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CIRCULAR CONJUNTACGM/SEPLAN/SEFAZN° 004/2013 

 

Contagem, 25 de outubro de 2013. 

REF.: Encerramento do Exercício Financeiro de 2013 

Senhores Gestores, 

Em 15/10/2013 foi publicado no DOC o Decreto nº 190, de 15/10/2013, 

que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2013 para os órgãos e 

entidades da Administração Pública Municipal.  

O Decreto traz normas que deverão ser observadas, dentro dos prazos 

estipulados, competindo aos responsáveis pela avaliação do controle interno zelar pelo 

cumprimento do disposto. Dentre as providências a serem adotadas está a constituição, 

por meio de ato formal publicado no Diário Oficial do Município, de tantas comissões 

quantas forem necessárias para a realização completa dos seguintes levantamentos: 

a. Divida Flutuante e Fundada; 

b. Ativo e Passivo Compensado; 

c. Inventário Físico e Financeiros dos valores em Tesouraria; 

d. Inventário Físico e Financeiros dos bens pertencentes ao Ativo 

Permanente (em uso, estocados, cedidos, recebidos em cessão, 

inclusive imóveis); 

e. Inventário Físico e Financeiros dos materiais em almoxarifado ou em 

outras unidades similares. 

Ressalva importante é que, no caso das Secretarias Municipais, também 

deverão ser compostas comissões inventariantes para os levantamentos do 
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FundosMunicipais a elas vinculados. Não resta óbice para que a mesma comissão da 

Secretaria proceda aos levantamentos do Fundo, desde que conste no ato de designação, 

assim como produzam documentos separados para relatório das atividades para cada 

órgão.  

As comissões devem ser constituídas a partir da publicação do decreto 

(15/10/2013), tendo como prazo até o dia 13/12/2013 para entrega dos relatórios 

àsrespectivas unidades de Contabilidade, cuja apuração prévia dos saldos deverá ser 

elaborada com data base de 30/11/2013. Posteriormente, as unidades de Contabilidade 

deverão processar os ajustes e conciliações necessárias para a fidedignidade e 

consistência das informações geradas pelos relatórios conclusivos das comissões 

inventariantes, procedendo à conciliação das contas patrimoniaisaté 31/12/2013. 

A forma de constituição das comissões e a realização do inventário do 

ativo permanente, em uso ou estocados, e dos materiais de consumo em almoxarifado 

ou equivalente deverão obedecer as normas gerais que dispõem sobre a aquisição, 

incorporação, alienação e gestão de materiais, principalmente, a Lei Federal nº 

4.320/1964 eo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP. 

Nos termos do art. 11 do Decreto Municipal n° 190/2013,deverão ser 

observados os seguintes requisitos para a constituição das comissões: 

    I - segregação de funções; 

    II - capacitação técnica específica; 

    III - adequação do grau de instrução; 

    IV - comprometimento; 

V - ser servidor público efetivo ou ocupante de cargo em comissão. 

O inventário é fundamental para a Administração Pública, pois 

compreende a verificação da existência do estoque de bens tangíveis, sendo realizado 

pelo menos uma vez por ano. Também é obrigatória sua realização no início e 
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término da gestão, isto é, quando da substituição dos respectivos responsáveis, no 

caso de bens móveis. 

O inventário físico anual consiste em um instrumento de controle para 

a verificação dos saldos de estoques nos almoxarifados e depósitos e dos 

equipamentos e materiais permanentes, em uso no órgão ou entidade. Recomenda-se 

que ele seja realizado a portas fechadas, com a movimentação de materiais restrita a 

situações de caráter emergencial, desde que autorizada pelo chefe da seção de 

almoxarifado, cientificando imediatamente ao presidente da comissão inventariante, 

que registrará a entrada/saída do material na respectiva planilha. Desse modo, as 

transações ficarão temporariamente paralisadas, até o término do inventário, por ser 

esta a opção mais segura quanto aos resultados. 

Quanto à forma de execução do inventário, é de extrema importância 

que os bens constantes no local sejam listados em sua totalidade. Nesse sentido, o 

levantamento deve ser criterioso, não se restringindo apenas aos bens que figurem na 

listagem, e sim, a todos aqueles encontrados fisicamente no local da conferência.  

