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Mensagem nº 1, de 8 de abril de 2.019

Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Bom Despacho

Em atendimento ao artigo 98 da Lei Orgânica Municipal encaminho a Egrégia Câmara
Municipal  de  Bom  Despacho  relatório  em  que  presto  contas  das  ações  executadas  pela
Administração Municipal no exercício de 2.018, primeiro ano do Plano Plurianual – PPA 2018 –
2021.

Apesar da imensa crise  enfrentada pela União e o Estado de Minas Gerais o saldo de
2018 foi  positivo para Bom Despacho. Mas,  antes de apresentar  as conquistas da cidade no
último ano é necessário expor a real situação fiscal dos governos e seus impactos nas finanças
municipais. Hoje, a dívida estadual com a Prefeitura de Bom Despacho soma R$ 18,6 milhões.
Os repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) estagnaram ao registrar queda real
de 0,9% entre 2016-2018. Ademais, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e
o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), juntos, cresceram em termos reais apenas 2% em
2018.

Por  isso,  o  motivo  de  maior  preocupação continua sendo as  contas  públicas,  pois,  o
cenário é de diminuição das receitas paralelo ao aumento da demanda por serviços públicos
devido  a  maior  vulnerabilidade  da  população.  Por  conta  disso,  inúmeros municípios  estão
vivenciando o caos, alguns com hospitais e escolas fechando as portas.

Bom Despacho mesmo com as dificuldades que impactaram a arrecadação e as finanças
conseguiu  resultados  favoráveis,  especialmente  nas  áreas  da  educação,  saúde,  social  e
infraestrutura.  Isso foi possível porque os recursos são gerenciados de forma austera,  mas, o
Município  não  perdeu  a  ousadia  no  momento  de  inovar.  Tendo  como  base  a  qualidade,  a
eficiência e o cuidado com os gastos públicos, obtivemos conquistas que muitos consideravam
impossíveis diante das dificuldades enfrentadas. 

Para vencer os desafios propostos primeiro é necessário considerar os servidores públicos
como agentes de transformação. Eles são capazes de liderar as mudanças necessárias, articulando
diferentes partes para atingir uma meta comum. Tendo em vista melhorar cada vez mais a gestão
pública,  a Prefeitura tem qualificado e realizado concursos públicos. Somente em 2018, 131
novos  servidores  das  mais  diferentes  profissões  ingressaram nos  quadros  da  Administração
Municipal.

Os avanços são generalizados, e a educação é considerada prioridade especial devido à
importância para o desenvolvimento futuro,  sendo capaz de modificar  de forma definitiva o
panorama de uma nação.

A demanda pela educação infantil  que atende as crianças de 4 e 5 anos de idade foi
totalmente atendida, ou seja, 100% das crianças nesta faixa etária estão matriculadas na rede
municipal.  Já as crianças de 4 meses a  3 anos foi 99% atendida.  Podemos ressaltar  ainda a
criação de novas turmas, o que acarretou mais matrículas tanto na Educação Infantil quanto no
Ensino  Fundamental.  Em  2012,  foram  realizadas  3.378  matrículas  e  após  seis  anos  foram
efetivadas 3.727. Ao contabilizar as matrículas de tempo integral o número chegou a 5.187 em
2018, aumento de 53,5% no período. 

O transporte escolar atendeu em 2018 uma média de 658 alunos, enquanto cinco anos
antes atendia apenas 360. Além do mais, atualmente a prefeitura fornece 8.500 refeições diárias,
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onde 48,45% dos recursos aplicados são oriundos de produtos da agricultura familiar, enquanto
em 2013 ocorria 7.200 refeições e apenas 20,5% derivava de pequenos produtores.

Para reforçar a rede municipal de ensino a Administração Municipal desde 2013 nomeou,
capacitou e lotou, 104 professores PEB 1, 41 PEB 2, 14 EEB, além de 13 Técnicos em Gestão
Pública e 1 Gestor Público Municipal para atender às escolas da rede municipal. Ademais, o
Município investiu  na Universidade Aberta  do Brasil  –  UAB e como resultado,  desde 2013
foram efetuadas 1.010 matrículas em cursos de Graduação, Aperfeiçoamento e Pós-graduação.

Tudo  isso  foi  possível  porque  a  Prefeitura  elevou  os  investimentos  na  educação  em
74,5%,  ao  saltar  de  R$  15,7  para  R$  27,4  milhões  entre  2012 e  2018,  respectivamente.  O
indicador  mais  importante  da  educação,  o  IDEB,  ratifica  a  evolução  do  ensino  em  Bom
Despacho. Em 2011, o índice atingiu a nota de 5,9, mesmo patamar de 2009. O IDEB divulgado
em 2017, último ano de publicação, demonstrou que a rede municipal de Bom Despacho já havia
alcançado nota 6,4.

Na área da saúde Bom Despacho está próximo de zerar as filas por cirurgias. Até 2018,
havia 2.852 procedimentos cirúrgicos pendentes. Todavia, em janeiro de 2019 a fila total era de
apenas 133 cirurgias, ou seja, nesse intervalo foram realizados 2.719 procedimentos. Ao zerar
suas filas Bom Despacho alcançará um fato inédito no Brasil.

Na Atenção Básica, destaca-se a ampliação do número de unidades de saúde com serviço
de saúde bucal. Em 2012, havia apenas 7 unidades com consultório odontológico e em 2018
todas as 15 unidades contavam com o serviço, o que garantiu a cobertura de 100% da população.
Outro  trabalho  que  avançou  de  forma  expressiva  foram  os  atendimentos  especializados
realizados  no  Centro  de  Especialidades  Multiprofissionais  –  CEM.  No  ano  de  2018,  foram
executadas mais de 17 mil atendimentos de consultas especializadas.

