
DECRETO nº 1773, de 23 de janeiro de 2012
Dispõe  sobre  alocação,  denominação  e  atribuições  dos 
órgãos  que  compõem  a  estrutura  organizacional  da 
Secretaria  Municipal  de  Defesa  Social  e  dá  outras 
providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto 
no art. 92, inciso VII, da Lei Orgânica do Município de Contagem e na Lei Complementar nº 089, de 19 de julho de 
2010 e alterações;

DECRETA:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º A Secretaria Municipal de Defesa Social tem a seguinte estrutura organizacional:
§1º Secretaria Executiva.
§2º Coordenadoria Municipal de Defesa Civil:
I - Diretoria de Ações Técnico-Operacionais:
a) Gerência de Atividades Administrativo-Operacionais;
b) Gerência de Ações Preventivas; e,
c) Gerência de Ações Operacionais.
§ 3º Comando da Guarda Municipal:
I - Diretoria Operacional:
a) Gerência de Missões Especializadas;
b) Gerência de Proteção Comunitária;
c) Gerência de Proteção Patrimonial;
d) Gerência de Proteção Escolar; e,
e) Gerência de Segurança Institucional.
II - Diretoria de Inteligência:
a) Gerência de Informações de Segurança; e,
b) Gerência de Estatística Operacional.
III - Gerência de Monitoramento Eletrônico;
§4º Corregedoria da Guarda Municipal.
§5º Coordenadoria de Gestão do Centro Integrado de Defesa Social:
I - Diretoria de Informações Integradas:
a) Gerência de Apoio Técnico.
II - Diretoria Administrativa do Centro Integrado de Defesa Social:
a) Gerência de Administração de Pessoal;
b) Gerência de Capacitação de Pessoas; e,
c) Gerência de Recursos Logísticos.
III - Diretoria de Integração Técnico-Administrativa e Sistemas de Gestão.
IV - Diretoria de Gestão de Convênios de Defesa Social.
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§ 6º Coordenadoria do Sistema Municipal de Defesa Social e Prevenção à Violência:
I - Diretoria de Prevenção à Violência e Ações Antidrogas.
§7º Coordenadoria de Relações Institucionais.

TÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DAS UNIDADES

CAPÍTULO I
DA SECRETARIA EXECUTIVA

Art. 2º À Secretaria Executiva compete:
I - prestar assistência ao Gabinete da Secretaria Municipal de Defesa Social;
II - executar as atividades de apoio administrativo necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos da Secretaria  
Municipal de Defesa Social;
III  -  receber,  selecionar,  registrar,  classificar,  expedir,  arquivar  e  conservar  correspondências,  documentos  e  
processos;
IV - 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;
V - providenciar a execução das atividades de serviços gerais, de manutenção de instalações e de equipamentos;
VI  -  acompanhar  as  atividades  relacionadas  à  administração  de  recursos  humanos  lotados  e  em exercício  na 
Secretaria  Municipal  de  Defesa  Social,  segundo  orientações  da  Secretaria  Municipal  de  Administração;
VII - prestar apoio administrativo e disponibilizar documentos e informações solicitados pelas demais unidades;
VIII - coordenar o atendimento ao público interno e externo; e,
IX - executar outras atividades correlatas.

CAPÍTULO II
DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Art. 3º  À Coordenadoria Municipal de Defesa Civil,  observadas as atribuições e responsabilidades do Comitê  
Gestor de Área de Risco, estabelecidas em regulamento próprio, compete:
I - articular,  coordenar e gerenciar, no âmbito do Município, a defesa civil,  cabendo-lhe todas as providências  
necessárias ao seu pronto funcionamento;
II  -  elaborar  a  proposta  do  plano  plurianual  de  ação  da  Defesa  Civil  do  Município,  observada  a  Matriz  de 
Responsabilidades estabelecida em regulamento próprio do Comitê Gestor de Área de Risco, promovendo seus 
ajustes anualmente, observadas as normas e os prazos legais, as diretrizes da Secretaria Municipal de Planejamento  
e Coordenação Geral e as orientações da Coordenadoria de Gestão do Centro Integrado de Defesa Social;
III  -  elaborar a  proposta orçamentária,  observada a Matriz de Responsabilidades  estabelecida em regulamento  
próprio do Comitê Gestor de Área de Risco, e acompanhar a programação financeira da Defesa Civil no Município,  
observadas as normas e os prazos legais, as diretrizes da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação  
Geral e as orientações da Coordenadoria de Gestão do Centro Integrado de Defesa Social;
IV - elaborar e apresentar o Plano Diretor de Defesa Civil e seus desdobramentos em Planos Anuais de Ação da 
Defesa  Civil  no  Município,  que  contemplem  ações  em  tempo  de  normalidade  e  em  possíveis  situações 
emergenciais  ou calamitosas,  observadas  as  diretrizes  das  Políticas  Municipal,  Estadual  e  Federal  pertinentes;
V - elaborar e implementar planos de contingências e planos de operações de defesa civil, bem como projetos 
relacionados com o assunto;
VI - prever e acionar, junto à assistência social do Município e ao Comitê Gestor de Área de Risco, a demanda por  
abrigos  provisórios  para  assistência  à  população  em  situação  de  desastre,  planejando  sua  organização  e  
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administração;
VII - integrar o Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC, cumprindo as disposições contidas em regulamento 
federal próprio;
VIII - promover a articulação e a integração da defesa civil municipal com entidades públicas e privadas, e com  
órgãos estaduais, regionais e federais;
IX - articular-se com as 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;
X - 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;
XI - promover a implantação e acompanhar o funcionamento de Núcleos Comunitários de Defesa Civil - NUDECs, 
ou de associações de voluntários, especialmente em áreas de riscos intensificados, buscando articular, ao máximo, a  
atuação conjunta com as comunidades apoiadas;
XII - capacitar recursos humanos para as ações de defesa civil, inclusive promovendo ou implantando programas 
de treinamento de voluntários;
XIII  -  implementar  os  comandos  operacionais  a  serem utilizados  como  ferramenta  gerencial  para  comandar,  
controlar e coordenar as ações emergenciais, em circunstâncias de desastres;
XIV - promover a inclusão dos princípios de defesa civil nos currículos escolares da rede municipal de ensino  
médio  e  fundamental,  proporcionando  todo  apoio  à  comunidade  docente  no  desenvolvimento  de  material 
pedagógico-didático para esse fim;
XV - promover exercícios simulados para capacitar e treinar equipes, inclusive com participação da população;  
XVI - participar da implementação de banco de dados que contenha mapas temáticos sobre ameaças múltiplas,  
vulnerabilidades e mobiliamento do território, nível de riscos e sobre recursos relacionados com o equipamento do 
território e disponíveis para o apoio às operações;
XVII  -  analisar  e  recomendar  a  inclusão  de  áreas  de  risco  no  Plano  Diretor  do  Município;
XVIII  -  apoiar  e  acompanhar  o  controle  e  a  fiscalização  de  atividades  capazes  de  provocar  desastres;
XIX - promover e acompanhar as ações preventivas, especialmente as de vistoria e avaliação de riscos reais ou  
potenciais  em áreas  com ameaças,  vulnerabilidades  e/ou  riscos  de  desastres,  e  as  ações  de  articulação  para  
intervenção  preventiva,  de  isolamento  e  de  evacuação  da  população  de  tais  áreas,  quando  necessário;
XX -  incrementar  as  atividades  de monitorização,  alerta  e  alarme,  com o  objetivo  de  otimizar  a  previsão  de  
desastres e de avaliar riscos;
XXI - 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;
XXII - promover a atualização e disponibilização das informações relacionadas com a defesa civil;
XXIII - subsidiar o Chefe do Poder Executivo Municipal para a decretação de situação de emergência ou estado de  
calamidade pública, observados os critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Defesa Civil - CONDEC;
XXIV -  coordenar,  promover  e/ou  executar  a  prestação  de  socorro  e  assistência  às  populações  afetadas  por  
desastres, observada sua área de atuação;
XXV -  articular,  em caso de emergência,  o  apoio  da  Coordenadoria  Estadual  de Defesa  Civil  -  CEDEC,  da  
Secretaria Nacional de Defesa Civil - SEDEC e demais entidades do SINDEC para os provimentos necessários; 
XXVI - manter o órgão estadual de defesa civil, a Secretaria Nacional de Defesa Civil e os órgãos do Sistema 
Municipal de Defesa Social e Prevenção à Violência, informados sobre a ocorrência de desastres e sobre atividades  
de defesa civil;
XXVII - zelar e responder pelo patrimônio público colocado à sua disposição;
XXVIII - articular e colaborar com outras unidades, organizações e entidades em assuntos de sua competência;
XXIX - assessorar o Secretário Municipal de Defesa Social em assuntos de sua competência; e,
XXX - executar outras atividades correlatas.