Em suma, vislumbram-se duas hipóteses: (1) bens que constam da 

lista, mas não se encontram no local da conferência; (2) bens que se encontram 

fisicamente no local, mas não constam da listagem. Em ambas as hipóteses, os 

responsáveis pela conferência devem efetuar o registro da ausência ou “sobra” de 

bens e colher a assinatura do responsável imediatamente. Repise-se: o levantamento 

deve ser feito a partir da existência do bem no local da conferência, e não a partir da 

listagem. 

A Comissão Inventariante deverá informar, ainda, quais foram as 

medidas administrativas adotadas para sanear as inconsistência encontradas e/ou 

recomendar que sejam adotadas para regularizar a carga patrimonial e evitar 

reincidências, bem como melhor o sistema de controle e salvaguardar os ativos 

públicos.  

A Auditoria-Geral do Município estará à disposição para orientar, 

acompanhar e passar todas as informações necessárias ao bom andamento dos 
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trabalhos, ressaltando que esta é uma obrigação relevante para o encerramento 

eprestação de contas do exercício de 2013. 

Visando auxiliar as Secretarias e Entidades quanto a realização do 

inventário do ativo permanente, em uso ou estocados, e dos materiais de consumo em 

almoxarifado ou equivalente, caso não haja regulamentação específica, segue em 

anexo algumas orientações básicas bem como modelos de formulários que poderão 

ser utilizados pelas comissões, vide ANEXOS I e II. 

Por fim, o Relatório de Metas Físicas (art. 1°, VI) deverá ser 

encaminhado à Controladoria-Geral do Município até 20/01/2014, 

impreterivelmente, para elaboração do Relatório de Controle Interno que comporá a 

prestação de contas do exercíciode 2013 a ser encaminhada ao TCEMG. 

Ressalta-se que, nos termos do art. 17, “o não cumprimento dos 

prazos estabelecidos neste Decreto e ANEXO I implicará responsabilidade do 

servidor, da comissão, do gestor, do responsável pela contabilidade ou unidade 

equivalente e dos demais responsáveis no âmbito de suas áreas de competência, 

ensejando apuração de ordem funcional, nos termos da legislação vigente”, sem 

prejuízo do disposto no Decreto Municipal n° 1.408/2010. 

Atenciosamente, 

 

 

 

Antônio Fernando Máximo 

Secretário Municipal de Planejamento 

 

 

Dalmy Freitas de Carvalho 

Secretário Municipal de Fazenda 

 

 

Vanderlei Daniel da Silva 

Controlador-Geral do Município  
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Ilustríssimos Senhores 

 

Farley Eduardo Pereira Lima 

Chefe de Gabinete 

 

Albert Rocha Diniz Torres 

Secretário Municipal de Comunicação e Transparência 
 

Amarildo de Oliveira 

Procurador-Geral 

 

Antônio Fernando Máximo 

Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão 

 

Irineu Inácio da Silva 

Secretário Municipal de Administração 

 

Dalmy Freitas de Carvalho 

Secretário Municipal de Fazenda 

 

Rodrigo Vieira de Assis 

Secretário Municipal de Governo 

 

Ana Maria Prestes Rabelo 

Secretária Municipal de Educação 

 

Paulo Antônio da Costa Prado 

Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Juventude 

 

Thiago Guedes Lima Vieira 

Secretário Municipal de Trabalho e Geração de Renda 

 

Luiz Otávio Caetano da Fonseca 

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos 

 

Carlos Roberto Ferreira Dias 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Social 

 

Sant’ClairSchmiett Terres 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano 

 

Sílvio Braz da Silva 

Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania 

 

Ivayr Nunes Soalheiro 

Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade 
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Ricardo Rocha de Faria 

Secretário Municipal de Saúde 

 

José Rodrigues da Silva 

Secretário Municipal de Defesa Social 

 

Alexis José Ferreira de Freitas 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico 

 

Hamilton Lara Moreira 

Secretário Municipal da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e Atenção ao 

Idoso 

 

José Ramoniele Raimundo dos Santos 

Presidente da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC 

 

Ricardo Rocha de Faria 

Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC 

 

Alexis José Ferreira de Freitas 

Presidente do Centro Industrial de Contagem – CINCO 

 

José Carlos Gomes Carneiro 

Presidente da Fundação de Parques e Jardins – ConParq 

 

Agostinho Fernandes da Silveira 

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem – 

TRANSCON 

 

Renata Sousa Lima 

Presidente da Fundação Cultural do Município de Contagem - FUNDAC 

 

Paulo Lourenço da Silva 

Companhia Municipal de Habitação, Obras e Serviços de Contagem – CONTERRA 

 
Paula Coelho Perim 

Presidente do Instituto de Planejamento Urbano - IPUCON 
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ANEXO I  
Orientações Gerais  

 
 O Inventário anual consiste na verificação das existências físicas dos materiais 

permanentes em uso, estocados, cedidos e/ou recebidos em cessão; assim como 

dos materiais de consumo estocados em almoxarifado ou unidades equivalentes, 

a fim de comprovar a quantidade e o valor dos bens móveis de propriedade ou 

posse de órgão, autarquia ou fundação do Poder Executivo no encerramento de 

cada exercício. 