Um indicador importante e reconhecido na área da saúde é a taxa de mortalidade infantil.
Em 2008, essa taxa era de 18,9 por mil nascidos vivos em Bom Despacho, superior ao índice do
Estado que registrou 14,7. Após dez anos a situação se inverteu, a mortalidade infantil da cidade
decresceu até 10,8, enquanto Minas Gerais conseguiu reduzir para 11.

Na  parte  de  infraestrutura,  até  2012,  Bom  Despacho  contava  com  150  km  de  vias
pavimentadas. Isso significa que em 100 anos de Município foram pavimentadas, em média, 1,5
km de ruas por ano. De 2013 em diante houve a pavimentação de 34,3 km de vias públicas, o
que elevou a média anual para 5,7 km, ou seja, a Administração Municipal atual triplicou o
volume das pavimentações. Com isso, faltam 15,6 km de vias para Bom Despacho alcançar a
pavimentação total de suas ruas e avenidas.

Além disso, após 2012, a Prefeitura construiu 15 mil metros de sarjeta e meio-fio, 46
rampas de acessibilidade e 8,6 mil metros de calçadas. Na iluminação pública foram instalados
1.674 novos pontos nesse intervalo de seis anos.

Com objetivo de tornar Bom Despacho cada vez mais democrática,  reconhecida pela
inclusão  e  justiça  social,  a  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social  alcançou  resultados
significativos.  O  Projeto  Social  Itinerante  em  41  edições  atendeu  40  mil  pessoas  ao  levar
serviços,  orientações,  emissão  de  documentos,  atividades  esportivas,  lúdicas  e  atendimentos
estéticos.

Os repasses para as Organizações da Sociedade Civil totalizaram R$ 1,6 milhão no biênio
2017-2018. Ademais, mil pessoas foram qualificadas em cursos profissionalizantes em diversas
áreas, criando assim oportunidades de geração de emprego e renda para a população.

Praça Irmã Albuquerque, 45 – Centro – 35600-000 – Bom Despacho-MG
Telefone (37) 99106-2408 – www.bomdespacho.mg.gov.br – prefeito@bomdespacho.mg.gov.br 12



Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais

Gabinete do Prefeito

A Secretaria de Planejamento trabalhou muito na captação de recursos de outras fontes
para incrementar as finanças do Município com o objetivo de viabilizar projetos fundamentais
para a população. Em 2018, foi aprovado o projeto Biblioteca Digital do Ministério da Cultura.
A iniciativa transformará a Biblioteca Pública Municipal em um espaço totalmente digital. Para
isso,  serão  investidos  R$ 125 mil  na  aquisição  de  livros  digitais  e  equipamentos  de  última
geração.  Bom  Despacho  assinou  contrato  histórico  com  o  Banco  Interamericano  de
Desenvolvimento (BID). Com isso, mais de R$ 2,45 milhões serão investidos na modernização
da Prefeitura. Outros dois projetos continuam a todo vapor. A iniciativa que está recuperando o
Rio  Capivari  e  também  a  coleta  seletiva  que  recebeu  da  Fundação  Nacional  de  Saúde
(FUNASA) dois caminhões, além de esteira e prensa hidráulica, ambos via captação de recursos.

Em 2012, o ICMS Esportivo era de R$ 7 mil. Hoje, a Secretaria de Esportes e Lazer
recebe R$ 140 mil.  Isso é fruto do aumento exponencial do número de atletas apoiados e a
realização de eventos. Por exemplo, no ano de 2012 Bom Despacho apoiou atletas em 1.500
inscrições  e  realizou  apenas  3  eventos.  Em  2018,  os  números  saltaram  para  16.468  e  61,
respectivamente.

Da mesma forma aconteceu com o ICMS Cultural. Em 2013, a Secretaria Municipal de
Cultura  e  Turismo  recebeu  R$  108  mil  e  após  três  anos,  2016,  foram  transferidos  para  o
Município R$ 300,8 mil. Ressalta-se que os repasses de 2017 e 2018 acontecerão em 2019 e
2020. Em 2013, a soma do público que participou de eventos culturais atingiu 25 mil pessoas,
enquanto 51,4 mil participaram dos acontecimentos culturais em 2018.

Procurando garantir a sustentabilidade ambiental da cidade, em 2017 foi implantada a
coleta  seletiva  em  diversos  bairros  por  meio  do  Programa  Cidade  Limpa.  Em  2018,  a
Reciclabom, cooperativa de catadores de recicláveis, apurou uma receita de R$ 109,7 mil, o que
corresponde  a  145,2  toneladas  de  resíduos  reciclados.  Isso  diminuiu  a  quantidade  de  lixo
encaminhado ao aterro municipal, bem como gerou renda para muitas famílias e estimulou a
economia local.

Entende-se que mobilidade urbana passa pelo respeito ao espaço dos pedestres e ciclistas.
Além disso, cidades com trânsito seguro significa maior qualidade de vida para seus habitantes.
Nesse  linha,  Bom  Despacho  conquistou  alguns  resultados. Em  2018,  de  acordo  com  o
DENATRAN  a  frota  de  veículos  na  cidade  aumentou  3,8%  e  mesmo  assim  os  acidentes
diminuíram 28%. A Polícia Militar registrou, em 2017, o número de 630 acidentes de trânsito em
Bom Despacho, enquanto no ano subsequente 454.

Portanto, senhoras e senhores vereadores, reconhecemos que, apesar dos fortes avanços
obtidos desde 2013, ainda restam grandes desafios pela frente. Uma obra de governo é e será
sempre  uma  obra  inconclusa.  As  demandas  são  permanentes,  mas  reunindo  nossas  forças,
trabalhando com eficiência, probidade, ética e responsabilidade, vamos fazer jus à confiança que
a população deste Município depositou em nós.