3



Seção I
Da Diretoria de Ações Técnico-Operacionais

Art. 4º À Diretoria de Ações Técnico-Operacionais compete:
I  -  interagir  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;
II - executar os levantamentos necessários à elaboração do Plano Diretor de Defesa Civil e seus desdobramentos  
em Planos Anuais de Ação da Defesa Civil no Município e dar consecução aos seus trabalhos em consonância com 
os referidos planos;
III - estudar, definir e 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 desastres;
IV -  executar  planos  operacionais  em tempo  oportuno,  atentando-se  às  informações  de  alerta  dos  órgãos  de 
previsão e acompanhamento;
V -  participar  da implementação  de banco de dados que contenha mapas  temáticos  sobre  ameaças  múltiplas,  
vulnerabilidades e mobiliamento do território, nível de riscos e sobre recursos relacionados com o equipamento do 
território e disponíveis para o apoio às operações;
VI  -  promover  a  implantação,  manutenção  e  atualização  de  cadastro  de  recursos  humanos,  materiais  e 
equipamentos a serem utilizados nas operações próprias da defesa civil municipal, especialmente em situações de  
anormalidades;
VII - promover vistorias de locais e instalações indicadas 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  de  defesa civil,  como abrigo temporário,  acompanhando a 
inserção de tais informações em cadastro próprio;
VIII - coordenar os agentes de defesa civil e controlar os materiais disponibilizados, as operações de mobilização 
comunitária, de prevenção, de socorro, de recuperação de áreas deterioradas por desastres e/ou de reabilitação;
IX - encaminhar técnicos para vistoria, averiguação e análise de denúncias e ocorrências pertinentes à área de  
defesa civil;
X - atender e dar os encaminhamentos cabíveis quanto às notificações de necessidade de prevenção, intervenção ou  
saneamento de situações de risco;
XI - vistoriar edificações e áreas de risco e elaborar relatórios técnicos de vistoria, indicando os riscos, área de  
abrangência e população vulnerável, com sugestões de encaminhamento;
XII - promover ou executar a intervenção preventiva, o isolamento e a evacuação da população de áreas ou em  
situação de risco intensificado e das edificações vulneráveis ameaçadas;
XIII - promover o salvamento de populações atingidas por desastres, em articulação com os órgãos competentes;
XIV -  proceder  à  avaliação  de  danos  e  prejuízos  das  áreas  atingidas  por  desastres,  e  ao  preenchimento  dos  
formulários de Notificação Preliminar de Desastres - NOPRED e de Avaliação de Danos - AVADAN;
XV - zelar e responder pelo patrimônio público colocado à sua disposição;
XVI - articular e colaborar com outras unidades em assuntos de sua competência;
XVII - assessorar o Coordenador de Defesa Civil em assuntos de sua de competência; e,
XVIII - executar outras atividades correlatas.

Subseção I
Da Gerência de Atividades Administrativo-Operacionais

Art. 5º À Gerência de Atividades Administrativo-Operacionais compete:
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I - executar os levantamentos necessários à elaboração do Plano Diretor de Defesa Civil e seus desdobramentos em 
Planos Anuais de Ação da Defesa Civil no Município e dar consecução aos seus trabalhos em consonância com os  
referidos planos;
II - acompanhar a execução orçamentária e financeira da defesa civil municipal, apontando as correções e os ajustes  
que se fizerem necessários;
III - acompanhar a execução e o vencimento de contratos, convênios e outros ajustes de interesse da Coordenadoria 
Municipal de Defesa Civil, mantendo arquivo próprio e indicando, em cada caso, as providências a serem tomadas;
IV - fazer com que as doações de bens e de numerários à defesa civil municipal sejam registradas/depositadas em 
contas  específicas  de  fundo  próprio,  ou  vinculadas  ao  Fundo  Municipal  de  Defesa  Social  -  FMDS;
V - receber, e quando for o caso, firmar recibo, dos bens doados à defesa civil municipal, tomando as providências 
cabíveis;
VI  -  implantar  e  operacionalizar  sistema  de  cadastramento  e  controle  de  recursos  humanos,  materiais  e  
equipamentos,  próprios  ou de terceiros,  disponibilizados às  operações  da defesa  civil  municipal,  mantendo os 
registros permanentemente atualizados;
VII - exercer o controle de utilização das viaturas disponibilizadas para operações de defesa civil no Município;
VIII  -  responder  pela  organização,  guarda  e  conservação  dos  bens  disponibilizados  à  defesa  civil  municipal,  
inclusive os recebidos em doação;
IX - controlar e baixar, em registro próprio, os bens distribuídos à população flagelada/necessitada;
X - coletar e acompanhar a distribuição de suprimentos em situações de desastre;
XI –manter e administrar sistema de comunicação interna utilizado pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil;
XII - elaborar as escalas e gerenciar os plantões de atendimento 199, vistoria emergencial e os de sobreaviso;
XIII  -  participar  da  ação  operacional  de  promoção  e  do  salvamento  de  populações  atingidas  por  desastres;  
XIV - estabelecer procedimentos e rotinas de sua área de atuação;
XV - zelar e responder pelo patrimônio público colocado à sua disposição;
XVI - articular e colaborar com outras unidades em assuntos de sua competência;
XVII - assessorar o Diretor de Ações Técnico-Operacionais em assuntos de sua competência; e,
XVIII - executar outras atividades correlatas.

Subseção II
Da Gerência de Ações Preventivas

Art. 6º Compete à Gerência de Ações Preventivas:
I  -  interagir  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;
II - executar os levantamentos necessários à elaboração do Plano Diretor de Defesa Civil e seus desdobramentos  
em Planos Anuais de Ação da Defesa Civil no Município e dar consecução aos seus trabalhos em consonância com 
os referidos planos;
III - levantar, vistoriar e monitorar permanentemente áreas com ameaças, vulnerabilidades e/ou riscos de desastres;
IV - avaliar os riscos reais ou potenciais a que estão submetidas as populações situadas em áreas com ameaças,  
vulnerabilidades e/ou riscos de desastres e, quando necessário, promover ou articular a intervenção preventiva, o  
isolamento e a evacuação, adotando todas as medidas preventivas ou corretivas cabíveis, reduzindo os riscos e 
priorizando a proteção das referidas populações;
V - contribuir para a manutenção e atualização de banco de dados com informações estatísticas e georeferenciadas  
sobre as áreas municipais com ameaças, vulnerabilidades e/ou riscos de desastres;
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VI - subsidiar o cadastro de recursos humanos, materiais e equipamentos, próprios ou de terceiros, disponibilizados 
às operações da defesa civil municipal, com dados e informações de sua competência;
VII  -  obter,  junto  à  assistência  social  do  Município,  dados  e  informações  necessárias  à  previsão  de  abrigos  
provisórios para populações em situações de desastre, indicando alternativas que possibilitem o planejamento de  
sua organização e administração;
VIII - receber informações de alerta dos órgãos de previsão e acompanhamento e repassá-las ao Comitê Gestor de  
Área de Risco e a entidades cadastradas na Coordenadoria Municipal de Defesa Civil;
IX - recolher as leituras pluviométricas dos equipamentos instalados no Município e repassá-las ao responsável  
pelo serviço meteorológico;
X  -  promover  a  mobilização  comunitária  em  prol  das  ações  de  prevenção  e  participar  da  implantação  e  
funcionamento de Núcleos Comunitários de Defesa Civil - NUDEC´s, ou entidades correspondentes, especialmente 
em áreas de riscos intensificados e nas escolas de nível fundamental e médio;
XI -  participar  dos  programas  de capacitação de recursos  humanos  para  as  ações  de defesa  civil,  inclusive o 
treinamento de voluntários;
XII - participar da ação operacional de promoção e do salvamento de populações atingidas por desastres;
XIII  - subsidiar  a Gerência de Ações Operacionais com dados e informações necessárias à realização de suas  
atribuições;
XIV - estabelecer procedimentos e rotinas de sua área de atuação;
XV - zelar e responder pelo patrimônio público colocado à sua disposição;
XVI - articular e colaborar com outras unidades em assuntos de sua competência;
XVII - assessorar o Diretor de Ações Técnico-Operacionais em assuntos de sua competência; e,
XVIII - executar outras atividades correlatas.