 

 O inventário corresponde ao conjunto específico de ações de controle para 

verificação dos materiais pertencentes ao ativo permanente, em uso ou 

estocados, e dos materiais de consumo em almoxarifado ou equivalente. 

 

 A verificação é feita em campo, ou seja, com a listagem em mãos, deve-se ir 

aos locais onde os bens estão alocados, e verificar se eles, de fato, lá se 

encontram, registrando a quantidade e o estado de conservação dos bens 

encontrados, bem como as divergências levantadas. 

 

 Durante o inventário, não deve haver movimentação de materiais no órgão. 

Para isso as atividades dos almoxarifados devem ser paralisadas. 

 

 Passo a Passo: 

 

 
 

1 
• Obter a listagem detalhada dos bens de cada unidade 

2 
• Fazer a verificação em campo 

3 
• Elaborar Relatório Prévio 

4 
• Fazer os ajustes no SAFCI 

5 
• Fazer nova verificação nos locais onde houve divergência 

6 
• Elaborar Relatório Conclusivo 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

 

Praça Presidente Tancredo Neves, 200 – Bairro Camilo Alves – Contagem/MG – CEP 32.017-
900 - Telefone: (31) 3398-2177– E-mail: controladoria.geral@contagem.mg.gov.br 

 A partir do que foi levantado em campo, a comissão deve elaborar relatório 

conclusivo. Neste relatório deve ser apresentado:  

a. o procedimento metodológico utilizado para a realização do inventário.  

b. a relação dos materiais inventariados, agrupados em nível de elemento e 

item de despesa.  

c. asdivergências ainda existentes.  

 O inventário Anual é indispensável para confecção do balanço patrimonial do 

órgão que, por sua vez, faz parte da prestação decontas que é enviada ao 

Tribunal de Contas do Estado – TCEMG.  
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ANEXO II  
Formulários  

 
MATERIAL DE CONSUMO 

Órgão/Entidade:       
 
 
1. RESUMO ELEMENTO / ITEM DESPESA 

Posição em 30/11/2013 

CONTA CONTÁBIL 
Itens em 
Estoque* 

Valor 
(em R$) 

30.01 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS   

30.02 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIÃO    

30.03 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES   

30.04 – GASES ENGARRAFADOS   

30.05 – EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES   

30.06 – ALIMENTOS PARA ANIMAIS   

30.07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO   

30.08 – ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE   

30.09 – MEDICAMENTOS   

30.10 – MATERIAL ODONTOLÓGICO   

30.11 – MATÉRIAL QUIMICO   

30.12 – MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO   

30.13 – MATERIAL DE CAÇA E PESCA   

30.14 – MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO   

30.15 – MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS   

30.16 – MATERIAL DE EXPEDIENTE   

30.17 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS   

30.18 – MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO   

30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS   

30.20 – MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO   

30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA   

30.22 – MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO   

30.23 – UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS   

30.24 – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS   

30.25 – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS   

30.26 – MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO   

30.27 – MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO   

30.28 – MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA   

30.29 – MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO   

30.30 – MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES   

30.31 – SEMENTES, MUDAS DE PLANAS E INSUMOS   

30.32 – MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL   

30.33 – SOBRESSALENTES, MÁQUINAS, MOTORES E EMBARCAÇÕES   
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CONTA CONTÁBIL 
Itens em 
Estoque* 

Valor 
(em R$) 

30.34 – MATERIAL LABORATORIAL   

30.35 – MATERIAL HOSPITALAR   

30.36 – SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VÔO   

30.37 – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS   

30.38 – MATERIAL BIÓLOGICO   

30.39 – MATERIAIL GRÁFICO   

30.40 – FERRAMENTAS   

30.41 – MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL   

30.42 – MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS   

30.43 – MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO   

30.44 – MATERIAL BIBLIÓGRAFICO NÃO IMOBILIZÁVEL   

30.45 - AQUISIÇÃO DE SOFWARES DE BASE   

30.46 – BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS   

30.47 – BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS   

30.99 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO   

TOTAL   

* Informar quantos itens distintos estão estocados, independente da unidade de distribuição. Por exemplo: se houver em estoque 1000 unidades do 
item de material CANETA e 560 unidades do item de material ENVELOPE, a quantidade a ser informada na conta 30.05 – MATERIAL PARA 
ESCRITÓRIO deve ser 02 e não 1560. 