Fernando Cabral
Prefeito Municipal
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Introdução

Desde 2014 a situação financeira do país está caótica. Em 2018, por exemplo, o setor
público consolidado1 registrou déficit primário de R$ 108,2 bilhões em suas contas e mesmo
assim foi o melhor resultado dos últimos anos. Isso revela o descontrole fiscal vivenciado pela
União.  Em Minas Gerais o desequilíbrio é mais preocupante,  pois já afeta o pagamento das
aposentadorias e dos servidores ativos, além dos repasses obrigatórios aos municípios. Em parte,
isso é explicado pelo aumento exponencial dos gastos e da improdutividade, enquanto a outra
parcela deriva da crise econômica e a inexorável queda da arrecadação tributária. 

Em 2015 e  2016  o  Produto  Interno  Bruto  (PIB),  soma de  todos  os  bens  e  serviços
produzidos  no país,  registrou variação negativa.  Esses resultados oficializaram a recessão da
economia brasileira. Nos anos seguintes ocorreu uma frágil melhora, isto é, crescimento de 1,1%
tanto em 2017 como 2018. Entretanto, os últimos desempenhos foram suficientes apenas para
diminuir a capacidade ociosa da economia nacional, além de representar uma lenta retomada do
emprego; o país acumula 12,7 milhões de pessoas desempregadas em todo o Brasil. Para 2019,
as projeções apontam crescimento de 2,01% do PIB (Relatório de Mercado Focus, BACEN,
18/3/19).

Por sua vez, a inflação oficial do país medida pelo IPCA2 manteve-se estável durante o
ano de 2018,  ao registrar  elevação de  3,75%. Para o ano seguinte o nível  geral  dos  preços
continuará controlado, muito em função de uma demanda por consumo e investimentos ainda
tímida (IPCA de 3,89%). Já a Selic, taxa básica de juros da economia brasileira, fechou 2018 em
seu menor patamar, 6,5%. Para 2019 as projeções do Relatório Focus não indicam mudanças.

Portanto, o motivo de maior preocupação continua sendo as contas públicas, onde de um
lado, a maioria das despesas são fixas no curto prazo e, de outro, está a estagnação das receitas
em função do arrefecimento da atividade econômica. Por conta disso, Minas Gerais, em especial,
negligencia serviços de sua competência e não realiza os repasses obrigatórios as prefeituras. O
débito com Bom Despacho já acumula R$ 17 milhões, o que afeta os investimentos da Prefeitura
e pressiona os cofres municipais. 

Bom Despacho se adaptou à conjuntura, todavia os desafios ainda não foram extintos. Por
isso, a Administração Municipal continuará cada vez mais com sua gestão inovadora que visa
sempre melhorar a qualidade dos serviços prestados sem comprometer os cofres públicos. Nesse
sentido, o Relatório dos Assuntos Municipais cumpre o Artigo 98 da Lei Orgânica Municipal e
vai além ao levar até o cidadão mais conhecimento e transparência de forma simples. 

A seguir, detalha-se o desempenho das contas públicas de Bom Despacho e as ações
relevantes das Secretarias Municipais no ano de 2018. 

1 Governo central, estados, municípios e empresas estatais.
2 IPCA: Índice Geral de Preços ao Consumidor Amplo.
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Desempenho das Receitas

A Receita Total de Bom Despacho alcançou o valor de R$ 125,8 milhões no ano de 2018.
Quando  comparado  ao  ano  anterior  o  aumento  real,  isto  é,  aquele  que  considera  o  efeito
inflacionário sobre o poder de compra e de investimentos da Prefeitura, praticamente não existiu
uma vez que a variação foi de apenas 0,24%3. Ademais, o Fundo de Participação dos Municípios
(FPM) continua sendo a receita de maior peso ao responder por 23,2% da receita total. Logo em
seguida estão os  Impostos,  Taxas  e  Contribuições  de Melhoria  com 20% e a  Cota-parte  do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) com parcela de 14,4%.

Em 2018, as Multas e Juros da Dívida Ativa passam a ser contabilizadas como Imposto
Predial e Territorial Urbano (IPTU). Outra alteração na classificação contábil advém da Receita
Tributária, que passa a ser chamada de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria. A tabela
seguinte descreve o comportamento das principais receitas municipais.

Prefeitura Municipal de Bom Despacho

Receita em valores correntes

Receita 2015 2016 2017 2018

Receita total com deduções 98.400.986,01 116.964.073,81 120.983.360,61 125.866.571,16

Receita corrente sem deduções 101.805.536,78 118.812.292,02 123.738.327,81 128.392.139,48

Receita corrente líquida 90.786.636,09 106.388.547,06 110.665.287,10 114.606.600,57

Impostos, taxas e contribuições de melhoria* 16.398.080,24 17.826.009,65 20.382.551,44 25.042.761,90

Operações de crédito 0,00 656.668,51 312.524,57 0,00

Transferência do SUS 7.936.783,15 14.600.174,85 14.432.603,66 16.928.279,31

ICMS – Cota parte 14.108.199,40 16.034.724,49 17.979.380,40 18.042.456,79

IPVA 5.856.887,98 6.533.439,41 6.626.962,36 7.664.544,64

FPM 24.547.622,87 28.512.311,29 27.565.228,58 29.399.284,64

ISSQN** 6.094.814,29 6.210.671,73 7.247.550,31 7.883.469,70

ITBI** 2.225.906,65 2.086.646,60 2.106.293,88 2.190.814,90

IPTU** 5.119.669,25 6.123.449,46 6.593.472,96 9.499.460,26

Taxas – Recolhimento 2.011.869,73 2.255.397,68 2.673.724,96 3.616.155,59

Cosip – Contribuição 3.745.863,84 4.333.782,16 4.815.358,27 4.869.355,39

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Balancete da Receita - Urbem e RREO), 2019.

* Nota Explicativa: A partir do exercício de 2018 a conta "Receita Tributária" passou a ser classificada como
"Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria".

** Nota Explicativa: A partir do exercício de 2018 multas e juros passaram a fazer parte da contabilidade do IPTU,
ISSQN e ITBI, respectivamente. 