Subseção III
Da Gerência de Ações Operacionais

Art. 7º À Gerência de Ações Operacionais compete:
I - executar os levantamentos necessários à elaboração do Plano Diretor de Defesa Civil e seus desdobramentos em 
Planos Anuais de Ação da Defesa Civil no Município e dar consecução aos seus trabalhos em consonância com os  
referidos planos;
II - participar de atividades de interação com as comunidades situadas em áreas municipais com ameaças e/ou  
riscos de desastres;
III - interagir com a Gerência de Ações Preventivas quanto ao levantamento de dados e informações de edificações  
e de áreas com ameaças, vulnerabilidades e/ou riscos de desastres em matéria de defesa civil;
IV - contribuir para a manutenção e atualização de banco de dados com informações estatísticas e georeferenciadas 
sobre as áreas municipais com ameaças, vulnerabilidades e/ou riscos de desastres;
V  -  acompanhar  o  cadastro  dos  recursos  humanos,  materiais  e  equipamentos,  próprios  ou  de  terceiros,  
disponibilizados às operações da defesa civil municipal, adotando as medidas necessárias ao seu ajustamento às  
suas ações;
VI - indicar ao Coordenador Municipal de Defesa Civil o acionamento de abrigos provisórios e pontos de apoio 
para populações em situações de desastre;
VII - participar da implantação e funcionamento de Núcleos Comunitários de Defesa Civil - NUDEC´s,  ou de 
entidades correspondentes;
VIII - acompanhar programas de treinamento de voluntários;
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IX - atentar-se às informações de alerta dos órgãos de previsão e acompanhamento para subsidiar a execução de  
planos operacionais em tempo oportuno;
X - receber, registrar, analisar, classificar e atender ou dar o encaminhamento devido às denúncias de risco e/ou  
perigo e aos chamados de socorro;
XI - notificar moradores para evasão de local de risco;
XII - promover a evacuação da população em perigo, que estiver em situação de risco alto ou muito alto, assim  
definidas;
XIII - participar da articulação de ações integradas com os diversos órgãos do Município e comunidades irmanadas  
para o enfrentamento de situações de desastre ou para socorro, reabilitação e/ou recuperação de áreas deterioradas  
por desastres;
XIV - promover e participar do salvamento de populações atingidas por desastres;
XV - distribuir e controlar os suprimentos em situações de desastre;
XVI -  avaliar  danos e prejuízos das áreas  atingidas  por  desastres,  subsidiando a Diretoria de Ações Técnico-
Operacionais nos encaminhamentos necessários;
XVII - estabelecer procedimentos e rotinas de sua área de atuação;
XVIII - zelar e responder pelo patrimônio público colocado à sua disposição;
XIX - articular e colaborar com outras unidades em assuntos de sua competência;
XX - assessorar o Diretor de Ações Técnico-Operacionais em assuntos de sua competência; e,
XXI - executar outras atividades correlatas.

CAPÍTULO III
DO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL

Art. 8º Ao Comando da Guarda Municipal compete:
I - exercer o comando da corporação Guarda Municipal;
II - elaborar a proposta do plano plurianual de ação da Guarda Municipal de Contagem, promovendo seus ajustes  
anualmente,  observadas as normas e os prazos legais,  as diretrizes da Secretaria Municipal de Planejamento e 
Coordenação Geral e as orientações da Coordenadoria de Gestão do Centro Integrado de Defesa Social;
III - elaborar a proposta orçamentária e acompanhar a programação financeira da Guarda Municipal, observadas as  
normas  e  os  prazos  legais,  as  diretrizes  da  Secretaria  Municipal  de  Planejamento  e  Coordenação  Geral  e  as  
orientações da Coordenadoria de Gestão do Centro Integrado de Defesa Social;
IV -  elaborar  e  apresentar  o  Plano Anual  de Ação da Guarda Municipal,  observadas  as  diretrizes  da Política 
Municipal de Defesa Social;
V - dirigir e controlar a Guarda Municipal por meio de diretrizes e ordens necessárias ao cumprimento de suas  
atribuições administrativas, operacionais e legais; 
VI - coordenar as atividades operacionais de monitoramento eletrônico do Sistema Integrado de Monitoramento de 
Contagem - SimCon, de que trata a Lei nº 4.424, de 05 de janeiro de 2011, observada a legislação aplicável;
VII - realizar o comando operacional de utilização de imagem na Central Integrada de Comando e Controle do  
SimCon, observada a legislação aplicável;
VIII - autorizar, por escrito e em caráter específico, acesso à Sala de Situação para visualização de imagem gerada  
pelo SimCon, observada a legislação aplicável;
IX - coordenar a produção de conhecimento, visando subsidiar as ações do Gabinete de Gestão Integrada Municipal  
- GGI-M CONTAGEM;
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X - supervisionar o cumprimento das rotinas e procedimentos administrativos e operacionais da Guarda Municipal  
de Contagem, inclusive de metas gerenciais;
XI - estabelecer padrões para avaliação institucional da Guarda Municipal de Contagem;
XII- zelar pelos princípios de hierarquia, disciplina, moral e ética da Guarda Municipal de Contagem;
XIII  -  solucionar  e/ou  encaminhar,  no  seu  nível  de  competência,  recursos  e  documentos  apresentados  por 
servidores da Guarda Municipal de Contagem;
XIV - coordenar os projetos que envolvam a Guarda Municipal de Contagem, de forma a garantir o cumprimento 
de sua missão institucional;
XV - representar a Guarda Municipal de Contagem perante os cidadãos, órgãos e entidades públicas ou privadas;
XVI - zelar pelo cumprimento das atribuições legais da Guarda Municipal, 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 administrativa;
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 a 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;
h) prevenir e inibir atos delituosos que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais, priorizando a  
segurança do cidadão;
XVII - encaminhar, para consideração superior, critérios de temporalidade e classificação de sigilo de documentos  
de inteligência da Guarda Municipal;
XVIII - realizar intercâmbio com outras organizações de interesse da Guarda Municipal de Contagem;
XIX - zelar e responder pelo patrimônio público colocado à sua disposição;
XX - articular e colaborar com outras unidades, organizações e entidades em assuntos de sua competência;
XXI - assessorar o Secretário Municipal de Defesa Social em assuntos de sua competência; e,
XXII - executar outras atividades correlatas.

Seção I
Da Diretoria Operacional

Art. 9º À Diretoria Operacional compete:
I - elaborar e apresentar o seu Plano Anual de Ação, observadas as diretrizes do Comando da Guarda Municipal;
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 Município;
III - supervisionar as ações e a atuação operacional da Guarda Municipal de Contagem, avaliando os resultados  
obtidos e sugerindo medidas para melhoria do desempenho;
IV - estabelecer padrões de atuação da Guarda Municipal segundo a filosofia dos Direitos Humanos;
V - coordenar o atendimento a eventos que demandem o acompanhamento da Guarda Municipal;
VI - elaborar, acompanhar e propor alterações, a qualquer tempo, dos mapas de emprego operacional, observada a 
classificação de risco dos postos;
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VII - realizar levantamentos de ocorrências influentes na execução da atividade da Guarda Municipal 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 Municipal;
X  -  articular-se  com  órgãos  e  entidades  que  atuam  no  Município  visando  a  implementação  de  ações  
interdisciplinares próprias da Guarda Municipal;
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 - assessorar o Comando da Guarda Municipal em assuntos de sua competência; e,
XV - executar outras atividades correlatas.

