valor global da proposta financeira homologada, considerando os 36 (trinta e seis) meses de execução do Contrato de Gestão, podendo se dar dentre 
as seguintes opções:” Leia-se: “17.5.1.5. Para assinatura do contrato de gestão, a Organização Social vencedora deste Chamamento Público deverá apresentar garantia, 
no valor de 1% do valor global da proposta financeira homologada, considerando os 36 (trinta e seis) meses de execução do Contrato de Gestão, podendo se dar den-
tre as seguintes opções:” Comissão Especial de Seleção - Bruno Diniz Pinto, Secretário Municipal de Saúde e Presidente da FAMUC. Em 28 de março de 2018.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 059/2018 - PAC 212/2017 - PP 089/2017
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: C.B.S MÉDICO CIENTÍFICA S/A
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR (COBERTURAS ESPECIAIS / 
CURATIVOS) para atendimento da demanda da Rede Municipal de Saúde e consoante condições estabelecidas no Termo de Referência, Edital nº 089.17 e seus anexos, 
que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses início em 12/03/2018 e término em 11/03/2019 
VALOR: R$ 594.722,80 (quinhentos e noventa e quatro mil setecentos e vinte e dois reais e oitenta centavos)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 060/2018 - PAC 212/2017 - PP 089/2017
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: COLOPLAST DO BRASIL LTDA
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR (COBERTURAS ESPECIAIS / 
CURATIVOS) para atendimento da demanda da Rede Municipal de Saúde e consoante condições estabelecidas no Termo de Referência, Edital nº 089.17 e seus anexos, 
que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses início em 12/03/2018 e término em 11/03/2019 
VALOR: R$ 474.639,00 (quatrocentos e setenta e quatro mil seiscentos e trinta e nove reais)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 061/2018 - PAC 212/2017 - PP 089/2017
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: DIFARMIG LTDA
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR (COBERTURAS ESPECIAIS / 
CURATIVOS) para atendimento da demanda da Rede Municipal de Saúde e consoante condições estabelecidas no Termo de Referência, Edital nº 089.17 e seus anexos, 
que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses início em 12/03/2018 e término em 11/03/2019 
VALOR: R$ 38.337,00 (trinta e oito mil trezentos e trinta e sete reais)
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 062/2018 - PAC 212/2017 - PP 089/2017
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: G.J.O COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR (COBERTURAS ESPECIAIS / 
CURATIVOS) para atendimento da demanda da Rede Municipal de Saúde e consoante condições estabelecidas no Termo de Referência, Edital nº 089.17 e seus anexos, 
que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses início em 12/03/2018 e término em 11/03/2019 
VALOR: R$ 441.090,00 (quatrocentos e quarenta e um mil e noventa reais)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 063/2018 - PAC 212/2017 - PP 089/2017
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: INDAPHARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR (COBERTURAS ESPECIAIS / 
CURATIVOS) para atendimento da demanda da Rede Municipal de Saúde e consoante condições estabelecidas no Termo de Referência, Edital nº 089.17 e seus anexos, 
que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses início em 12/03/2018 e término em 11/03/2019 
VALOR: R$ 108.588,80 (cento e oito mil quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 064/2018 - PAC 212/2017 - PP 089/2017
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: JN DIAGNÓSTICA LTDA - EPP
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR (COBERTURAS ESPECIAIS / 
CURATIVOS) para atendimento da demanda da Rede Municipal de Saúde e consoante condições estabelecidas no Termo de Referência, Edital nº 089.17 e seus anexos, 
que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses início em 12/03/2018 e término em 11/03/2019 
VALOR: R$ 109.300,00 (cento e nove mil e trezentos reais)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 065/2018 - PAC 212/2017 - PP 089/2017
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: MAR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR (COBERTURAS ESPECIAIS / 
CURATIVOS) para atendimento da demanda da Rede Municipal de Saúde e consoante condições estabelecidas no Termo de Referência, Edital nº 089.17 e seus anexos, 
que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses início em 12/03/2018 e término em 11/03/2019 
VALOR: R$ 49.400,00 (quarenta e nove mil e quatrocentos reais)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 066/2018 - PAC 212/2017 - PP 089/2017
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR (COBERTURAS ESPECIAIS / 
CURATIVOS) para atendimento da demanda da Rede Municipal de Saúde e consoante condições estabelecidas no Termo de Referência, Edital nº 089.17 e seus anexos, 
que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses início em 12/03/2018 e término em 11/03/2019 
VALOR: R$ 24.960,00 (vinte e quatro mil novecentos e sessenta reais)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 073/2018 - PAC 250/2017 - PP 109/2017
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: CENTRAL ETO DE ESTERILIZAÇÃO LTDA
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES PELA TERMOLOGIA DE ETILENO – EM ATENDIMENTO AO COMPLEXO HOSPITALAR DE CONTAGEM/SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, e consoante condições estabelecidas no Termo de Referência, Edital nº 109.17 e seus anexos, que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, 
passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses início em 02/04/2018 e término em 01/04/2019 
VALOR: R$ 872.413,20 (oitocentos e setenta e dois mil quatrocentos e treze reais e vinte centavos)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 074/2018 - PAC 214/2017 - PP 090/2017
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: AGMASHI COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA - EPP
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OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO E CIRÚRGICO DA NEUROLOGIA, para 
atendimento da demanda do Complexo Hospitalar, e consoante condições estabelecidas no Termo de Referência constante no Edital nº 090.17 e seus anexos, que 
juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses início em 02/04/2018 e término em 01/04/2019 
VALOR: R$ 274.616,00 (duzentos e setenta e quatro mil seiscentos e dezesseis reais)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 075/2018 - PAC 214/2017 - PP 090/2017
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO E CIRÚRGICO DA NEUROLOGIA, para 
atendimento da demanda do Complexo Hospitalar, e consoante condições estabelecidas no Termo de Referência constante no Edital nº 090.17 e seus anexos, que 
juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses início em 02/04/2018 e término em 01/04/2019 
VALOR: R$ 56.905,00 (cinquenta e seis mil novecentos e cinco reais)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 076/2018 - PAC 214/2017 - PP 090/2017
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: BIOMIG MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO E CIRÚRGICO DA NEUROLOGIA, para 
atendimento da demanda do Complexo Hospitalar, e consoante condições estabelecidas no Termo de Referência constante no Edital nº 090.17 e seus anexos, que 
juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses início em 02/04/2018 e término em 01/04/2019 
VALOR: R$ 352.200,00 (trezentos e cinquenta e dois mil e duzentos reais)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 077/2018 - PAC 214/2017 - PP 090/2017
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO E CIRÚRGICO DA NEUROLOGIA, para 
atendimento da demanda do Complexo Hospitalar, e consoante condições estabelecidas no Termo de Referência constante no Edital nº 090.17 e seus anexos, que 
juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses início em 02/04/2018 e término em 01/04/2019 
VALOR: R$ 85.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais)