O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) está entre os principais tributos
da  Prefeitura.  Em  2018,  por  exemplo,  quando  o  IPTU  sem  multas  e  juros  atingiu  uma
arrecadação de R$ 6,7 milhões o ISSQN somou R$ 7,8.  Em relação ao exercício anterior o

3 Fórmula de Fisher: (1+ taxa nominal) / (1 + inflação) – 1.
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ISSQN cresceu 8,3% e 4,3% em termos nominais e reais, respectivamente. O resultado indica
aumento  da  atividade  econômica  e  do  emprego  no  setor  de  prestação  de  serviços  de  Bom
Despacho.

Fonte: Balancete da Receita - Urbem e RREO, 2019.

Outra vez, destaca-se que a partir de 2018 o IPTU passou a ser composto também por
multas, juros e dívida ativa, por isso a mudança de patamar e o valor arrecadado de R$ 9,4
milhões como ilustra o gráfico abaixo. Porém, ao subtrair multas, juros e dívida ativa o valor
decresce até estagnar em R$ 6,7 milhões, ou seja, mesmo estágio de um ano antes (2017). Pior
ainda, ao deduzir a inflação o resultado mostra recuo real de -0,64% no recolhimento do IPTU.

Fonte: Balancete da Receita - Urbem e RREO, 2019.

Os recursos do IPTU são alocados no PROCIR, programa especial  da Administração
Municipal que visa acabar com as filas de cirurgias e consultas médicas em Bom Despacho.
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Com a diminuição da atividade econômica nos últimos anos, a arrecadação do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) e do Imposto de Renda (IR), ambos de competência da
União Federal,  sofreram redução.  Tanto a  produção industrial  como a renda formam a base
desses tributos que, por sua vez, possuem relação direta com o FPM. Devido ao arrefecimento da
arrecadação dos respectivos impostos, o FPM também seguiu a mesma trajetória, acarretando na
inexorável queda das receitas municipais. 

Em 2017, o declínio de R$ 1 milhão do FPM foi assustador. No exercício seguinte houve
leve recuperação de 2,6% em termos reais. Mas, ao contrastar o desempenho de 2016 (R$ 28,5
milhões) com o apurado em 2018 (R$ 29,3 milhões), chega-se a uma involução real de -0,9%.
Em suma, nos últimos anos o FPM, receita de maior peso no Município, estacionou. Nota-se no
gráfico abaixo que até o biênio 2015-2016 ocorriam aumentos expressivos no FPM. Entretanto,
em 2017, no auge da crise fiscal e econômica, a redução do repasse foi abrupta.

Fonte: Balancete da Receita - Urbem e RREO, 2019.

Enquanto a União, Estados e boa parte do municípios vivenciam um pesadelo em suas
finanças, com déficits anuais ocasionados por inúmeras medidas irresponsáveis, Bom Despacho
desde 2013 trata suas contas com muita prudência. Por isso, nunca atrasou pagamentos de seus
fornecedores e servidores, além de proporcionar reajustes salariais há algum tempo. Com efeito,
diante  de uma crise econômica  grave que acarretou na diminuição da arrecadação e atrasos
contínuos  dos  repasses  estaduais,  Bom  Despacho  consegue  com  muito  sacrifício  manter  o
equilíbrio de suas finanças e prestar serviços essenciais aos cidadãos. 
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Mas,  como a Prefeitura consegue fazer  isso? Com medidas  que otimizam o dinheiro
público.  O exemplo a seguir  trata sobre a iniciativa de aplicar melhor o recurso em caixa e
alcançar retornos expressivos.

Como em empresas e famílias, o setor público também tem entradas (receitas) e saídas
(despesas) de recursos financeiros todos os dias. Se as entradas são superiores aos gastos, há um
saldo médio diário disponível que a Prefeitura poderá aplicar até o momento de utilizar o recurso
em  benefício  da  população.  Em  2012,  o  Município  recebia  R$  243,2  mil  de  aplicações
financeiras.  Ao  elevar  o  rigor  sobre  a  gestão  do  fluxo  de  caixa  e  negociar  de  forma  mais
eficiente, Bom Despacho apurou no ano de 2015 mais de R$ 2 milhões apenas com retornos
financeiros. Esses são recursos extras que são convertidos na melhoria da qualidade de vida da
população.

Bom  Despacho  no  quadriênio  2015-2018  superou  o  ganho  de  R$  7  milhões  em
investimentos financeiros.  Os grandes retornos  ocorreram nos dois primeiros anos,  pois,  nos
últimos, o saldo em caixa sofreu com a queda da arrecadação somado aos atrasos recorrentes dos
repasses estaduais (R$ 17 milhões).

Rendimento Financeiro

Ano Receita Corrente Líquida Ganho Receita Corrente Líquida % 

2015 R$ 90.786.636,09 R$ 2.072.300,51 2,28%

2016 R$ 106.388.547,06 R$ 2.186.960,09 2,06%

2017 R$ 110.665.287,10 R$ 1.827.387,99 1,65%

2018 R$ 114.606.600,57 R$ 1.145.624,71 1,00%

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Balancete da Receita - Urbem), 2019.

O saldo em caixa da Prefeitura de Bom Despacho no dia 31/12/2018 era de R$ 21,1
milhões. Todavia, a maior parte (56,1%) não estava disponível para livre movimentação, pois
eram  recursos  vinculados  ou  verbas  oriundas  de  convênios  federais  e  estaduais  com  suas
finalidades  determinadas,  ou  seja,  recursos  carimbados.  Os  outros  43,9%  eram  de  livre
movimentação,  entretanto,  boa  parte  estava  comprometida  com  provisão  de  pagamentos  de
servidores, fornecedores e obras iniciadas.

Portanto, diante de adversidades, como a crise econômica e o descontrole fiscal dos entes
públicos, Bom Despacho consegue manter o equilíbrio de suas finanças e atender a população.
Tudo isso é  fruto de uma gestão austera e responsável.  Hoje,  mesmo em tempos difíceis,  o
cidadão tem orgulho de afirmar que vive em uma cidade organizada e com excelente qualidade
de vida.
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Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda, 2019.