Subseção I
Da Gerência de Missões Especializadas

Art. 10 À Gerência de Missões Especializadas compete:
I - elaborar e apresentar o seu Plano Anual de Ação, observadas as diretrizes da Diretoria Operacional; 
II - coordenar o emprego operacional dos guardas municipais em ações de complexidade que o Município for parte,  
em especial:
a) escolta de autoridades;
b) escolta de valores;
c) apoio em eventos;
III - 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;
IV - estabelecer procedimentos e rotinas de sua área de atuação;
V - zelar e responder pelo patrimônio público colocado à sua disposição;
VI -  articular  e colaborar  com outras unidades  da Secretaria Municipal  de  Defesa Social  em assuntos de sua  
competência;
VII - assessorar o Diretor Operacional em assuntos de sua competência; e
VIII - executar outras atividades correlatas.

Subseção II
Da Gerência de Proteção Comunitária

Art.11 À Gerência de Proteção Comunitária compete:
I - elaborar e apresentar o seu Plano Anual de Ação, observadas as diretrizes da Diretoria Operacional;
II - garantir, por meio de suas ações, a proteção do meio ambiente, do patrimônio histórico, cultural, ecológico e 
paisagístico do Município;
III  -  proteger  equipamentos  e benfeitorias instalados em praças e  outros logradouros públicos  pertencentes ao 
Município;  
IV - prevenir e inibir atos delituosos que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais;
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V - realizar ações e projetos de aproximação entre a Guarda Municipal e a população de Contagem;
VI - realizar reuniões com a comunidade para conhecer suas necessidades de defesa social;
VII - estabelecer procedimentos e rotinas de sua área de atuação;
VIII - zelar e responder pelo patrimônio público colocado à sua disposição;
IX -  articular  e colaborar  com outras unidades  da Secretaria Municipal  de  Defesa Social  em assuntos de sua  
competência;
X - assessorar o Diretor Operacional em assuntos de sua competência; e,
XI - executar outras atividades correlatas.

Subseção III
Da Gerência de Proteção Patrimonial

Art.12 À Gerência de Proteção Patrimonial 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;
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 III,  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 Secretaria  Municipal  de  Defesa  Social  em assuntos  de  sua 
competência;
XI - assessorar o Diretor Operacional em assuntos de sua competência; e,
XII - executar outras atividades correlatas.

Subseção IV
Da Gerência de Proteção Escolar

Art. 13 À Gerência de Proteção Escolar compete:
I - elaborar e apresentar o seu Plano Anual de Ação, observadas as diretrizes da Diretoria Operacional;
II - proteger as escolas públicas municipais, seus bens e instalações;
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 Municipal nas escolas da rede pública pertencentes ao  
Município;
VI - proteger os servidores e usuários da rede púbica de ensino pertencente ao Município;
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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 Secretaria Municipal de Defesa Social em assuntos de sua  
competência;
XIV - assessorar o Diretor Operacional em assuntos de sua competência; e,
XV - executar outras atividades correlatas.

Subseção V
Da Gerência de Segurança Institucional

Art. 14 À Gerência de Segurança Institucional compete:
I - elaborar e apresentar o seu Plano Anual de Ação, observadas as diretrizes da Diretoria Operacional;
II  -  gerenciar  a  equipe  de  escolta  do  Prefeito,  do  Vice-Prefeito  e  de  outras  autoridades  municipais,  quando 
necessário;
III - participar de reuniões, eventos, palestras e atividades extras que envolvam o Prefeito e o Vice-Prefeito;
IV - organizar o apoio às autoridades em visita ao Município;
V - responsabilizar-se pelos postos de guarda na sede da Prefeitura do Município e em local  de permanência 
funcional do Prefeito;
VI - estabelecer procedimentos e rotinas de sua área de atuação; 
VII - zelar e responder pelo patrimônio público colocado à sua disposição;
VIII - articular e colaborar com outras unidades da Secretaria Municipal de Defesa Social em assuntos de sua  
competência;
IX - assessorar o Diretor Operacional em assuntos de sua competência; e,
X - executar outras atividades correlatas.

Seção II
Da Diretoria de Inteligência

Art. 15 À Diretoria de Inteligência compete:
I - elaborar e apresentar o seu Plano Anual de Ação, observadas as diretrizes do Comando da Guarda Municipal;
II - coordenar e integrar as atividades de inteligência de defesa social no âmbito de atuação da Secretaria Municipal  
de Defesa Social;
III - identificar, acompanhar e avaliar as ameaças reais ou potenciais no âmbito de atuação da Guarda Municipal;
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 Municipal, por meio de dados  
estatísticos;
VI  -  subsidiar,  com  informações  estatísticas,  as  decisões  nos  diversos  níveis  de  gerenciamento  da  Guarda 
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Municipal, da Secretaria Municipal de Defesa Social 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  Gabinete  de  Gestão  Integrada  Municipal  -  GGI-M 
CONTAGEM;
VIII - buscar a integração dos sistemas 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 - confeccionar o Manual de Inteligência, garantindo seu sigilo;
X - propor, ao Comando da Guarda Municipal, critérios de temporalidade e classificação de sigilo de documentos; 
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 - assessorar o Comando da Guarda Municipalem assuntos de sua competência; e,
XIV - executar outras atividades correlatas.

Subseção I
Da Gerência de Informações de Segurança

Art. 16 À Gerência de Informações de Segurança compete:
I - elaborar e apresentar o seu Plano Anual de Ação, observadas as diretrizes da Diretoria de Inteligência;
II - executar a coleta, a busca e a análise de dados para a produção de conhecimento no campo da defesa social;
III - monitorar a efetividade das ações de defesa social no Município;
IV - subsidiar as decisões do Gabinete de Gestão Integrada Municipal - GGI-M CONTAGEM, com relatórios sobre  
práticas infracionais, criminais e administrativas;
V- levantar dados e informações necessárias à tomada de decisão dos diversos órgãos integrantes doGabinete de  
Gestão Integrada Municipal GGI-M CONTAGEM, para o cumprimento de suas atribuições legais;
VI - produzir conhecimento sobre os fatos graves que afetam os órgãos públicos municipais e a comunidade;
VII - salvaguardar os conhecimentos produzidos por meio de medidas de segurança;
VIII - identificar, acompanhar e avaliar as ameaças reais ou potenciais à defesa social do Município;
IX - manter a segurança do arquivo de assuntos sigilosos sob a responsabilidade da Diretoria de Inteligência;
X - estabelecer procedimentos e rotinas de sua área de atuação;
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 - assessorar o Diretor de Inteligência em assuntos de sua competência; e,
XIV - executar outras atividades correlatas.

Subseção II
Da Gerência de Estatística Operacional

Art. 17 À Gerência de Estatística Operacional compete:
I - elaborar e apresentar o seu Plano Anual de Ação, observadas as diretrizes da Diretoria de Inteligência;
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II - elaborar análises e relatórios estatísticos apontando os números, as variações e a predominância das ocorrências  
atendidas pela Guarda Municipal;
III - manter o controle dos boletins de ocorrência registrados pela Guarda Municipal;
IV - obter e acompanhar dados estatísticos e informações relativas à defesa social de interesse do Município;
V - elaborar estatísticas e indicadores sociais para planejamento de ações e decisões de prioridades dedefesa social  
do Município, inclusive para subsidiar o Gabinete de Gestão Integrada Municipal- GGI-M CONTAGEM;
VI - levantar, organizar e analisar as informações locais sobre criminalidade, violência e vulnerabilidade social;
VII - estabelecer procedimentos e rotinas de sua área de atuação; 
VIII - zelar e responder pelo patrimônio público colocado à sua disposição;
IX -  articular  e colaborar  com outras unidades  da Secretaria Municipal  de  Defesa Social  em assuntos de sua  
competência;
X - assessorar o Diretor de Inteligência em assuntos de sua competência; e,
XI - executar outras atividades correlatas.