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 025/2018 - PAC 001/2018  - DL 001/2018
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: SELF CLEAN LAVANDERIA LTDA - ME
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTERNO DE LAVANDERIA PARA HI-
GIENIZAÇÃO DE ROUPAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COM LAVAGEM DE ENXOVAL, INCLUINDO PASSAÇÃO, DEVIDAMENTE PROCESSADA EM LAVANDERIA EXTERNA DA 
EMPRESA CONTRATADA, PELO PERÍODO DE 180 DIAS, com fulcro no inciso IV, do artigo 24, da Lei Federal nº 8.666/93 ou até a finalização do processo licitatório; com o 
fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários à perfeita execução do objeto da pretensa contratação, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde, consoante às condições estabelecidas a seguir, de acordo com as especificações e detalhamentos consignados no PAC nº 001/2018 e autuado em 
20 de fevereiro de 2018 que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 180 dias, tendo início em 14/03/2018 e término em 09/09/2018.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1113.1 / 10.301.0040 2190 / 10.302.0041 2195 / 339039 99 / 2148 / 2149 / 941 / 1011
VALOR: R$ 1.267.420,80 (hum milhão duzentos e sessenta e sete mil quatrocentos e vinte reais e oitenta centavos)

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 031/2018 - PAC 218/2017 - DL 146/2017
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E ATORES EM EDUCAÇÃO PERMANENTE E 
CONTROLE SOCIAL NO SUS, para atendimento ao Convênio nº792203/2013 – celebrado entre a União e o Município de Contagem, conforme discriminado no Termo de 
Referência que, passa a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses, tendo início em 26/03/2018 e término em 25/03/2019.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1113.1 / 10.302.0056 2323 / 339039 / 212322 / 829
VALOR: R$ 98.519,93 (noventa e oito mil quinhentos e dezenove reais e noventa e três centavos)

EXTRATO DO 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 095 A/2015 PAC 152/2015 CHA.002/2015  
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS 
OBJETO: Constitui objeto do presente termo aditivo:Aditamento de 0, 1023% no valor total do contrato 095A/2015 será de R$ 20.600,00 (vinte mil e seiscentos reais) 
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pelo período de 01/03/2018 a 29/06/2018, cujo objeto é a operacionalização da gestão e execução, pela CONTRATADA, das atividades e serviços de saúde na Unidade 
de Pronto Atendimento – UPA INDUSTRIAL, em conformidade com os Anexos Técnicos que integram o processo inicial.
Dotação orçamentária: 1113.1.10.122.0038-2195; Natureza da despesa: 339030/39- 12 CR 850/851/852; Fonte de recursos 2148/2149/2150.

EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 076/2016 PAC 090/2016 PP 047/2016  
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: POSTO BAISA LTDA
OBJETO: Constituem objeto do presente Termo Aditivo: Aditamento do item 3 aumento de 4,7% preço unitário de  R$ 3,299 para R$ 3,462 e item 4 aumento de 
12,72% de R$ 3,800 para R$ 4,354 pelo período de 01/03/2018 a 31/07/2018, cujo objeto é a contratação de empresa especializada  para fornecimento de diesel b s10 
comum, arla 32, etanol, gasolina e óleo lubrificante – destinado a atender ao setor de transporte da secretaria municipal de saúde – contratação de empresa especial-
izada para fornecimento de combustíveis (diesel b s10, agente liquido redutor  de emissões de óxido de nitrogênio nox  (arla 32) em veículos equipados com o sistema 
scr selective catalyst reduction, gasolina comum, etanol e óleo lubrificante), todos estes combustíveis destinados a atender aos veículos, maquinas e equipamentos, 
alugados ou de propriedade da prefeitura municipal de contagem, que atendem a secretaria  municipal de saúde de contagem/famuc.
Dotação orçamentária: 10.301.0040 2190 / 10.3012.0041 1032 / 10.305.0044 2198; Natureza da Despesa: 339030 01 CR 929 / 973 974 / 1061; Fonte de Recurso: 0102 
/ 2148 / 2149 / 2155 / 2150.

EXTRATO DO 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 136/2015 PAC 165/2015 PP 051/2015  
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração das áreas de prestação de serviços e redução do posto de Supervisão. Em razão da necessidade e con-
veniência administrativa, os serviços serão prestados conforme definido em quadro/tabela.
O valor mensal do contrato, com as alterações ora registradas, passa a ser de R$ 684.856,03 (seiscentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e três 
centavos).
Dotação orçamentária: 1131.10.302.0056.2326; Natureza da despesa: 339037 00  CR 827; Fonte de recursos 214901.

EXTRATO DO 4° TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO N° 005/2015 CREDENCIAMENTO 010/2015  
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência do termo de credenciamento nº 005/2015/FMS, pelo período de 06 (seis) me-
ses, vigorando de 02 de Março de 2018 a 01 de Setembro de 2018, cujo objeto é a realização de exames de raios x contrastado e ultrasonografia e sedação (conforme 
prescrição médica), em caráter eletivo, visando atender a rede municipal de saúde de Contagem, visando atender a rede municipal de saúde de contagem, conforme 
plano operativo.
Dotação orçamentária: 1113.1 10-122-0038-2184  339039  36  CR 832/833  2148/2149

EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 009/2016 PAC 008/2016 DL 002/2016  
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL – CAIS
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo: A renovação do prazo de vigência pelo período de 12(doze) meses, vigorando de 03 de março de 2018 a 02 de 
Março de 2019, cujo objeto é contratação de empresa para prestação de serviço especializado de reabilitação multiprofissional em deficiência intelectual e transtorno 
do espectro do autismo, bem como intervenção precoce avançada dos neonatos de risco, para compor a rede de cuidados à pessoa com deficiência do SUS CONTA-
GEM.
Dotação orçamentária: 1113.1  10-122-0038-2184  339039  36  CR 832/833   2148/2149                                              

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 042/2018 - PAC 239/2017 - PP 100/2017
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTAVÉIS DIVERSOS, para atendimen-
to da demanda do Complexo Hospitalar, UPA’s e Unidades Básicas de Saúde consoante condições estabelecidas no Termo de Referência, Edital nº 100.17 e seus anexos, 
que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses início em 01/03/2018 e término em 28/02/2019
VALOR: R$ 397.996,80 (trezentos e noventa e sete mil novecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 043/2018 - PAC 239/2017 - PP 100/2017
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTAVÉIS DIVERSOS, para atendimen-
to da demanda do Complexo Hospitalar, UPA’s e Unidades Básicas de Saúde consoante condições estabelecidas no Termo de Referência, Edital nº 100.17 e seus anexos, 
que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses início em 01/03/2018 e término em 28/02/2019
VALOR: R$ 12.000,00 (doze mil reais)



"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, 28 de março de 2018 Página 141 de 151 Diário Oficial de Contagem - Edição 4313

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 044/2018 - PAC 239/2017 - PP 100/2017
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: ADLIN PLÁSTICOS LTDA
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTAVÉIS DIVERSOS, para atendimen-
to da demanda do Complexo Hospitalar, UPA’s e Unidades Básicas de Saúde consoante condições estabelecidas no Termo de Referência, Edital nº 100.17 e seus anexos, 
que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses início em 01/03/2018 e término em 28/02/2019
VALOR: R$ 36.575,00 (trinta e seis mil quinhentos e setenta e cinco reais)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 045/2018 - PAC 239/2017 - PP 100/2017
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: BIOBASE - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTAVÉIS DIVERSOS, para atendimen-
to da demanda do Complexo Hospitalar, UPA’s e Unidades Básicas de Saúde consoante condições estabelecidas no Termo de Referência, Edital nº 100.17 e seus anexos, 
que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses início em 01/03/2018 e término em 28/02/2019
VALOR: R$ 137.665,00 (cento e trinta e sete mil seiscentos e sessenta e cinco reais)