Desempenho das Despesas

Em 2018, a Despesa Total do Poder Executivo Municipal registrou leve aumento de 4,6%
em termos nominais. Porém, ao subtrair a inflação, percebe-se que os gastos variaram apenas
0,85%. Com isso,  os resultados ficaram em linha com a Receita,  que cresceu 4% e 0,24%,
respectivamente.  A  austeridade  não  impediu  os  investimentos  (R$  2,3  milhões)  e  nem  os
reajustes nos vencimentos dos professores (6,81%). Os docentes obtiveram ganho real de renda,
enquanto  os  demais  servidores  foram  contemplados  com  aumento  de  2,95%.  Essa  é  uma
iniciativa que se repete desde 2013.

O gasto total do Município pode ser dividido em quatro modalidades, isto é, despesa de
custeio,  com  pessoal,  investimentos,  além  dos  juros  e  amortização  da  dívida.  A  primeira,
representa os dispêndios com a manutenção da máquina pública, enquanto a segunda deriva do
custo da folha de pagamento e seus encargos, sendo a terceira as obras realizadas e a quarta o
serviço da dívida.

Em termos  reais,  o  gasto  da  Prefeitura  no  ano  de  2018  com despesas  de  custeio  e
juros/amortização da  dívida  foi  negativo  quando comparado com ao exercício  anterior.  Isso
porque o Executivo Municipal desembolsou menos com atividades administrativas e equilibrou
as dívidas contraídas no passado. Ademais, no mesmo intervalo a despesa com pessoal cresceu
5,4% acima da inflação, o que vai ao encontro da política de valorização do servidor e docentes
municipais. Referente ao Poder Legislativo percebe-se que entre 2015 e 2018 os gastos anuais
mantiveram-se constantes, ao variar de R$ 3,1 até R$ 3,4 milhões.

Despesas em valores correntes

Poder Executivo - Prefeitura e BDPrev

Despesa 2015 2016 2017 2018

Despesa total 91.094.365,72 106.027.252,56 112.075.861,23 117.240.510,27

Despesa com pessoal 51.468.749,34 56.225.339,15 61.593.498,12 67.377.920,48

Juros e amortizações da dívida 1.530.641,87 1.437.456,85 1.840.861,69 1.190.715,14

Custeio 32.800.640,73 41.872.719,81 44.637.536,26 46.285.179,30
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Investimentos 5.294.333,78 6.491.736,75 4.003.965,16 2.386.695,35

Despesa com saúde 30.280.388,09 36.684.644,81 40.087.519,90 39.883.658,94

Despesa com educação 21.721.866,69 25.788.771,77 25.753.911,27 27.400.580,78

Poder Legislativo

Legislativo 3.159.153,30 3.332.134,73 3.330.866,64 3.412.126,13

Total Município

Executivo e Legislativo 94.253.519,02 109.359.387,29 115.406.727,87 120.652.636,40

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Balancete da Despesa - Urbem), 2019.

Desde 2016, além de confiscar os repasses legais dos municípios, o Estado de Minas
Gerais deixou de prestar serviços de sua obrigação, como é o caso do transporte escolar. Com
isso, Bom Despacho assumiu a maior parte do trabalho, pois, se dependesse do Estado, os alunos
estariam sem transporte para estudar. A tabela a seguir descreve os gastos de forma separada. As
fontes 122, 145 e 245 somam as transferências do Governo Mineiro, onde em 2018 representou
26% da despesa total. Mesmo não sendo de sua plena competência a Prefeitura assumiu a maior
parcela dos gastos (74%). Em síntese,  o transporte escolar  alcançou o valor  total  de R$ 1,3
milhão em 2018, onde ¾ foram bancados pelos cofres municipais.

Gasto com transporte escolar - Despesa liquidada R$

Origem do recurso  2016 2017  2018

Fonte 100 e 101 (recurso próprio) 553.519,56 155.737,69 259.299,56

Fonte 122 (Estado de Minas Gerais) 172.867,55 282.192,71 299.303,80

Fonte 145 e 245 FNDE 84.358,78 68.271,69 61.126,66

Terceirização (próprio - fontes 100 e 101) 750.334,29 1.262.711,58 765.747,42

Total liquidado 1.561.080,18 1.768.913,67 1.385.477,44

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2019.
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Nos últimos  anos,  uma das  prioridades  de  Bom Despacho  foi  elevar  a  qualidade  do
ensino. A partir de 2013, a Prefeitura reformou todas as escolas, construiu quadras esportivas,
concedeu aumentos de remuneração acima da inflação para o magistério, qualificou professores
e  disponibilizou  merenda  e  material  escolar  de  qualidade  aos  alunos.  Entre  2015-2018  os
investimentos na educação cresceram 26,2% o que representa R$ 5,7 milhões. Com isso, no fim
de 2018 as aplicações no aperfeiçoamento da educação somaram R$ 27,4 milhões.

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Balancete da Despesa - Urbem), 2019.

Com efeito, enquanto a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) obriga gasto mínimo de
25% da Receita Corrente Líquida (RCL) na educação, Bom Despacho investiu 32,9%  em 2018.
Fato que corrobora com a prioridade do Município: investir em seus estudantes.

Gastos nas ações de educação
Art. 212 da CR/88; EC 53/06, Leis nº 9.394/96 e 11.494/07

Ano 2015 2016 2017 2018

% 28,0 28,7 28,4 32,9

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (RREO), 2019.

Na saúde os investimentos foram ainda mais robustos. Por exemplo, o gasto total na área
em 2012 somou R$ 15,4 milhões, enquanto no ano de 2018 foram aplicados R$ 39,8 milhões,
acréscimo de 158,4%. Por esse motivo, Bom Despacho tem hoje 100% de sua população coberta
pelo Programa Saúde da Família (PSF) e está prestes a acabar com as filas de cirurgias e exames
médicos.