Seção III
Da Gerência de Monitoramento Eletrônico

Art. 18 À Gerência de Monitoramento Eletrônico compete:
I - elaborar e apresentar o seu Plano Anual de Ação, observadas as diretrizes do Comando da Guarda Municipal;
II  -  gerenciar,  administrativa  e  operacionalmente,  a  Central  Integrada  de  Comando  e  Controle  do  SimCon,  
observada a legislação aplicável;
III - exercer e responder pelo controle de entrada e saída de pessoas à Central Integrada de Comando e Controle,  
bem como à Sala de Situação para visualização de imagens do SimCon;
IV - acompanhar, avaliar e executar, no que couberem, as atividades de monitoramento eletrônico, respeitadas as  
disposições da legislação aplicável;
V - comunicar, por meio de registro próprio, à Diretoria de Informações Integradas da Coordenadoria de Gestão do 
Centro  Integrado  de  Defesa  Social  a  demanda  por  manutenção  preventiva,  corretiva  ou  outra  que  possa  
comprometer o perfeito funcionamento de sistemas eletrônicos necessários ao cumprimento de suas atribuições;
VI - gerenciar a Central de Comunicação Operacional da Guarda Municipal - CECOP;
VII - realizar o monitoramento contínuo e o acompanhamento dos fatos e da criminalidade nas áreas delimitadas, 
visando subsidiar o planejamento de ações de segurança e defesa social, respeitada, em cada caso, a legislação 
aplicável;
VIII - promover a integração com outras centrais de monitoramento eletrônico, visando economia de esforços e 
maior amplitude de cobertura;
IX - gerenciar a execução de contratos em sua área de atuação; 
X - estabelecer procedimentos e rotinas de sua área de atuação; 
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 - assessorar o Comando da Guarda Municipal em assuntos de sua competência; e,
XIV - executar outras atividades correlatas.
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CAPÍTULO IV
DA CORREGEDORIA DA GUARDA MUNICIPAL

Art. 19 À Corregedoria da Guarda Municipal compete:
I - elaborar e apresentar o Plano Anual de Ação da Corregedoria da Guarda Municipal, observadas as diretrizes da  
Política Municipal de Defesa Social;
II  -  assistir,  fiscalizar  e  orientar  os  integrantes da Guarda Municipal  de Contagem nos assuntos  disciplinares;
III - manifestar-se sobre assuntos de natureza disciplinar que devam ser submetidos à apreciação do Comando da 
Guarda Municipal, bem como indicar a composição das Comissões Processantes;
IV - instaurar sindicâncias administrativas e processos administrativos disciplinares para a apuração de infrações 
administrativas atribuídas aos servidores da Guarda Municipal de Contagem;
V  -  observar  o  Regulamento  Disciplinar  da  Guarda  Municipal  e  avocar,  excepcional  e  fundamentadamente, 
processos  administrativos  disciplinares  e  sindicâncias  administrativas  instauradas  para  a apuração de infrações 
administrativas atribuídas a servidores integrantes do Quadro da Guarda Municipal de Contagem;
VI - realizar as correições ordinárias e extraordinárias nas unidades da Guarda Municipal, remetendo relatório ao 
Comando da Guarda Municipal;
VII - remeter ao Comando da Guarda Municipal relatório circunstanciado sobre a atuação pessoal e funcional dos  
servidores integrantes do Quadro da Guarda Municipal;
VIII - julgar os recursos de classificação ou reclassificação de comportamento dos servidores integrantes da Guarda  
Municipal de Contagem;
IX - controlar atos e prazos em procedimentos administrativos disciplinares;
X - recomendar, ao Secretário Municipal de Defesa Social, a aplicação de penalidades na forma prevista em Lei;
XI - expedir instruções sobre os procedimentos administrativos disciplinares, observada a legislação em vigor e as  
orientações técnicas da Corregedoria Municipal;
XII - encaminhar à Corregedoria Municipal relatório de processos disciplinares instaurados, para conhecimento;
XIII  -  responder  às  consultas  formuladas  pelos  órgãos  da  Administração  Pública  sobre  assuntos  de  sua  
competência;
XIV - zelar e responder pelo patrimônio público colocado à sua disposição;
XV - articular e colaborar com outras unidades, organizações e entidades em assuntos de sua competência;
XVI - assessorar o Secretário Municipal de Defesa Social em assuntos de sua competência; e,
XVII - executar outras atividades correlatas.

CAPÍTULO V
DA COORDENADORIA DE GESTÃO DO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA SOCIAL

Art. 20 À Coordenadoria de Gestão do Centro Integrado de Defesa Social compete:
I - elaborar e apresentar seu Plano Anual de Ação, observadas as diretrizes da Política Municipal de Defesa Social;
II  -  coordenar  o Centro Integrado de Defesa Social,  tomando todas  as  providências  necessárias  ao seu pleno  
funcionamento;
III - elaborar a proposta do plano plurianual de ação da Secretaria Municipal de Defesa Social e de seus fundos  
especiais, promovendo seus ajustes anualmente, observados os prazos legais e as diretrizes da Secretaria Municipal  
de Planejamento e Coordenação Geral;
IV  -  elaborar  a  proposta  orçamentária  e  supervisionar  o  acompanhamento  da  execução  orçamentária  e  da 
programação financeira da Secretaria Municipal de Defesa Social e de seus fundos especiais, interagindo com os  
órgãos competentes e coordenando todo o processo;
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V - coordenar a elaboração e acompanhar a execução, no âmbito da Secretaria Municipal de Defesa Social, de 
programas, projetos e planos de trabalho;
VI -  coordenar a execução de convênios, contratos e outros instrumentos congêneres,  no âmbito da Secretaria 
Municipal de Defesa Social;
VII - coordenar as atividades relativas à formação, capacitação e rotinas de recursos humanos, recursos logísticos e  
recursos tecnológicos da Secretaria Municipal de Defesa Social;
VIII - coordenar as atividades relativas à racionalização de procedimentos, sistemas e métodos administrativos,  
apoiando  o  desenvolvimento  e  a  execução  de  processos  de  melhoria  contínua  de  gestão  da  Secretaria;
IX - fazer a gestão da manutenção, conservação e desenvolvimento dos recursos de hardware, software e rede  
necessários ao sistema de informações da Secretaria Municipal de Defesa Social, visando a eficiência de suas ações 
e o seu desenvolvimento institucional;
X  –  estabelecer  diretrizes  para  coordenação  de  utilização  de  equipamentos  do  SimCon,  inclusive  de  sua 
responsabilidade  de  uso,  de  seu  funcionamento  e  de  sua  manutenção  preventiva  e  corretiva,  observadas  as 
disposições legais pertinentes à conservação e preservação patrimonial;
XI  -  orientar  e  acompanhar  os  procedimentos  necessários  à  geração/recepção,  registro,  armazenamento  e  
conservação de imagens e dados do SimCon;
XII - coordenar o processo de liberação de réplica de imagens de registros do SimCon, mediante determinação  
judicial ou Termo de Responsabilidade de Utilização de Imagens, autorizando, por escrito e em caráter específico,  
aquelas que estiverem de conformidade com as disposições legais pertinentes;
XIII - coordenar a instrução de processos de compra da Secretaria, apoiando, quando necessário, a elaboração e  
análise de seus elementos e observando o discriminado na solicitação pela unidade requisitante;
XIV -  planejar,  coordenar  e  supervisionar  a  execução  de  atividades  relacionadas  aos  serviços  de  limpeza  e 
conservação, e de manutenção geral do Centro Integrado de Defesa Social - CIDS;
XV  -  apoiar,  com  o  aporte  técnico-administrativo  e  de  infra-estrutura,  os  conselhos,  fundos  ou  entidades  
correspondentes, da Secretaria Municipal de Defesa Social;
XVI - estabelecer as diretrizes para o pleno funcionamento do Telecentro da Secretaria Municipal de Defesa Social;
XVII - zelar e responder pelo patrimônio público colocado à sua disposição;
XVIII - articular e colaborar com outras unidades,  organizações e entidades em assuntos de sua competência;
XIX - assessorar o Secretário Municipal de Defesa Social em assuntos de sua competência; e,
XX - executar outras atividades correlatas.