 

 
2. PENDÊNCIAS VERIFICADAS NO INVENTÁRIO, PROVIDÊNCIAS 

ADOTADAS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
2.1 – Procedimento metodológico utilizado para a realização do inventário: 
 
      
 
2.2 – Relação de pendências (saldo efetivo do item diferente do contábil, 
validade do item vencida, item não localizado, etc): 
 
      
 
2.3 – Medidas adotadas para sanar as pendências encontradas no inventário 
de material de consumo e resultados efetivos alcançados (para cada item 
pendente na relação anterior): 
 
      
 
2.4 – Informações sobre a conciliação entre o saldo apurado e o saldo 
existente no SAFCI: 
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2.5 – Problemas e dificuldades encontradas na realização do inventário: 
 
      
 
 
3. TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 
 

 

Eu,      , Matrícula:      , lotado na unidade administrativa      , ocupante 

do cargo      , Presidente da Comissão do Inventário de Material de 

Consumo, certifico que as informações prestadas neste relatório estão 

corretas. 

 
 
 

_____________________________________________________ 
Local e Data 

 
 
 

Assinaturas: 
 
 

_____________________________________________ 

Presidente da Comissão do Inventário 
 

 

 

_____________________________________________ 

Membro da Comissão do Inventário 
 

 

 

_____________________________________________ 

Membro da Comissão do Inventário 
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MATERIAL PERMANENTE 

Órgão/Entidade:       

 
 
1. RESUMO ELEMENTO / ITEM DESPESA 
 

Posição em 30/11/2013 

CONTA CONTÁBIL QUANTIDADE 
VALOR 

(EM R$) 

52.01 – AERONAVES   

52.02 – APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO   

52.03 – APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO   

52.04 – APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS-ODONTOLÓGICOS, 
LABORATORIAIS E HOSPITALARES 

  

52.05 – APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÃO   

52.06 – APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS   

52.07 – ARMAMENTOS   

52.08 – COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS   

52.09 – DISCOTECAS E FILMOTECAS   

52.10 – EMBARCAÇÕES   

52.11 – EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO   

52.12 – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SOCORRO   

52.13 – INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS   

52.14 – MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL   

52.15 – MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS   

52.16 – MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS   

52.17 – EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO   

52.18 – MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS   

52.19 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   

52.20 – MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO   

52.21 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA   

52.22 – EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS   

52.23 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS    

52.24 - MOBILIÁRIO EM GERAL   

52.25 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU   

52.26–SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA   

52.27 - VEÍCULOS DIVERSOS   

52.28 - VEÍCULOS FERROVIÁRIOS   

52.29 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS   

52.30 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA   

52.31 - CARROS DE COMBATE   
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52.32 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS   

52.33–EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO AO VÔO   

52.34 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS   

52.35 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO   

52.36 - EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL   

52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES   

TOTAL   

 
 
2. PENDÊNCIAS VERIFICADAS NO INVENTÁRIO, PROVIDÊNCIAS 

ADOTADAS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
 
 
2.1 – Procedimento metodológico utilizado para a realização do inventário: 
 
      
 
 

2.2 – Relação de pendências (bens não localizados, bens sem plaqueta, bens 
sem valor patrimonial, etc): 
 
      
 
 

2.3 – Medidas adotadas para sanar as pendências encontradas no inventário e 
resultados efetivos alcançados (para cada pendência dos itens anteriores): 
 
      
 
 
2.4 – Informações sobre a conciliação entre o saldo apurado e o saldo 
existente no SAFCI: 
 
      
 

 
2.5 – Problemas e dificuldades encontradas na realização do inventário: 
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3. TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 
 

 

Eu,      , Matrícula:      , lotado na unidade administrativa      , ocupante 

do cargo      , Presidente da Comissão do Inventário de Bens Móveis, 

certifico que as informações prestadas neste relatório estão corretas. 