A legislação diz que pelo menos 15% da RCL deve ser gasto na saúde, entretanto, Bom
Despacho investiu o dobro no ano de 2017 (30,9%) e um percentual expressivo no ano seguinte
(27,3%). 
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Gastos nas ações e serviços públicos de saúde
Art. 198 §, 2o, III, da CR/88 e LC 141/2012 e IN 05/2012

Ano 2015 2016 2017 2018

% 24,8 26,7 30,9 27,3

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (RREO), 2019.

Como  ilustra  o  gráfico  abaixo,  entre  2015-2018  o  investimento  na  saúde  municipal
cresceu  31,7%.  Hoje,  o  Executivo  local  destina  em  torno  de  R$  40  milhões  anuais  para
atividades relacionadas a saúde. Ao unir os gastos de saúde e educação chega-se a um total de
60,2% da RCL do Município direcionados para as duas áreas, o que demonstra quais são as
prioridades da atual Gestão.

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Balancete da Despesa - Urbem), 2019.

Com relação a despesa com pessoal,  a Prefeitura de Bom Despacho está em situação
equilibrada. Em 2018, o gasto representou 51,2% da RCL, enquanto a Lei de Responsabilidade
Fiscal autoriza o máximo de 54%, além de descrever 51,3% como nível de prudência.

Despesa com Pessoal – Lei de Responsabilidade Fiscal – Receita Corrente Líquida (RCL)

Ano 2015 2016 2017 2018

% 50,2% 46,1% 48,3% 51,2%

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (RGF), 2019.

Os próximos gráficos focam na trajetória das principais despesas de custeio da Prefeitura,
entre elas o consumo de energia elétrica, água e esgoto, telefone, combustível e aluguel. 

O maior destaque ficou por conta do gasto com ligações telefônicas, pois nos últimos
anos  sofreu  redução  visível.  A  economia  alcançou  75%  em  quatro  anos,  o  que  em  valor
monetário representou R$ 152,4 mil economizado e direcionado para atividades finalísticas que
elevam o bem-estar da população.
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Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Balancete da Despesa - Urbem), 2019.

As  despesas  com  água  e  esgoto  também  diminuíram.  O  racionamento  de  água  em
prédios, escolas e centro de saúde da Prefeitura proporcionou economia de R$ 71,2 mil ao erário
municipal entre 2016-2018, ou seja, queda de 22,9% no consumo.

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Balancete da Despesa - Urbem), 2019.

O gráfico abaixo ilustra o comportamento da despesa com combustível  do Executivo
Municipal nos últimos anos. Em 2018, percebe-se crescimento nominal de 3,7% desse gasto
quando comparado ao ano anterior. Porém, antes de afirmar se houve aumento de consumo é
necessário descontar a variação total ocorrida no preço da gasolina na mesma época. De acordo
com Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço do litro da
gasolina elevou 7,2%. Portanto, como o reajuste de preço do combustível (7,2%) foi superior à
variação observada no Município (3,7%), conclui-se que não houve acréscimo de consumo de
combustível pela Prefeitura, pelo contrário, a utilização diminuiu.
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Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Balancete da Despesa - Urbem), 2019.

Desde  2013,  a  Prefeitura  já  investiu  R$  4,4  milhões  em  iluminação  pública,  o  que
significa 1.074 postes instalados na cidade, além de outros 600 colocados em várias regiões do
município por meio de parcerias com empresários. Ademais, o Executivo Municipal inovou ao
modernizar a iluminação pública mediante distribuição de 29 postes e 571 luminárias de LED
entre  praças  e  vias  (R$ 1,2  milhão).  Devido  a  expansão da  rede,  é  normal  que  o  custo  de
manutenção  aumente.  Ocorreu  o  inverso  em  Bom  Despacho,  pois  em  2015  esse  gasto
representou R$ 478,4 mil, enquanto três anos depois o valor decresceu até R$ 473,2 mil.

Por sua vez, o consumo de energia em vias e praças públicas somados aos gastos das
instalações  do Executivo Municipal  resultam na despesa com energia elétrica,  ilustrada  pela
linha do gráfico abaixo. Existem dois picos, isto é, nos anos de 2015 e 2018. Ambos derivam do
aumento da rede de iluminação ocorrida em períodos imediatamente anteriores.  Com efeito,
entre 2013-2015 foram instalados 749 postes,  enquanto outros 925 novos pontos passaram a
funcionar no triênio seguinte. Por isso, o salto da despesa de R$ 1,1 milhão para R$ 2,9 milhões
(2014-2015) e de R$ 2,6 milhões para R$ 3,4 milhões (2017-2018).
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Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Balancete da Despesa - Urbem), 2019.

A  Prefeitura  Municipal  de  Bom  Despacho  ao  longo  dos  últimos  anos  expandiu  os
serviços prestados aos cidadãos. Prova disso são as Unidades Básicas de Saúde (UBS), que hoje
são 15 atendendo a população, enquanto em 2012 havia apenas 10 centros de saúde desse porte.
Além do mais,  no momento, existem 399 equipamentos de saúde em uso distribuídos em todas
as regiões da cidade, sendo boa parte deles administrados pelo Executivo Municipal. Antes, em
2012, o número de equipamentos disponíveis era de 236, ou seja, houve ampliação de 69% no
intervalo de seis anos (Datasus, 2017).

A rede municipal  de educação também passou por  expansão.  Em 2012, o  Município
contava com 13 escolas e 3.513 alunos, incluindo as creches. Após seis anos são 15 escolas
responsáveis por abrigar 3.656 crianças e adolescentes, onde muitos deles estudam em tempo
integral (Censo Escolar de 2012 e 2017).