Seção I
Da Diretoria de Informações Integradas

Art. 21 À Diretoria de Informações Integradas compete:
I - elaborar e apresentar o seu Plano Anual de Ação, observadas as diretrizes da Coordenadoria de Gestão do  
Centro Integrado de Defesa Social;
II - acompanhar, junto à Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral, o planejamento de sistemas 
integrados da tecnologia da informação da Secretaria Municipal de Defesa Social;
III - conservar, preservar e desenvolver sistemas tecnológicos adequados às necessidades operacionais da Secretaria 
Municipal  de  Defesa  Social,  observadas,  no  que  couber,  as  diretrizes  exaradas  pela  Secretaria  Municipal  de  
Planejamento e Coordenação Geral;
IV - executar as políticas relativas à segurança da informação, em especial de defesa social e prevenção à violência,  
observadas  a  legislação  aplicável  e,  no  que  couber,  as  diretrizes  da  Secretaria  Municipal  de  Planejamento  e  
Coordenação Geral, salvaguardando sua proteção, integridade, confidencialidade e disponibilidade; 
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V - apoiar técnico-operacionalmente o processo de utilização e assegurar a manutenção, no âmbito da Secretaria  
Municipal  de  Defesa  Social,  de  recursos  de  hardware,  software  e  de  rede  do  SimCon  e  de  outros  sistemas;
VI  -  apoiar  técnico-operacionalmente  e  controlar  o  processo  de  utilização,  conservação,  preservação  e 
desenvolvimento de recursos de hardware, software e de rede necessários ao sistema de informações da Secretaria  
Municipal de Defesa Social, visando a eficiência de suas ações e o seu desenvolvimento institucional;
VII - assegurar os cuidados tecnológicos necessários à geração, transmissão, recepção, registro, armazenamento e  
conservação de imagens e dados gerados pelo SimCon;
VIII - responder pelo armazenamento e conservação de imagens e dados gerados pelo SimCon;
IX - liberar, mediante autorização formal de autoridade competente, réplica de imagem de registro do SimCon,  
observadas as  disposições da legislação aplicável;
X  -  propor  novas  tecnologias  necessárias  à  otimização  de  processos,  à  redução  de  custos  e  à  atualização  
tecnológica, no âmbito da Secretaria Municipal de Defesa Social;
XI - elaborar e encaminhar à consideração superior relatório de ocorrências anômalas;
XII - zelar pela execução e cumprimento de projetos, aquisições e serviços realizados em sua área de atuação;
XIII - zelar e responder pelo patrimônio público colocado à sua disposição;
XIV - articular e colaborar com outras unidades da Secretaria Municipal de Defesa Social em assuntos de sua  
competência;
XV - assessorar o Coordenador do Centro Integrado de Defesa Social em assuntos de sua competência; e,
XVI - executar outras atividades correlatas.

Subseção I
Da Gerência de Apoio Técnico

Art. 22 À Gerência de Apoio Técnico compete:
I  -  elaborar  e  apresentar  o  seu  Plano  Anual  de  Ação,  observadas  as  diretrizes  da  Diretoria  de  Informações  
Integradas;
II  -  fornecer  apoio técnico-operacional,  manter  os  serviços  de suporte aos  usuários  e gerenciar  o processo de  
utilização de recursos de hardware, software e rede necessários ao sistema de informações da Secretaria Municipal  
de Defesa Social, visando a eficiência de suas ações e o seu desenvolvimento institucional;
III - disponibilizar os recursos de infra-estrutura tecnológica de forma a atender as necessidades dos usuários;
IV - gerenciar a execução de contratos em sua área de atuação;
V - estabelecer procedimentos e rotinas de sua área de atuação;
VI - zelar e responder pelo patrimônio público colocado à sua disposição;
VII - articular e colaborar com outras unidades da Secretaria Municipal  de Defesa Social  em assuntos de sua  
competência;
VIII - assessorar o Diretor de Informações Integradas em assuntos de sua competência; e,
IX - executar outras atividades correlatas.

Seção II
Da Diretoria Administrativa do Centro Integrado de Defesa Social

Art. 23 À Diretoria Administrativa do Centro Integrado de Defesa Social compete:
I - elaborar e apresentar o seu Plano Anual de Ação, observadas as diretrizes da Coordenadoria de Gestão do  
Centro Integrado de Defesa Social;
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II  -  participar  da  gestão  do  Centro  Integrado  de  Defesa  Social,  buscando  viabilizar  todas  as  providências  
necessárias ao seu pleno funcionamento;
III - participar da elaboração da proposta do plano plurianual de ação da Secretaria Municipal de Defesa Social e de 
seus fundos especiais, e acompanhar a promoção de seus ajustes anuais, observados os prazos legais e as diretrizes  
da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral; 
IV - participar da elaboração da proposta orçamentária e acompanhar a execução orçamentária e a programação 
financeira  da  Secretaria  Municipal  de  Defesa  Social  e  de  seus  fundos  especiais,  interagindo  com os  órgãos  
competentes;
V  -  viabilizar  programas  de  formação  inicial  e  de  atividades  regulares  de  capacitação,  aperfeiçoamento  e  
especialização  para  servidores  da  Secretaria  Municipal  de  Defesa  Social,  em  consonância  com  as  diretrizes  
estabelecidas pela Secretaria Municipal de Administração;
VI - controlar a utilização do Telecentro da Secretaria Municipal de Defesa Social, tomando medidas necessárias à  
sua conservação, preservação e manutenção;
VII - realizar parcerias e convênios com instituições governamentais e empresas privadas, visando à formação,  
atualização, reciclagem e especialização de servidores da Secretaria;
VIII - coordenar as rotinas de recursos humanos da Secretaria, em consonância com as diretrizes da Secretaria  
Municipal de Administração;
IX - coordenar as atividades de logística da Secretaria, inclusive a de acompanhar a disponibilização e a requisição  
de equipamentos e materiais sob a guarda do almoxarifado central;
X -  realizar a instrução de processo de compra da Secretaria,  em conformidade com a solicitação de compra  
emitida pela unidade requisitante, consolidando-a com sua devida cotação e termo de referência ou projeto básico,  
viabilizando e acompanhando sua tramitação;
XI - acompanhar a gestão de contratos e de seus prazos de vigência, inclusive de seus termos aditivos;
XII - coordenar a administração e o controle de bens patrimoniais da Secretaria Municipal de Defesa Social;
XIII - coordenar a utilização e manutenção de veículos oficiais da Secretaria Municipal de Defesa Social;
XIV - coordenar a realização de serviços gerais de manutenção predial, zeladoria, copa, conservação, limpeza e  
outros da Secretaria;
XV - zelar pela execução e cumprimento de projetos, aquisições e serviços realizados em sua área de atuação;
XVI - zelar e responder pelo patrimônio público colocado à sua disposição;
XVII - articular e colaborar com outras unidades da Secretaria Municipal de Defesa Social em assuntos de sua 
competência;
XVIII  -  assessorar  o  Coordenador  de  Gestão  do  Centro  Integrado  de  Defesa  Social  em  assuntos  de  sua  
competência;
XIX - executar outras atividades correlatas.