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 020/2018 - PAC 041/2018 - PP 031/2016
ADESÃO 013/2016 (PMC)
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: OI MÓVEL S/A 
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a Prestação de Serviço de Prestação de Serviço de telefônico móvel pessoal (SMP) nas modalidades local (LL) e longa 
distância internacional (LDI), trafego de dados compatíveis com as tecnologias 2G, 3G, 4G ou superior, serviço de mensagens (SMS) e sistema de gestão via web para 
controle de acessos, incluindo o fornecimento em regime de comodato de aparelhos telefônicos celulares.
VIGÊNCIA: 24 meses, tendo início em 01/03/2018 e término em 29/02/2020.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1113.1 / 10.301.0040 2190 10.302.0041 103210.305.0044 2197
 / 339039  43 Fonte: 2148, 2149 e 2150 CR 941, 981, 1045
VALOR: R$ 110.857,68 (Cento e dez mil Oitocentos e cinqüenta e sete reais e sessenta e oito centavos)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 067/2018 - PAC 239/2017 - PP 100/2017
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: DENTAL OPEN - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA – EPP
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTAVÉIS DIVERSOS, para atendimen-
to da demanda do Complexo Hospitalar, UPA’s e Unidades Básicas de Saúde consoante condições estabelecidas no Termo de Referência, Edital nº 100.17 e seus anexos, 
que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses início em 19/03/2018 e término em 18/03/2019
VALOR: R$ 111.371,55 (Cento e onze mil trezentos e setenta e hum reais e cinqüenta e cinco centavos)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 068/2018 - PAC 239/2017 - PP 100/2017
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: AIR MED EIRELI,-EPP  
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTAVÉIS DIVERSOS, para atendimen-
to da demanda do Complexo Hospitalar, UPA’s e Unidades Básicas de Saúde consoante condições estabelecidas no Termo de Referência, Edital nº 100.17 e seus anexos, 
que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses início em 19/03/2018 e término em 18/03/2019
VALOR: R$ 380.691,80 (Trezentos e oitenta mil seiscentos e noventa e hum reais e oitenta centavos).

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 069/2018 - PAC 239/2017 - PP 100/2017
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTAVÉIS DIVERSOS, para atendimen-
to da demanda do Complexo Hospitalar, UPA’s e Unidades Básicas de Saúde consoante condições estabelecidas no Termo de Referência, Edital nº 100.17 e seus anexos, 
que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses início em 19/03/2018 e término em 18/03/2019
VALOR: R$ 105.200,00 (Cento e cinco mil e duzentos reais).
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 070/2018 - PAC 239/2017 - PP 100/2017
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: DENTAL UNIVERSO EIRELI – EPP
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTAVÉIS DIVERSOS, para atendimen-
to da demanda do Complexo Hospitalar, UPA’s e Unidades Básicas de Saúde consoante condições estabelecidas no Termo de Referência, Edital nº 100.17 e seus anexos, 
que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses início em 19/03/2018 e término em 18/03/2019
VALOR: R$ 169.304, 53 (Cento e sessenta e nove mil trezentos e quatro reais e cinqüenta e  três centavos)  

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 071/2018 - PAC 239/2017 - PP 100/2017
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTAVÉIS DIVERSOS, para atendimen-
to da demanda do Complexo Hospitalar, UPA’s e Unidades Básicas de Saúde consoante condições estabelecidas no Termo de Referência, Edital nº 100.17 e seus anexos, 
que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses início em 19/03/2018 e término em 18/03/2019
VALOR: R$ 5.244,25 (Cinco mil duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos)  

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 072/2018 - PAC 239/2017 - PP 100/2017
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: EQUIPOSERV-COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTAVÉIS DIVERSOS, para atendimen-
to da demanda do Complexo Hospitalar, UPA’s e Unidades Básicas de Saúde consoante condições estabelecidas no Termo de Referência, Edital nº 100.17 e seus anexos, 
que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses início em 19/03/2018 e término em 18/03/2019
VALOR: R$ 31.680,00 (Trinta e hum mil seiscentos e oitenta reais)  

