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Portaria CGM nº 005, de 5 de agosto de 2016. 

Dispõe sobre a constituição da Comissão de 

Classificação de Documentos no âmbito da 

Controladoria-Geral do Município e dá outras 

providências. 

 

O CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO no uso de suas atribuições legais, em 

especial o disposto no Decreto nº 89, de 25 de junho de 2013, e Lei Complementar nº 142, 

de 29 de maio de 2013; e considerando que a Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 

de novembro de 2011, bem como o Decreto nº 345, de 10 de junho de 2014, estabelecem 

procedimentos para classificação do sigilo de informações no âmbito da administração 

pública municipal; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Constituir a Comissão de Classificação de Documentos no âmbito da 

Controladoria-Geral do Município de Contagem - CGM, com atribuição de promover a 

identificação e classificação dos documentos e informações públicos, nos padrões das 

diretrizes estabelecidas pela legislação vigente, bem como o gerenciamento das 

informações e sua disponibilização ativa, visando o cumprimento da Lei de Acesso a 

Informação. 

§ 1º os trabalhos da comissão devem ser concluídos até a data de 31/12/2016, podendo o 

prazo ser prorrogado mediante justificativa fundamentada. 

§ 2º As informações produzidas ou custodiadas pela CGM serão classificadas em função 

do seu grau de confidencialidade, criticidade, disponibilidade e integridade.  

§ 3º Quanto à confidencialidade, as informações produzidas ou custodiadas pela CGM 

classificam-se nos seguintes graus:  

I – públicas: informações que podem ser divulgadas a qualquer pessoa;  

II – restritas: informações que, por sua natureza, só podem ser divulgadas a grupo restrito 

de pessoas;  

III – sigilosas: informações que, em razão de lei, interesse público ou para a preservação de 

direitos individuais, devam ser de conhecimento reservado e, portanto, requeiram medidas 

especiais de segurança e salvaguarda. 
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Art. 2º A Comissão de Classificação de Documentos será composta pelos servidores, 

representando as áreas específicas da CGM: 

I – Pela Auditoria-Geral do Município: 

a) Marcelo Martins da Silva - Mat: 01452122 

b) Carina Feltre Assis - Mat: 1450499 

II – Pela Corregedoria-Geral do Município: 

a) Katia Gorete Lima - Mat: 1102830  

b) Samuel Miranda Junior - Mat: 1450111 

III – Pela Ouvidoria Municipal:  

a) Antonio Carlos Assis Silva - Mat: 1476749 

IV – Pela Assessoria de Transparência e Prevenção da Corrupção:  

a) Flavia Rigueira Abou Id – Mat. 1457396  

V – Pela Diretoria Técnica Administrativa e Financeira e Secretaria do Gabinete: 

a) Paula de Oliveira Julio - Mat: 1435791 

b) Erika Rodrigues Batista de Miranda - Mat: 1451924 

VI – Pela Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação: 

a) Fernanda Xavier Socorro - Mat: 1447307 

b) Jucélia Cruz de Assis - Mat: 1459224 

§ 1º A comissão poderá solicitar apoio de outros servidores da CGM para execução dos 

trabalhos, em especial para elaboração do Mapa de Documentos Produzidos, conforme 

modelo do Anexo I, no prazo de 30 dias, a contar da publicação desta Portaria.  

§ 2º A comissão realizará seus trabalhos sobre a presidência do titular citado no item VI 

“a” do caput do artigo, cujas atribuições são as de: 

I - dirigir os trabalhos da Comissão; 

II - adotar as providências administrativas necessárias ao seu regular funcionamento; 

III - representar a Comissão perante outros órgãos e entidades; 

IV- convocar e presidir as sessões ordinárias e extraordinárias; 

V - votar, na condição de membro, e, em caso de empate, proferir o voto de qualidade; 
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VI - requisitar ad referendum da Comissão esclarecimento ou conteúdo, parcial ou integral, 

de informação classificada; 

VII – formalizar a entrega junto à Controladoria-Geral do Município do produto dos 

trabalhos realizados pela Comissão; 

VIII – formalizar a entrega junto à Comissão Mista de Reavaliação de Informações do 

produto dos trabalhos realizados pela Comissão, nos termos do art. 26 do Decreto nº 345, 

de 10 de junho de 2014; 

Art. 3º A Comissão de Classificação de Documentos cabe exercer as competências 

atribuídas pelo Decreto nº 345, de 10 de junho de 2014, quanto ao tratamento e 

classificação de informações sigilosas no âmbito da administração pública municipal, 

notadamente: 

I – elaborar seu regimento, estabelecendo a periodicidade das reuniões e cronograma de 

atividades. 

II – elaborar o Código de Classificação de Documentos da Controladoria-Geral do 

Município de Contagem – CGM, conforme modelo apresentado no Anexo II. 

III - estabelecer orientações normativas de caráter geral a fim garantir a aplicação das 

disposições estabelecidas no Decreto nº 345, de 10 de junho de 2014. 

IV - elaborar relatório final com informações sobre os trabalhos da Comissão. 

Art. 4º A Comissão deliberará em reuniões presenciais ou por meio do uso de tecnologia 

de informação e comunicação apropriada, por maioria absoluta. 

Parágrafo único: As reuniões serão realizadas com a participação de no mínimo cinco 

integrantes. 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

Palácio do Registro, em Contagem, 5 de agosto de 2016.  

 

 

 

Vanderlei Daniel da Silva 
Controlador-Geral do Município 
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ANEXO I 

Mapa de Documentos Produzidos 

 

ANEXO II 

Código de Classificação de Documentos da Controladoria-Geral do Município 

 

Legenda: 

Código: parâmetro de classificação de um documento, após análise, de acordo com o 

assunto nele contido (ex: 001 – denúncias; 002 – Diligências órgãos externos; 003 – PAD, 

etc.) 

Área: setor da CGM que produziu ou detém a guarda da informação 

Documento: tipo do documento (ex: Circular; Nota Técnica; Parecer, Solicitação de 

Compras, etc.) 

Grau de sigilo: confidencialidade, criticidade, disponibilidade e integridade (vide art. 1º, § 

2º, desta resolução). 