Subseção I
Da Gerência de Administração de Pessoal

Art. 24 À Gerência de Administração de Pessoal compete:
I - elaborar e apresentar o seu Plano Anual de Ação, observadas as diretrizes da Diretoria Administrativa do Centro 
Integrado de Defesa Social;
II - gerenciar as atividades de gestão de pessoal, próprias desta Secretaria e de apoio ao órgão central, cuidando da  
documentação pertinente a freqüência, ponto gerencial, programação de férias, licença médica, dentre outras;
III - encaminhar a documentação de rotina à Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Administração,  
devidamente ajustada com o órgão central, relativa à sua área de atuação;
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IV - acompanhar as atividades referentes ao provimento, movimentação, lotação, remoção, requisição e cessão de 
servidores da Secretaria;
V -  acompanhar  os  assuntos  relacionados a  concurso público de interesse  da Secretaria,  visando subsidiar  as  
decisões de recrutamento e seleção de servidores;
VI  -  manter  banco  de  dados  atualizado  da  situação  funcional  dos  servidores  da  Secretaria;
VII - prestar informações e orientar os servidores quanto a sua situação funcional;
VIII - gerenciar a execução de contratos em sua área de atuação;
IX - estabelecer procedimentos e rotinas de sua área de atuação; 
X - zelar e responder pelo patrimônio público colocado à sua disposição;
XI -  articular  e colaborar  com outras unidades  da Secretaria Municipal  de  Defesa Social  em assuntos de sua  
competência;
XII - assessorar o Diretor Administrativo do Centro Integrado de Defesa Social em assuntos de sua competência; e,
XIII - executar outras atividades correlatas.

Subseção II
Da Gerência de Capacitação de Pessoas

Art. 25 À Gerência de Capacitação de Pessoas compete:
I - elaborar e apresentar o seu Plano Anual de Ação, observadas as diretrizes da Diretoria Administrativa do Centro 
Integrado de Defesa Social;
II - realizar levantamento das necessidades de treinamento e capacitação dos servidores da Secretaria;
III - manter banco de dados atualizado para acompanhamento do desenvolvimento profissional dos servidores;
IV - planejar e gerenciar as ações de capacitação, aperfeiçoamento e desenvolvimento dos servidores da Secretaria,  
em consonância com as diretrizes da Secretaria Municipal de Administração;
V - planejar e coordenar a implantação e execução de programas e projetos destinados à formação dos servidores,  
em consonância com as diretrizes da Secretaria Municipal de Administração;
VI - propor projetos especiais de capacitação e desenvolvimento de servidores, de interesse da defesa social;
VII - coordenar, dirigir, orientar e controlar as atividades pedagógicas, administrativas e operacionais dos cursos  
implementados pela Secretaria Municipal de Defesa Social;
VIII - propor, gerenciar e avaliar as atividades para integração, motivação e valorização dos servidores, em seu  
âmbito de atuação;
IX - gerenciar o Telecentro da Secretaria Municipal de Defesa Social, assim como estimular e oferecer condições  
de utilização para o desenvolvimento de estudos, pesquisas e capacitação de pessoas;
X - acompanhar a execução do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da Secretaria;
XI - gerenciar a execução de contratos em sua área de atuação; 
XII - estabelecer procedimentos e rotinas de sua área de atuação; 
XIII - zelar e responder pelo patrimônio público colocado à sua disposição;
XIV - articular e colaborar com outras unidades da Secretaria Municipal de Defesa Social em assuntos de sua 
competência;
XV - assessorar o Diretor Administrativo do Centro Integrado de Defesa Social em assuntos de sua de 
competência; e,
XVI - executar outras atividades correlatas.
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Subseção III
Da Gerência de Recursos Logísticos

Art. 26 À Gerência de Recursos Logísticos compete:
I - elaborar e apresentar o seu Plano Anual de Ação, observadas as diretrizes da Diretoria Administrativa do Centro 
Integrado de Defesa Social;
II - gerenciar as atividades de logística e de almoxarifado da Secretaria, mantendo os registros necessários;
III - zelar pela guarda, custódia e conservação do material em estoque;
IV - executar o controle de requisição e distribuição de material de consumo por unidade administrativa;
V - gerenciar e manter controle dos bens patrimoniais da Secretaria, inclusive de seus termos de responsabilidade; 
VI - providenciar, controlar e acompanhar a realização de serviços gerais da Secretaria tais como os de manutenção  
predial, zeladoria, copa, conservação, limpeza e outros;
VII - administrar a utilização e zelar pela manutenção e conservação dos veículos oficiais;
VIII  -  acompanhar  a  aquisição,  mantendo registro e  controle  de uniformes  e  equipamentos  dos servidores  da  
Guarda Municipal;
IX - manter sistema de rastreabilidade de uniformes da Guarda Municipal de Contagem;
X - gerenciar a execução de contratos em sua área de atuação; 
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 Secretaria Municipal de Defesa Social em assuntos de sua  
competência;
XIV  -  assessorar  o  Diretor  Administrativo  do  Centro  Integrado  de  Defesa  Social  em  assuntos  de  sua  de 
competência; e,
XV - executar outras atividades correlatas.

Seção III
Da Diretoria de Integração Técnico-Administrativa e Sistemas de Gestão

Art. 27 À Diretoria de Integração Técnico-Administrativa e Sistemas de Gestão compete:
I - elaborar e apresentar o seu Plano Anual de Ação, observadas as diretrizes da Coordenadoria de Gestão do  
Centro Integrado de Defesa Social;
II - coordenar o processo de elaboração de programas e projetos de interesse da defesa social do Município, bem  
como do seu sistema de gestão, em consonância com a Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral,  
viabilizando a implementação de suas ações;
III  -  analisar,  quanto  à  sua  uniformidade  e  procedimento  padrão,  as  proposições  de  rotinas  das  unidades 
administrativas da Secretaria Municipal de Defesa Social;
IV - desenvolver programas, projetos e estudos visando à integração de ações necessárias à execução de atividades  
técnico-administrativas próprias da Secretaria Municipal de Defesa Social;
V - desenvolver atividades relativas à racionalização de procedimentos, métodos administrativos e sistemas de  
gestão, no âmbito da Secretaria Municipal de Defesa Social;
VI - orientar as unidades da Secretaria Municipal de Defesa Social no estabelecimento de seus procedimentos  
técnico-administrativos;
VII - dirigir as funções da secretaria executiva do Conselho Municipal de Defesa Social - CMDS CONTAGEM, do 
Gabinete de Gestão Integrada Municipal  -  GGI-M CONTAGEM e do Conselho Municipal  de Políticas Sobre 
Álcool e Outras Drogas de Contagem - COMADC, observadas as diretrizes e normas aplicáveis;
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VIII - zelar pela execução e cumprimento de projetos, aquisições e serviços realizados em sua área de atuação;
IX - zelar e responder pelo patrimônio público colocado à sua disposição;
X -  articular  e  colaborar  com outras  unidades  da Secretaria  Municipal  de  Defesa  Social  em assuntos  de  sua 
competência;
XI - assessorar o Coordenador de Gestão do Centro Integrado de Defesa Social em assuntos de sua de competência;
XII - executar outras atividades correlatas.

Seção IV
Da Diretoria de Gestão de Convênios de Defesa Social

Art. 28 À Diretoria de Gestão de Convênios de Defesa Social compete:
I - elaborar e apresentar o seu Plano Anual de Ação, observadas as diretrizes da Coordenadoria de Gestão do  
Centro Integrado de Defesa Social;
II - participar da elaboração de minutas de convênios pertinentes aos assuntos de defesa social, seus respectivos 
contratos, termos aditivos e planos de trabalho;
III - propor projetos e planos de trabalho de defesa social, necessários ao Município, observada a disponibilidade de  
recursos do governo estadual ou federal;
IV - responder, juntamente com o gestor, pela execução de convênios e respectivos contratos celebrados no âmbito  
da Secretaria Municipal de Defesa Social, acompanhando e controlando sua execução e se responsabilizando pelo  
processo de prestação de contas;
V - manter arquivo, sempre atualizado, de convênios e de respectivos contratos ou ajustes, realizados no âmbito da  
Secretaria Municipal de Defesa Social;
VI - acompanhar e controlar os prazos de vigência de convênios, respectivos contratos e demais ajustes realizados  
no  âmbito  da  Secretaria  Municipal  de  Defesa  Social,  tomando  as  providências  necessárias  ao  seu  inteiro  
cumprimento, inclusive, propondo, quando necessário e em tem hábil, seus aditamentos;
VII - implementar e acompanhar a execução de projetos e programas de defesa social, de interesse do Município, 
subsidiados por recursos de outras esferas de governo, em especial do Programa Nacional de Segurança Pública  
com Cidadania - PRONASCI;
VIII - zelar pela execução e cumprimento de projetos, aquisições e serviços realizados em sua área de atuação;
IX - zelar e responder pelo patrimônio público colocado à sua disposição;
X -  articular  e  colaborar  com outras  unidades  da Secretaria  Municipal  de  Defesa  Social  em assuntos  de  sua 
competência;
XI - assessorar o Coordenador de Gestão do Centro Integrado de Defesa Social em assuntos de sua de competência;
XII - executar outras atividades correlatas.