Ao ampliar os serviços prestados a Prefeitura precisa optar por construir ou alugar um
imóvel, tendo a opção também de terceirizar a atividade. É preciso escolher aquela alternativa de
melhor custo-benefício, mas ambas ocorrem. Dito isso, veja o gráfico a seguir que, após três
anos de queda, a despesa com aluguel do Executivo Municipal cresceu 10,9%, em 2018. Porém,
ao expandir  a análise para o quadriênio 2015-2018 percebe-se que houve redução de 21,2%
desse gasto, em um período que houve expansão dos serviços públicos municipais.
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Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Balancete da Despesa - Urbem), 2019.

Comparação: Receita x Despesa

Em 2018, a Receita Total do Município de Bom Despacho alcançou R$ 125,8 milhões,
ou seja, mesmo patamar do ano anterior (R$ 125,3 milhões), motivo de preocupação já que o
comportamento  é  de  estagnação.  Esse  resultado  é  explicado,  em  especial,  pela  queda  dos
repasses  estaduais  obrigatórios  que somam um débito  de  R$ 16 milhões  em dois  anos  e  o
declínio do FPM oriundo da recessão econômica. No mesmo período, a Despesa Total saltou de
R$ 115,4 para R$ 120,6 milhões, aumento real de apenas 0,7%.

Portanto, o Executivo Municipal conseguiu manter suas contas equilibradas, haja vista as
receitas  superiores aos gastos em R$ 5,2 milhões.  Bom Despacho tornou-se exceção,  pois a
grande  maioria  das  cidades  brasileiras  não  estão  conseguindo  honrar  compromissos  básicos
como os vencimentos dos servidores e pagamentos de fornecedores. 

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, 2019.
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Secretaria Municipal de Administração

Para melhor atender o cidadão e tornar a prestação de serviços municipais mais eficiente,
a Secretaria Municipal de Administração está estruturada por áreas. Cada uma delas com suas
características próprias, mas todas alinhadas e focadas em um único bem comum, isto é, criar
condições de gestão que potencialize a atuação das outras Secretarias na busca pelo aumento da
qualidade de vida da população. As áreas que integram a Secretaria de Administração são a de
Gestão  com  Pessoas;  Folha  de  Pagamento;  Licitações,  Compras  e  Contratos;  Máquinas  e
Transportes; Controle Patrimonial e Logística. O trabalho de cada uma delas está detalhado a
seguir.

Gestão com Pessoas

A Gestão com Pessoas está focada na saúde, bem-estar e melhoria da qualidade de vida
do  servidor  público,  para  que  eles  possam  atender  cada  vez  melhor  a  população  bom-
despachense.  No  ano  de  2018,  foram  realizadas  diversas  atividades  em  prol  do  servidor,
merecendo destaque as seguintes ações:

Parceria com o Centro Universitário UNA: a partir  dessa parceria foi desenvolvido o
Projeto de Ginástica Laboral, onde todas as semanas são ofertadas ginástica laboral, massagem
relaxante e outras atividades com o intuito de prevenir doenças ocupacionais relacionados ao
trabalho. Cerca de 110 servidores desenvolveram as atividades.

Programa de Treinamentos do Núcleo de Atenção à Saúde do Servidor: foram realizados
cerca de 50 treinamentos (200h/aula) voltados para a prevenção de acidente no trabalho. Além
disso,  o  Núcleo  realizou  200  visitas  de  inspeções  de  segurança  no  ambiente  de  trabalho,
aproximadamente 400 horas.

Semana Interna de Prevenção e Acidente no Trabalho (SIPAT):  durante uma semana
foram abordados diversos  temas como saúde mental  no ambiente  de trabalho,  prevenção de
acidentes  no  trabalho,  treinamento  de  primeiros  socorros  (dentre  outros).  Pelo  menos  400
servidores participaram de forma efetiva da SIPAT.
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Semana do Servidor: no dia 28/10 comemora-se o Dia do Servidor Público. No ano de
2018 a Gestão com Pessoas  desenvolveu diversas  ações  voltadas  para  a  Saúde,  bem-estar  e
qualidade de vida dos servidores. Os eventos promoveram descontração e integração. Ao todo,
cerca de 1.000 servidores participaram das ações. Dentre as atividades, foram realizados o 2º
Torneio de Futsal Masculino e a 2ª  Corrida Rústica e Caminhada do Servidor Público; para
integrar as famílias, teve também a Corrida Mirim. Mais de 170 servidores participaram das duas
competições. Os finalistas receberam troféus e reconhecimento.

Projeto Medida Certa para Servidores, em parceria com o Núcleo de Atenção à Saúde da
Família (NASF) da Secretaria Municipal de Saúde: o objetivo principal foi incentivar a prática
da alimentação saudável e atividades físicas. Os servidores receberam apoio de Nutricionista,
Psicólogo, Fisioterapeuta, Farmacêutico e Assistente Social para ajudá-los na redução de peso e
medidas (de forma saudável) e alcançar a medida certa. Participaram efetivamente 84 servidores.
Juntos,  os  servidores  conseguiram eliminar   um total  de  120kg.  Os  servidores  com melhor
desempenho  foram  premiados  e  parabenizados  pela  dedicação  no  projeto.  De  acordo  com
informações  das  chefias  imediatas  dos  servidores,  muitos  deles  demonstraram  melhor
desempenho nas atividades e integração com a equipe de trabalho.
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Aula de Zumba: todas as semanas são ofertadas aulas de Zumba para os servidores. A
prática  é  bem  alegre,  divertida,  beneficia  a  autoestima  dos  servidores  e  ainda  proporciona
interação  entre  os  participantes.  Além  disso,  melhora  a  coordenação  motora,  o  sistema
cardiovascular e a memória, de forma envolvente e dinâmica. Em 2018 as aulas atenderam cerca
de 70 servidores.

A Gerência dedicou-se às particularidades de servidores com necessidade de adaptação
funcional, fornecendo atenção, auxílio e apoio para remanejamento desses servidores conforme
orientações  médicas,  objetivando valorizar  e  contribuir  com a  reabilitação  e  conservação da
saúde do servidor. Pelo menos 85 servidores receberam o atendimento e atualmente estão mais
felizes na realização de suas atividades.