 
 

 
 

___________________________________________________ 
Local e Data 

 
 
 
 

Assinatura: 
 
 
 

 ______________________________________________ 
Presidente da Comissão do Inventário 

 

 

 

_____________________________________________ 

Membro da Comissão do Inventário 
 

 

 

_____________________________________________ 

Membro da Comissão do Inventário 
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DECRETO nº 190, de 15 de outubro de 2013. 

 

Dispõe sobre o encerramento do Exercício 

Financeiro de 2013 nos órgãos e entidades da 

Administração Pública Municipal. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições 

legais, nos termos dos incisos VII e XII, do art. 92 da Lei Orgânica do Município, 

considerando o disposto na Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000 e 

considerando a Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964; 

 

DECRETA: 

 

Art.1º Para encerramento do exercício financeiro de 2013, os órgãos que compõem a 

Administração Direta e Indireta, os agentes responsáveis pela guarda e administração de 

dinheiro, bem como as Diretorias de Finanças ou unidades equivalentes, no âmbito das 

respectivas competências, devem adotar as normas legais e regulamentares aplicáveis e 

os procedimentos preparatórios estabelecidos neste Decreto de acordo com as seguintes 

datas limites: 

I - até o dia 19 de novembro de 2013 para emissão de Notas de Empenho - NE; 

II - até o dia 13 de dezembro de 2013 para a emissão de Notas de Autorização de 

Pagamento - NAP; 

III - até o dia 15 de dezembro de 2013 para recolhimento do saldo não aplicado de 

adiantamento, observado o §2º do art. 7º do Decreto 1.454/2010; 

IV - até o dia 20 de dezembro de 2013 para o pagamento de despesas orçamentárias e 

extraorçamentárias; 

V - até o dia 15 de dezembro de 2013 para protocolo das respectivas prestações de 

contas dos adiantamentos recebidos na Secretaria Municipal de Fazenda; 

VI - até o dia 20 de janeiro de 2014 para encaminhar à Controladoria Geral do 

Município relatório com as metas fiscais realizadas em relação às fixadas na Lei 

Orçamentária Anual - LOA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Plano Plurianual - 

PPA, em cumprimento ao art. 12 da Instrução Normativa 12/2011, do Tribunal de 

Contas do Estado de Minas Gerais-TCE-MG. 

Art.2º Os agentes e as unidades mencionados no art. 1º deste Decreto, para fins de 

encerramento do exercício financeiro de 2013, devem adotar os procedimentos típicos 

de análise, conciliação e ajuste das contas que afetam os resultados financeiro, 

econômico e patrimonial do Município, bem como daquelas cujos saldos serão 

transferidos para o exercício subsequente. 

§1º As contas movimentadas em instituição bancária devem ter seus saldos devidamente 

conciliados pela unidade gestora responsável pelas respectivas movimentações e as 
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conciliações revisadas pelo gestor ou responsável que as manterá à disposição dos 

órgãos de controle interno e externo. 

§2º As conciliações de todas as contas correntes bancárias devem ser realizadas, 

diariamente, inclusive durante o mês de dezembro, devendo ser adotadas medidas 

efetivas para investigação e regularização de eventuais pendências. 

§3º Compete ao Diretor Geral de Contabilidade ou responsável equivalente, a 

obrigatoriedade de dentro do exercício, promover a conciliação e ajustes das contas 

patrimoniais de acordo com o princípio contábil da oportunidade, objetivando a 

fidedignidade e consistência das informações sobre o patrimônio do órgão ou entidade. 

§4º Compete ainda ao Diretor Geral de Contabilidade ou responsável equivalente, a 

conferência dos dados enviados ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - 

TCE-MG, confrontando-os com os registros do Sistema Informatizado utilizado pelo 

Município de Contagem. (SAFCI -SGP- Sistema de Gestão Pública). 

§5º As diferenças porventura apuradas deverão ser objeto de medidas administrativas a 

serem adotadas pelos dirigentes dos órgãos e entidades para sua regularização, bem 

como de notas explicativas, que deverão ser encaminhadas a Controladoria Geral do 

Município, no prazo estabelecido no art. 16 deste Decreto, para serem anexadas ao 

processo de prestação de contas anual. 