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 046/2018 - PAC 239/2017 - PP 100/2017
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: CARLA OLIVEIRA CORREA – ME
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTAVÉIS DIVERSOS, para atendimen-
to da demanda do Complexo Hospitalar, UPA’s e Unidades Básicas de Saúde consoante condições estabelecidas no Termo de Referência, Edital nº 100.17 e seus anexos, 
que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses início em 01/03/2018 e término em 28/02/2019
VALOR: R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 047/2018 - PAC 239/2017 - PP 100/2017
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA DIAMANTE LTDA
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTAVÉIS DIVERSOS, para atendimen-
to da demanda do Complexo Hospitalar, UPA’s e Unidades Básicas de Saúde consoante condições estabelecidas no Termo de Referência, Edital nº 100.17 e seus anexos, 
que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses início em 01/03/2018 e término em 28/02/2019
VALOR: R$ 455.905,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil novecentos e cinco reais)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 048/2018 - PAC 239/2017 - PP 100/2017
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: EMENALLI MEDICAL LTDA - EPP
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTAVÉIS DIVERSOS, para atendimen-
to da demanda do Complexo Hospitalar, UPA’s e Unidades Básicas de Saúde consoante condições estabelecidas no Termo de Referência, Edital nº 100.17 e seus anexos, 
que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses início em 01/03/2018 e término em 28/02/2019
VALOR: R$ 195.512,00 (cento e noventa e cinco mil quinhentos e doze reais)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 049/2018 - PAC 239/2017 - PP 100/2017
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTAVÉIS DIVERSOS, para atendimen-
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to da demanda do Complexo Hospitalar, UPA’s e Unidades Básicas de Saúde consoante condições estabelecidas no Termo de Referência, Edital nº 100.17 e seus anexos, 
que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses início em 01/03/2018 e término em 28/02/2019
VALOR: R$ 6.422,50 (seis mil quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 050/2018 - PAC 239/2017 - PP 100/2017
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: FLÁVIA GENELHU PENNA - ME
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTAVÉIS DIVERSOS, para atendimen-
to da demanda do Complexo Hospitalar, UPA’s e Unidades Básicas de Saúde consoante condições estabelecidas no Termo de Referência, Edital nº 100.17 e seus anexos, 
que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses início em 01/03/2018 e término em 28/02/2019
VALOR: R$ 2.460,00 (dois mil quatrocentos e sessenta reais)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 051/2018 - PAC 239/2017 - PP 100/2017
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTAVÉIS DIVERSOS, para atendimen-
to da demanda do Complexo Hospitalar, UPA’s e Unidades Básicas de Saúde consoante condições estabelecidas no Termo de Referência, Edital nº 100.17 e seus anexos, 
que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses início em 01/03/2018 e término em 28/02/2019 
VALOR: R$ 2.522.170,00 (dois milhões quinhentos e vinte e dois mil cento e setenta reais)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 052/2018 - PAC 239/2017 - PP 100/2017
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: JN DIAGNÓSTICA LTDA - EPP
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTAVÉIS DIVERSOS, para atendimen-
to da demanda do Complexo Hospitalar, UPA’s e Unidades Básicas de Saúde consoante condições estabelecidas no Termo de Referência, Edital nº 100.17 e seus anexos, 
que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses início em 01/03/2018 e término em 28/02/2019 
VALOR: R$ 1.045.805,00 (hum milhão quarenta e cinco mil oitocentos e cinco reais)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 053/2018 - PAC 239/2017 - PP 100/2017
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: MASTERMED COMERCIAL LTDA - EPP
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTAVÉIS DIVERSOS, para atendimen-
to da demanda do Complexo Hospitalar, UPA’s e Unidades Básicas de Saúde consoante condições estabelecidas no Termo de Referência, Edital nº 100.17 e seus anexos, 
que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses início em 01/03/2018 e término em 28/02/2019 
VALOR: R$ 204.387,50 (duzentos e quatro mil trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 054/2018 - PAC 239/2017 - PP 100/2017
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTAVÉIS DIVERSOS, para atendimen-
to da demanda do Complexo Hospitalar, UPA’s e Unidades Básicas de Saúde consoante condições estabelecidas no Termo de Referência, Edital nº 100.17 e seus anexos, 
que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses início em 01/03/2018 e término em 28/02/2019 
VALOR: R$ 36.575,00 (trinta e seis mil quinhentos e setenta e cinco reais)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 055/2018 - PAC 239/2017 - PP 100/2017
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESCARTAVÉIS DIVERSOS, para atendimen-
to da demanda do Complexo Hospitalar, UPA’s e Unidades Básicas de Saúde consoante condições estabelecidas no Termo de Referência, Edital nº 100.17 e seus anexos, 
que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
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VIGÊNCIA: 12 meses início em 01/03/2018 e término em 28/02/2019 
VALOR: R$ 559.502,50 (quinhentos e cinquenta e nove mil quinhentos e dois reais e cinquenta centavos)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 058/2018 - PAC 239/2017 - PP 100/2017
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: LACERDA ALIMENTAÇÃO LTDA
OBJETO: O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 
DIÁRIAS AOS SERVIDORES PLANTONISTAS E ACOMPANHANTES DE PACIENTES DE UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTA-
GEM, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE PESSOAL PARA ATENDER EFETIVAMENTE A PRESTAÇÃO OBJETO DO PRESENTE TERMO, consoante condições estabelecidas no 
Termo de Referência, Edital nº 118.17 e seus anexos, que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de 
transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses início em 01/03/2018 e término em 28/02/2019 
VALOR: R$ 4.996.812,30 (quatro milhões novecentos e noventa e seis mil oitocentos e doze reais e trinta centavos)

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

FAVOR PUBLICAR A ERRATA ABAIXO: 
 
 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VEM RETIFICAR O EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO DO C.A Nº 039/2016 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 
055/2016 - CONSÓRCIO CONATA – MARINS – INFRACON, PUBLICADO EM 02/03/2018, DE FORMA QUE:

ONDE SE LÊ: 
 