CAPÍTULO VI
DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E 

PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA

Art. 29 À Coordenadoria do Sistema Municipal de Defesa Social e Prevenção à Violência compete:
I - fomentar ampla 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; 
II - 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, em consonância com as diretrizes da Política Municipal de Defesa Social;
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III  -  articular,  com  os  segmentos  organizados,  para  o  estabelecimento  e  implantação  do  Plano  Municipal  
Antidrogas, observadas as diretrizes do Plano Municipal de Defesa Social;
IV - elaborar e apresentar o seu Plano Anual de Ação, observadas as diretrizes da Política Municipal de Defesa  
Social;
V - coordenar a execução da política de defesa social e prevenção à violência do Município;
VI - subsidiar a Secretaria na formulação de políticas, diretrizes e metas de defesa social, em consonância com as 
diretrizes da Administração Municipal;
VII - consolidar parcerias com órgãos e instituições de segurança pública, objetivando o cumprimento do Plano 
Municipal de Defesa Social;
VIII - promover a articulação permanente com os órgãos do Sistema Nacional de Segurança Pública, do Sistema  
Estadual de Defesa Social e dos os demais órgãos do poder público e a sociedade civil na efetivação da segurança 
com cidadania;
IX - 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 - GGI-M;
X - fortalecer e facilitar o estabelecimento de redes sociais e institucionais articuladas em torno do tema da defesa  
social;
XI - 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 a sensação de insegurança;
XII -  interagir  com as  áreas  de posturas,  vigilância sanitária e de meio  ambiente,  visando a  defesa  social  do  
munícipe;  
XIII - fortalecer as relações e correlações com os diversos órgãos e instituições que compõem o Sistema Municipal  
de Defesa Social e Prevenção à Violência;
XIV - promover campanhas de prevenção à violência em articulação com órgãos afins;
XV - apoiar o Conselho Municipal de Defesa Social - CMDS, fazendo a interlocução com os órgãos e entidades  
integrantes do Sistema Municipal de Defesa Social e Prevenção à Violência, em especial com o Gabinete de Gestão  
Integrada do Município - GGI-M;
XVI - promover a articulação de programas e ações de defesa social de outras esferas de governo com os do  
Município;
XVII - zelar pela execução e cumprimento de programas, projetos, protocolos, planos de trabalho, aquisições e  
serviços realizados em sua área de atuação;
XVIII - zelar e responder pelo patrimônio público colocado à sua disposição;
XIX - articular e colaborar com outras unidades, organizações e entidades em assuntos de sua competência;
XX - assessorar o Secretário Municipal de Defesa Social em assuntos de sua competência; e,
XXI - executar outras atividades correlatas.

Seção I
Da Diretoria de Prevenção à Violência e Ações Antidrogas

Art. 30 À Diretoria de Prevenção à Violência e Ações Antidrogas compete:
I  -  elaborar  e  apresentar  o  seu  Plano Anual  de  Ação,  observadas  as  diretrizes  da  Coordenadoria  do  Sistema 
Municipal de Defesa Social e Prevenção à Violência;
II  -  consolidar  instrumentos  legais,  normas,  roteiros,  manuais  e diretrizes  de segurança pública,  defesa  social,  
prevenção à violência e ações antidrogas;
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III - apoiar o desenvolvimento e a execução dos planos de defesa social, prevenção à violência e ações antidrogas;
IV - elaborar procedimentos, sistemas e métodos administrativos relativos ao Sistema Municipal de Defesa Social e  
Prevenção à Violência;
V -  assessorar  e  apoiar  a  realização  de  eventos  de  prevenção  à  violência  e  ações  antidrogas,  no  âmbito  do  
Município;
VI - desenvolver projetos especiais antidrogas, em conjunto com os órgãos afins, e promover e acompanhar ações  
que visem atuar nas causas, na prevenção e na recuperação do toxicômano;
VII - promover campanhas educativas e de estímulo a iniciativas comunitárias coletivas de cidadania, visando a  
prevenção à violência em áreas vulneráveis;
VIII - zelar pela execução e cumprimento de projetos, aquisições e serviços realizados em sua área de atuação;
IX - zelar e responder pelo patrimônio público colocado à sua disposição;
X -  articular  e  colaborar  com outras  unidades  da Secretaria  Municipal  de  Defesa  Social  em assuntos  de  sua 
competência;
XI - assessorar o Coordenador do Sistema Municipal de Defesa Social e Prevenção à Violência em assuntos de sua  
competência; e,
XII - executar outras atividades correlatas.

CAPÍTULO VII
DA COORDENADORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Art. 31 À Coordenadoria de Relações Institucionais compete:
I - elaborar e apresentar seu Plano Anual de Ação, observadas as diretrizes da Política Municipal de Defesa Social;
II  - promover  a integração com os órgãos da Administração Pública Municipal  e com a sociedade civil,  para  
viabilizar ações de defesa social;
III - viabilizar a participação dos diversos setores organizados da sociedade,  ampliando o debate das questões  
ligadas à segurança municipal e defesa social;
IV - prestar apoio e assessoramento administrativo ao Conselho Municipal de Defesa Social - CMDS;
V - coordenar as ações relativas à Conferência Nacional de Segurança Pública - CONSEG, no Município;
VI - buscar a participação da sociedade nas diversas atividades, programas e projetos de defesa social;
VII - fomentar a participação da comunidade na formulação e aplicação das políticas de defesa social;
VIII - promover a participação popular em campanhas de defesa social no Município;
IX - planejar ações visando à integração das atividades desenvolvidas no Centro Integrado de Defesa Social -  
CIDS;
X - planejar  e coordenar,  em parceria com o Gabinete da Prefeita,  as atividades para divulgação das ações e  
orientação à população quanto a assuntos de defesa social,  segurança, defesa civil,  combate à violência, ações  
antidrogas e outros de competência da Secretaria Municipal de Defesa Social;
XI  -  contribuir  para  o  planejamento  do  calendário  de  eventos  e  atividades  da  Administração  Municipal,  nos  
assuntos relativos à defesa social; 
XII -  zelar  pela execução e cumprimento de programas,  projetos,  protocolos,  planos de trabalho,  aquisições e  
serviços realizados em sua área de atuação;
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; e,
XVI - executar outras atividades correlatas.
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TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 32  A Secretaria-Executiva será dirigida pelo Secretário-Executivo; as Coordenadorias por seus respectivos 
Coordenadores; as Gerências por seus respectivos Gerentes, cujos cargos serão providos na forma da legislação  
vigente.
Parágrafo único. Para o desempenho de suas funções, o Secretário Municipal de Defesa Social contará com um 
Secretário Adjunto.

Art. 33 As competências previstas neste Decreto, para cada unidade administrativa, consideram-se atribuições e 
responsabilidade do respectivo titular do cargo.

Art. 34  Cada coordenadoria, diretoria ou gerência, de que trata este Decreto, poderá atuar em projetos especiais 
que lhes forem atribuídos, desde que pertinentes à sua área de atuação.

Art.  35  Fica a  Secretaria  Municipal  de  Administração incumbida  da adoção das  providências  administrativas 
necessárias às nomeações para preenchimento da titularidade dos cargos correspondentes aos órgãos referidos neste  
Decreto.

Art. 36 O Organograma da Secretaria Municipal de Defesa Social é o constante do Anexo Único deste Decreto.

Art. 37 Revoga-se o Decreto nº 1.405, de 06 de agosto de 2010.

Art. 38 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 23 de janeiro de 2012.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
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