Art.3º Excetuam-se do disposto no art. 1º deste Decreto, os empenhos referentes a 

despesas com pessoal, dívida pública, bem como a despesas consideradas urgentes e 

inadiáveis,e aquelas destinadas ao cumprimento dos gastos constitucionais com 

educação e saúde, desde que autorizadas expressamente pela Câmara Orçamentária de 

Administração Financeira - COAF. 

Art.4º As unidades gestoras terão até o dia 13 de dezembro de 2013, para tornarem 

disponíveis os saldos de empenhos passíveis de cancelamento, os quais serão utilizados 

como fonte de abertura de crédito adicional pela Secretaria Municipal de Planejamento 

e Coordenação Geral, através do Departamento de Orçamento. 

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral 

diligenciará no sentido de que todas as anulações de empenho ou de saldo de empenhos 

estejam finalizadas até o dia 17 de dezembro de 2013. 

Art.5º As despesas a serem inscritas em Restos a Pagar deverão estar em estrita 

observância à legislação. 

Art.6º Fica a Secretaria Municipal de Fazenda autorizada a suspender o acesso ao 

Sistema de Administração Financeira - SAFCI, para efeito de Notas de Empenho - NE e 

Notas de Autorização de Pagamento - NAP, a partir do 1º dia útil subsequente aos 

prazos estabelecidos nos incisos I e II do art.1º deste Decreto. 

Art.7º A Secretaria de Fazenda- SEFAZ deverá manter classificada, rigorosa e 

diariamente, a receita arrecadada e disponibilizada no SAFCI. 

Art.8º A Diretoria Geral do Tesouro Municipal deverá encaminhar à Diretoria Geral 

Coordenadoria de Contabilidade o último movimento de pagamentos realizados no mês 

de dezembro de 2013, até o dia 06 de janeiro de 2014. 
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Art.9º A Procuradoria da Fazenda Municipal deverá encaminhar à Diretoria Geral de 

Contabilidade o relatório de saldos existentes em dívida ativa no final do exercício de 

2013, até o dia 06 de janeiro de 2014. 

Art.10 A Procuradoria Geral do Município deverá encaminhar à Diretoria Geral de 

Contabilidade a relação de precatórios que aguardam a inclusão em orçamento, 

existentes ao final do exercício, até o dia 06 de janeiro de 2014. 

Art.11 Os bens móveis, imóveis e dos almoxarifados geral e setoriais, deverão ser 

inventariados fisicamente, por comissões especiais. 

§1º As comissões especiais de que trata caput deste artigo deverão ser constituídas por 

meio de portarias dos titulares dos respectivos órgãos e entidades e publicadas no Diário 

Oficial do Município, observando o seguinte: 

I - segregação de funções; 

II - capacitação técnica específica; 

III - adequação do grau de instrução; 

IV - comprometimento; 

V - compostas por servidores públicos efetivos ou por ocupantes de cargo em comissão. 

 

§2º Na constituição da comissão inventariante deverá ser evitada a recondução da 

totalidade dos membros que compunham comissão anterior, sendo recomendável 

manter pelo menos um de seus membros e nenhum servidor poderá ocupar a presidência 

da comissão em períodos subsequentes. 

§3º As publicações das portarias de que trata o §1º deste artigo deverão ocorrer até o dia 

15 de outubro de 2013. 

§4º Após a publicação de que trata o §3º deste artigo, cópia das portarias deverão ser 

encaminhadas à Controladoria Geral do Município. 

§5º Os titulares dos respectivos órgãos e entidades deverão informar, por meio de 

circular, para todas as suas unidades: 

I - o período de duração do inventário, constando a data de início e de término; 

II - o caráter de urgência e prioridade das atividades vinculadas ao inventário; 

III - a obrigatoriedade de franquear a unidade e os bens patrimoniais existentes; 

IV - o impedimento de movimentar bens entre as unidades do órgão e entidade no 

período de duração do inventário; 

V - o impedimento de distribuição de material permanente no período de duração do 

inventário. 

§6º O inventário geral deverá ser encaminhado às respectivas Contabilidades até o dia 

13 de dezembro de 2013. 

Art.12 A Secretaria Municipal de Fazenda e os demais órgãos e entidades da 

Administração Municipal deverão encaminhar, até o dia 06 de janeiro de 2014, por 
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meio de comissão nomeada pelos respectivos titulares, levantamento dos valores 

existentes na Tesouraria no final do exercício de 2013. 