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.039/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO O 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 PELO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SR. REINALDO ALVES COSTA NETO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE DE N° MG – 869.735 SSP/MG 
E INSCRITO NO CPF SOB N° 490.678.506-91, DENOMINADA CONTRATANTE E DE OUTRO LADO À EMPRESA CONSÓRCIO CONATA – MARINS – INFRACON, COM SEDE 
NA RUA URANO, Nº 145, TÉRREO – SALA 05, BAIRRO SANTA LÚCIA, BELO HORIZONTE/MG, CNPJ N.º 26.409.493/0001-01, REPRESENTADA PELO SR. GUSTAVO BUENO 
CAMATTA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE CREA/MG N.º 65.483/D E DO CPF Nº 889.703.296-68, DENOMINADA CONTRATADA, DECORRENTE DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº. 055/2016 E DA LICITAÇÃO RDC PRESENCIAL Nº 001/2016, E COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65 DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, INCISO I, LETRA 
‘’B’’, OBSERVADAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES:
 
LEIA-SE: 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.039/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO O 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 PELO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SR. REINALDO ALVES COSTA NETO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE DE N° MG – 869.735 SSP/MG 
E INSCRITO NO CPF SOB N° 490.678.506-91, DENOMINADA CONTRATANTE E DE OUTRO LADO À EMPRESA CONSÓRCIO CONATA – MARINS – INFRACON, COM SEDE 
NA RUA URANO, Nº 145, TÉRREO – SALA 05, BAIRRO SANTA LÚCIA, BELO HORIZONTE/MG, CNPJ N.º 26.409.493/0001-01, REPRESENTADA PELO SR. GUSTAVO BUENO 
CAMATTA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE CREA/MG N.º 65.483/D E DO CPF Nº 889.703.296-68, DENOMINADA CONTRATADA, DECORRENTE DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº. 055/2016 E DA LICITAÇÃO RDC PRESENCIAL Nº 001/2016, E COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57 DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, §1°, INCISO III, 
OBSERVADAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES:

PERMANECEM INALTERADAS TODOS OS DEMAIS TERMOS DO ALUDIDO CONTRATO.

CONTAGEM, 28/03/2018 

DIORF/PAULO STARLING

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
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EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº013/2017 – ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2017

CONTRATADA: CONSÓRCIO CSR ILUMINAÇÃO
OBJETO: INCLUSÃO DOS ITENS 5.9 E 5.10 À CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
5.9 - O FATURAMENTO INICIAL SERÁ REALIZADO PELAS CONSORCIADAS ATRAVÉS DE SEUS PERCENTUAIS, ATÉ QUE OCORRA SOLICITAÇÃO EXPRESSA DE QUALQUER 
UMA DAS EMPRESAS CONSORCIADAS, PARA ALTERAÇÃO.
5.10 - O FATURAMENTO PODERÁ SER REALIZADO PARCIALMENTE POR CADA UMA DAS CONSORCIADAS, OU INTEGRALMENTE POR AQUELA CONSORCIADA QUE O CON-
SÓRCIO/CONTRATADA DETERMINAR, DIRETAMENTE PARA O MUNICÍPIO, DESDE QUE AUTORIZADO PELO MESMO.
1.1   -  OS EFEITOS DESTE TERMO ADITIVO RETROAGEM A DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.  
RATIFICAÇÃO
 
PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO ADITIVO;

DATA: 09/03/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº006/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 068/2016

CONTRATADA: CONSÓRCIO VILASA BALI JVF

OBJETO:  PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO ORIGINÁRIO PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DO PAVIMENTO E DA SINALIZAÇÃO 
VIÁRIA DA VIA EXPRESSA (TRECHO I: DIVISA DO MUNICÍPIO DE BETIM – TERMINAL PETROLÂNDIA E TRECHO II: ENTRE A AV. HELENA V. COSTA E A DIVISA DO MUNICÍPIO 
DE BELO HORIZONTE) NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, POR MAIS 180 
(CENTO E OITENTA) DIAS, A PARTIR DE 27/03/2018 E COM VENCIMENTO FINAL EM 23/09/2018.

RATIFICAÇÃO

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

DATA: 27/03/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILA AO CONTRATO Nº 005/2018 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 173/2017

CONTRATADA: PHOCA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM

OBJETO: INCLUSÃO DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ABAIXO NO REFERIDO CONTRATO:
1102 08.244.0068.2141; CÓDIGO: 44.90.51.00; FONTE: 3100
1102 08.244.0068.2141; CÓDIGO: 44.90.51.00; FONTE: 2142

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

DATA: 15/03/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILA AO CONTRATO Nº 023/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 057/2017

CONTRATADA: CONSÓRCIO VERTRAN CSL HORIZONTES

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM

OBJETO: INCLUSÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ABAIXO NO REFERIDO CONTRATO:
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1151 04.122.0001.2051; CÓDIGO: 44.90.39.00; FONTE: 0100

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

DATA: 02/01/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILA AO CONTRATO Nº 023/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 057/2017