Art.13 A Câmara Municipal de Contagem e a CONTERRA deverão encaminhar à 

Diretoria Geral de Contabilidade, até o dia 06 de janeiro de 2014, o Balancete Mensal e 

o Demonstrativo da Execução da Despesa referentes ao mês de dezembro de 2013, o 

inventário dos bens patrimoniais e a relação dos bens adquiridos no exercício. 

Art.14 Compete à Controladoria-Geral do Município a elaboração do relatório de 

controle interno concernente à avaliação da execução da Lei Orçamentária Anual, em 

cumprimento ao disposto no art. 42 da Lei Complementar Estadual nº 102, de 17 de 

janeiro de 2008. 

Parágrafo único. Ficam os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta 

responsáveis pelo pronto atendimento às solicitações da Controladoria-Geral do 

Município, para o cumprimento do disposto no caput deste artigo, bem como pelo 

acompanhamento da execução das demais disposições deste Decreto. 

Art.15 A partir da publicação deste Decreto até a prestação de contas anual do 

Município são consideradas urgentes e prioritárias as atividades vinculadas à 

Contabilidade, à Apuração Orçamentária e ao Inventário, em todos os órgãos e 

entidades da Administração Pública Municipal. 

Art.16 Os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal ficam, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da disponibilização dos relatórios e 

demonstrações contábeis de encerramento de exercício, obrigados a prestar informações 

à Controladoria-Geral do Município, contendo notas explicativas relativas aos fatos que 

possam influir na interpretação dos resultados do exercício, bem como às incorreções de 

processamento que possam ocorrer nos balanços, anexos e demonstrativos de 

encerramento de exercício. 

Parágrafo único. A não manifestação, no prazo estabelecido no caput deste artigo, 

implicará validação dos resultados processados automaticamente pelo Sistema de 

Administração Financeira e Controle Interno - SAFCI e na responsabilização do Gestor 

no caso de inconsistências. 

Art.17 O não cumprimento dos prazos estabelecidos neste Decreto e ANEXO I 

implicará responsabilidade do servidor, da comissão, do gestor, do responsável pela 

contabilidade ou unidade equivalente e dos demais responsáveis no âmbito de suas 

áreas de competência, ensejando apuração de ordem funcional, nos termos da legislação 

vigente. 

Art.18 As Notas de Empenho com saldos remanescentes relativos às naturezas e ou 

elementos de despesas com códigos de classificação 3.3.90.30 - Material de Consumo; 

4.4.90.51 - Obras e Instalações e 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente 

deverão ser devidamente justificados, caso contrário, serão anulados automaticamente. 

Art.19 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio do Registro, em Contagem, 15 de outubro de 2013. 
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CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES 

Prefeito de Contagem 

 

DALMY FREITAS DE CARVALHO 

Secretário Municipal de Fazenda 

 

VANDERLEI DANIEL DA SILVA 

Controlador-Geral do Município 

 

ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO 

Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão 
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DECRETO nº 1.408, de 12 de agosto de 2010. 

Dispõe sobre a responsabilidade dos servidores 

públicosquanto aos bens móveis que compõem o 

acervopatrimonial da Administração Pública 

Municipal e dáoutras providências. 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; 

DECRETA: 

Art. 1º Fica o servidor público responsável pelo dano que causar ou para o qual 

concorrer, por ação ou omissão, aqualquer bem de propriedade da Administração 

Pública Municipal que esteja ou não sob sua guarda. 

Parágrafo único. Considera-se servidor público, para os efeitos deste Decreto, a pessoa 

legalmente investida emcargo público, em caráter efetivo ou em comissão, bem como 

aquela designada para o exercício de função pública. 

Art. 2º Caberá às chefias dos órgãos da Administração Pública Municipal, 

obrigatoriamente, designar um servidorcomo responsável pela guarda do acervo 

patrimonial de sua repartição, preferencialmente, detentor de cargo deprovimento 

efetivo. 

§1º No caso de impedimento ou afastamento do responsável pelo acervo patrimonial, a 

chefia do órgão deverádesignar novo servidor, indicando se a substituição é temporária 

ou permanente. 

§2º Caso o chefe do órgão não adote as medidas estabelecidas no caput e no §1º deste 

artigo, sobre si recairá aresponsabilidade pelo acervo patrimonial da repartição. 

§3º Nos estabelecimentos municipais de ensino, a responsabilidade pela guarda do 

acervo patrimonial recairá,automaticamente, sob os respectivos Diretores Escolares, 

independentemente da assinatura de Termo deResponsabilidade. 

Art. 3º O servidor poderá ser responsabilizado pelo desaparecimento de bem que lhe 

tenha sido confiado paraguarda ou uso, ainda que não seja o responsável pelo acervo 

patrimonial de sua repartição. 

Art. 4º É obrigatória a comunicação à autoridade hierárquica superior de qualquer 

irregularidade que tiver ciênciano tocante ao bem público pelo servidor responsável 

pelo acervo patrimonial ou por aquele a quem tiver sidoconfiada a guarda ou o uso do 

mesmo. 

Parágrafo único. A comunicação de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada 

no prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas, mediante relatório contendo, no mínimo, 

a descrição do bem, o seu número no registropatrimonial, a quem competia a sua 

guarda, o horário provável do fato, os nomes dos servidores que possamcolaborar na 

elucidação dos fatos, o último local onde o mesmo se encontrava e sob a guarda ou uso 

de qualservidor. 
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Art. 5º É vedada a utilização de qualquer bem da Administração Pública Municipal para 

fins particulares. 

Art. 6º Deverá ser objeto de Procedimento Administrativo Disciplinar para apuração de 

prejuízos e deresponsabilidades, o desaparecimento de bem público, total ou parcial, por 

furto, roubo, depredação ou sinistro. 

§1º Ao término do Procedimento Administrativo Disciplinar, constatada a 

responsabilidade de servidor públicopela perda ou dano de bem pertencente à 

Administração Pública, será exigido deste o devido ressarcimento aoerário. 

§2º Para o efetivo ressarcimento ao erário, a Corregedoria Municipal deverá encaminhar 

cópia do Relatório Finalque concluir pela responsabilidade de servidor, ao respectivo 

órgão responsável pela gestão de pessoas do ente daAdministração Pública a que 

pertence, para que se proceda ao desconto do valor devido, em folha de pagamento,em 

estrita obediência ao que dispõe o art. 47 da Lei Municipal nº. 2.160, de 20 de dezembro 

de 1990. 

§3º O ressarcimento do prejuízo ao erário, não isenta o servidor das demais 

responsabilidades administrativas, civise criminais. 

§4º A Corregedoria Municipal deverá encaminhar cópia de suas decisões aos 

respectivos órgãos responsáveis pelocontrole e gerenciamento do Patrimônio Público 

Municipal para as providências relativas ao bem público, objetodas apurações. 

§5º Não será instaurado Processo Administrativo Disciplinar quando, antes da sua 

deflagração, o bem perdido,furtado ou danificado for devidamente restabelecido ou, 

ainda, substituído por outro de mesmas características evalor, acompanhado da 

respectiva nota fiscal, hipóteses em que o dirigente do órgão determinará o seu registro 

noacervo patrimonial. 

Art. 7º Constatada a responsabilidade de servidor público quanto ao desaparecimento 

de bem público em virtudede perda, furto ou roubo, o valor do ressarcimento será 

arbitrado, observando-se o tempo decorrido desde aaquisição do bem, segundo os 

seguintes critérios: 

I - até um 1 ano: 100% do valor do bem novo; 

II - entre 1 e 2 anos: 90% do valor do bem novo; 

III - entre 2 e 3 anos : 80% do valor do bem novo; 

IV - entre 3 e 4 anos: 70% do valor do bem novo; 

V - entre 4 e 5 anos: 60% do valor do bem novo; 

VI - entre 5 e 6 anos: 50% do valor do bem novo; 

VII - entre 6 e 7 anos: 40% do valor do bem novo; 

VIII - entre 7 e 8 anos: 30% do valor do bem novo; 

IX - entre 8 e 9 anos: 20% do valor do bem novo; e 
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X - acima de 9 anos: 10% do valor do bem novo. 

Art. 8º As providências adotadas nas baixas de bens pertencentes ao acervo patrimonial 

oriundas de perdas deverãoser mencionadas na Tomada de Contas de Final de 

Exercício, a ser enviada ao Tribunal de Contas do Estado deMinas Gerais. 

Art. 9º Revoga-se o artigo 1º do Decreto nº 152, de 11 de agosto de 2005. 

Art. 10 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Palácio do Registro, em Contagem, 12 de agosto de 2010. 

 

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS 

Prefeita de Contagem 

 

CARLOS HAMILTON FERREIRA 

Secretário Municipal de Administração 

 
 