CONTRATADA: CONSÓRCIO VERTRAN CSL HORIZONTES

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM

OBJETO: ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA SEDE DO CONSÓRCIO VERTRAN CSL HORIZONTES, CONFORME ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL PROTOCOLADO NA 
JUCEMG SOB O Nº18/041.494-1 EM 05/01/2018 E AUTORIZADO E REGISTRADO SOB O Nº 6485843 EM 30 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DESCRITO ABAIXO:

DE: AV. AFONSO PENA, Nº3924, SALA 613 
       BAIRRO CRUZEIRO - BELO HORIZONTE/MG
       CEP: 30130-009

PARA: RUA CAPITÃO ANTÔNIO DA PAIXÃO, 123, SALAS 111 E            112
            BAIRRO CENTRO – CONTAGEM/MG 
            CEP: 32041-230

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

DATA: 20/02/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2018 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 173/2017

CONTRATADA: PHOCA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E RE-
FORMA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BAIRRO RETIRO NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SMDS.

PRAZO: O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DA DATA DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇOS QUE 
AUTORIZAR O INÍCIO DAS ATIVIDADES.
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO É DE 225 (DUZENTOS E VINTE E CINCO) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.

VALOR: R$312.735,03 (TREZENTOS E DOZE MIL, SETECENTOS E TRINTA CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

1102 08.244.0008.1128; CÓDIGO: 44.90.51.01; FONTE: 214223 
1102 08.244.0008.1128; CÓDIGO: 44.90.51.01; FONTE: 310056

DATA: 15/03/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 011/2018 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2018

CONTRATADA: PRISMA ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA-ME

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO 
GALPÃO FUNEC LOCALIZADO NA RUA MANOEL PEREIRA MENDES, 250 – NO BAIRRO BELA VISTA, MUNICÍPIO DE CONTAGEM-MG, PARA USO DE LOGÍSTICA REVERSA 
PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ; SEMOBS.

PRAZO: O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DA DATA DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇOS QUE AU-
TORIZAR O INÍCIO DAS ATIVIDADES.
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO É DE 165 (CENTO E SESSENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.

VALOR: R$140.217,34 (CENTO E QUARENTA MIL, DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
1212 18.541.0018.2056; CÓDIGO: 33.90.39.14; FONTE: 1100;

DATA: 21/03/2018

Contagem, 28 de março de 2018.

MODALIDADE: Concorrência Nº 015/2017
PA: 286/2017

TIPO: Menor Preço

OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializados das áreas de arquitetura e urbanismo, engenharia, trabalho social e serviços jurídicos, para elaboração e exe-
cução do projeto de regularização fundiária das AIS-1, Vila Riachinho, AIS-1-58 e Vila 18º, AIS-1-59, ambas localizadas na  Regional Sede  no  Município de Contagem / 
MG.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Projeto/Atividade – 1.10.5.16.482.0025.2137.33.90.39.00 – Fonte 0100.

DESPACHO:

Exmo. Sr. Secretário,

A presente licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável, especialmente do disposto no artigo 43 e seguintes da 
Lei 8.666/93.

Submetemos o presente procedimento à deliberação de V. Exa., solicitando a homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame a 
empresa ASCENDE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. EPP, com o valor de   R$ 413.578,51 (quatrocentos e treze mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e um 
centavos) ser efetivada, bem como a adjudicação do objeto para posterior contratação.

Marta de Souza Freitas Cássio 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

DESPACHO:

Homologo o julgamento proferido pela Comissão de Licitação e adjudico o objeto a empresa ASCENDE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. EPP, para posterior contrata-
ção.

Contagem, 28 de março de 2018.

REINALDO ALVES COSTA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
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Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social e Habitação

A COMISSÃO PERMANENTE DE CREDENCIAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL – OSC, vem publicar a entidade cadastrada no mês de Março de 2018 no 
município de Contagem na condição de parceira pelo período de 12 meses, a contar da data de emissão do Certificado de Credenciamento.

RAZÃO SOCIAL CNPJ Nº C.C. DATA DE EMISSÃO SEGMENTO

Instituto Ânima SOCIES de Inovação, Pesquisa e Cultura 07.749.605/0004-71 62/2018 14/03/2018 Assistência Social

Ação Social da Paróquia São Gonçalo 02.482.965/0001-93 63/2018 27/03/2018 Assistência Social

Contagem, 27  de Março  de  2018. 

Soraya Aparecida Damasceno de Souza
Presidente da Comissão Permanente de Credenciamento

Funec

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS – EDITAL N° 01/2018

NOTA DE ESCLARECIMENTO

SUSPENSÃO CAUTELAR

A Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, através de seu presidente interino, por conveniência do interesse público, vem SUSPENDER, temporariamente, na fase em 
que se encontra, o Edital Nº 01/2018 do Processo Seletivo Simplificado da FUNEC.
 O ato de reabertura do Processo Seletivo Simplificado será publicado oportunamente no Diário Oficial de Contagem - DOCe e no site www.contagem.mg.gov.br/
concursos.

Contagem, 28 de março de 2018.

Joaquim Antonio Gonçalves
Presidente Interino
Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC

Transcon

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE  TRANSPORTEJARIT/ CONTAGEM-MG BOLETIM DE DIVULGAÇÃO

Em conformidade com os dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Junta  Administrativa de Recursos de Infra-
ções de Transportes de  Contagem – JARIT, quando da sessão realizada no dia 22/03/2018, julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

SESSÃO ORDINÁRIA N° 021ª/2018

Data Julgamento N° AIT N° Protocolo Resultado Recorrente

22/03/2018 9569 2174/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

22/03/2018 9669 2295/2017 INDEFERIDO Consórcio Norte

22/03/2018 10863 2941/2018 INDEFERIDO Consórcio Norte

22/03/2018 10854 2960/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul
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22/03/2018 9563 2137/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

22/03/2018 9547 2139/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

22/03/2018 9543 2142/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

22/03/2018 9342 2143/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

22/03/2018 9098 2145/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

22/03/2018 9647 2154/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

22/03/2018 9658 2165/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

22/03/2018 9643 2166/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

22/03/2018 9626 2168/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

22/03/2018 9619 2171/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

22/03/2018 9624 2249/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

22/03/2018 9275 2251/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

22/03/2018 9259 2253/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

22/03/2018 9680 2257/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

22/03/2018 9661 2259/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

22/03/2018 9617 2271/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

22/03/2018 9731 2281/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

22/03/2018 9664 2285/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

22/03/2018 9278 2286/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

22/03/2018 9349 2287/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

22/03/2018 9350 2288/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

22/03/2018 9352 2289/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

22/03/2018 9353 2290/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

22/03/2018 9646 2291/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

22/03/2018 9277 2292/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

22/03/2018 9644 2293/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

22/03/2018 9675 2298/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

22/03/2018 10184 2517/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

22/03/2018 10126 2546/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

22/03/2018 10125 2548/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

22/03/2018 10178 2550/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

22/03/2018 10179 2553/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

22/03/2018 10128 2557/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

22/03/2018 10149 2507/2017 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

22/03/2018 10129 2508/2017 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul
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22/03/2018 10142 2509/2017 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

22/03/2018 10123 2510/2017 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

22/03/2018 10160 2543/2017 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

22/03/2018 10162 2551/2017 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

22/03/2018 10151 2552/2017 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

22/03/2018 10140 2575/2017 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Norte

22/03/2018 10144 2576/2017 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Norte

22/03/2018 10815 2942/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Norte

Das decisões da JARIT cabe recurso, no prazo de 15 (Quinze) dias, de acordo com o regulamento operacional do serviço de transporte coletivo vigente. O recurso deverá 
ser protocolado na TRANSCON, Av. João César de Oliveira, nº 6155, B. Beatriz, Contagem/MG.

Secretaria Geral da JARIT, Contagem, 22 de Março de 2018.

Cristina de Paula Batista Carvalho Guerra
Presidente JARIT - Contagem

Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Pregão presencial nº 01/2018, processo nº 01/2018 - Objeto a prestação de serviços terceirizados – fornecimento de mão de 
obra, sem o fornecimento do material necessário a execução dos serviços de natureza contínua, em regime de horas e piso salarial definidos pelo acordo, convenção 
ou dissídio coletivo de trabalho da categoria, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Contagem. Favorecido:Ipiranga Serviços Terceirizados Eireli . Valor 
anual de R$ 533.281,80 (quinhentos e trinta e três mil duzentos e oitenta e um reais e oitenta centavos) e valor mensal de R$ 44.440,15 (quarenta e quatro mil quatro-
centos e quarenta e quatro reais e quinze centavos). Dotação orçamentária: 01.031.0058.2062.33.90.34 – Outras despesas de Pessoal decorrente de contratos de tercei-
rização. Vigência: 26/03/2018 a 26/03/2019. Contagem, 26 de março de 2018. Vereador Daniel Flávio de Moura Carvalho – Presidente.
CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM - Concorrência Nº 01/2018- Processo 022/2017- Convocação Para Reunião - A Comissão Permanente de Licitação da Câmara 
Municipal de Contagem (CMC) avisa aos participantes e demais interessados na licitação relativa à Concorrência Nº 01/2018 (contratação de agência para prestação de 
serviços de publicidade) que será realizada reunião, às 14:00 (quatorze) horas do dia 02 (dois) de Abril de 2018, no Plenário deste legislativo municipal, para a abertura 
dos invólucros de nº 4 (propostas de preços) e efetivação dos demais procedimentos previstos no edital da licitação em epígrafe relativos a essa fase.Esclarecimentos 
adicionais poderão ser obtidos por telefone 3198-5141 ou 3359-8700. Pessoalmente no endereço: Praça Silviano Brandão, nº 17, Centro, Contagem /MG, no horário de 
09h00min as 12h00min e 14h00min às 18h00min, de segunda a sexta-feira (dias úteis) ou e-mail – compras@cmc.mg.gov.br. Contagem.  28 de março de 2018. Viviane 
Silva Diniz - Presidente da Comissão de licitação.
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