Registra-se  que  quase  100%  das  ações  realizadas  pela  Gestão  com  Pessoas  foram
desenvolvidas com o apoio de empresas e profissionais parceiros, que acreditam e valorizam o
servidor público. Estamos melhorando a qualidade de vida dos servidores para que aumentem a
produtividade e sirvam cada vez melhor aos munícipes.

Ouvidoria Municipal

A Ouvidoria Municipal é um sistema voltado para o compartilhar dados, informações e
conhecimento. Atua sempre na busca da melhoria dos processos, correção de erros, omissões ou
abusos  cometidos  por  agentes  públicos.  Apenas  em  2018  foram  realizadas  mais  de  2.800
atendimentos. Cerca de 2% deles arquivadas por falta de informações. Já a Ouvidoria SUS Bom
Despacho recebeu 581 demandas, sendo 93% delas atendidas.

A  participação  efetiva  dos  munícipes,  por  meio  da  manifestação  de  suas  opiniões,
sugestões, reclamações e elogios, mostra que eles estão cada vez mais interessados nas ações que
a Administração executa. Veja a seguir o gráfico de crescimento da participação popular:

Fonte: Secretaria Municipal de Administração, 2019.
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Escola de Formação do Servidor – EFESP

A Escola de Formação do Servidor – EFESP tem como missão qualificar e capacitar os
servidores municipais em busca de desenvolvimento e atualização continuada. Os beneficiários
desta ação são os cidadãos, que recebem atendimento cada vez mais qualificado.

Em  2018,  a  EFESP  contou  quase  que  exclusivamente  com  corpo  docente  próprio,
composto  pelos  servidores  detentores  de  formação técnica  para  ministrar  cursos,  palestras  e
workshops. O resultado foi uma economia de R$ 135.081,76, valor que estava previsto para
contratação de terceiros. Este valor poupado representa a capacidade da Secretaria Municipal de
Administração de dar continuidade aos programas de formação mediante cenário de escassez de
recursos financeiros disponíveis.

Foram realizados mais de 71 programas de treinamento que somados totalizaram 12.768
horas-aula4, onde 11.374 foram lecionadas por servidores do Município. Tudo isso refletiu numa
considerável economia, na continuidade da formação continuada e principalmente na valorização
dos  servidores.

Por  fim,  a  Secretaria  de  Administração  envolveu  seus  servidores  na  realização  do
Concurso Público nº 1-2018. Desde o levantamento do número de candidatos necessários para o
serviço público até o ato de nomeação e posse, a Administração trabalhou de forma árdua em
2018. O resultado de tal feito foi o empossamento de 131 novos servidores, que já receberam
qualificação, preparo e treinamento pelo corpo docente da EFESP, e estão aptos a exercerem as
suas funções e atender os munícipes de forma satisfatória.

Servidores empossados – Concurso 1-2018

Licitações, Compras e Gestão de Contratos

As informações a seguir tem por objetivo informar as principais realizações da Gerência
de Licitações, Compras e Gestão de Contratos da Prefeitura Municipal de Bom Despacho-MG.
Certo é que o poder de compra do Município já se revelou um instrumento altamente capaz de
provocar fortes mudanças na economia local. Especialmente,  no que se refere à evolução na

4 Memória de cálculo: carga horária do curso multiplicada pelo número de vagas disponíveis.
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prestação  de  serviços  e  a  consequente  melhoria  da  qualidade  de  vida  dos  cidadãos  bom-
despachenses.

No cumprimento da missão de conseguir a contratação mais vantajosa para o Município,
a Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos aprimora a sua estrutura e forma de
atuação.  Desse  modo,  e,  pensando  no  futuro,  tem  adotado  medidas  com  objetivo  de
desburocratizar e estimular a inovação em seus métodos de trabalho, entre as quais ressalta-se o
emprego intensivo de tecnologia da informação e a significativa modernização em suas práticas
licitatórias, que se tornam mais abrangentes.

No exercício de 2.018, inovou-se com a utilização do pregão eletrônico como ferramenta
de auxílio na administração pública, o qual apresenta diversas vantagens obtidas nas compras
governamentais que outras modalidades de licitações não proporcionam, tais como a redução de
tempo para contratação, competição entre fornecedores, desburocratização e maior controle das
despesas.  Para  demonstrar  concretamente  a  economia,  foram analisados  os  melhores  lances
iniciais de alguns processos e o preço final alcançado ao término da sessão de lances. Em tal
empreitada foram analisados os preços unitários e não o preço total do item.

Na ilustração 1, os dados do Pregão Eletrônico 21/2018, cujo objeto é a aquisição de
utensílios de cozinha para a Secretaria de Educação, apontam uma economia real de mais de
50%, ao considerar o preço inicial e o preço final dos itens.

Fonte: Secretaria Municipal de Administração, 2019.

Na ilustração 2, verifica-se os dados do Pregão Eletrônico 41/2018, quando o objetivo era
adquirir materiais de construção para a Secretaria Municipal de Obras Públicas, os quais indicam
também o sucesso da ferramenta eletrônica.
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Fonte: Secretaria Municipal de Administração, 2019.

Outro exemplo significativo é o processo de aquisição de materiais  esportivos para a
Secretaria  Municipal  de  Esportes,  o  Pregão  Eletrônico  65/2018.  Observando  a  ilustração  3,
verifica-se uma economia em todos os itens adjudicados.

Fonte: Secretaria Municipal de Administração, 2019.

Além do Pregão Eletrônico, ao todo, em 2018, a Gerência de Licitações publicou 197
licitações  para  obras,  serviços,  compras  e  alienações,  como  condição  para  celebração  de
contratos,  nos  termos  do  artigo  37,  XXI,  da  Constituição  Federal,  conforme  o  quadro
demonstrativo abaixo:

Órgãos: Processos:

Secretaria de Administração 32

Secretaria de Agricultura 6

BDPrev 1

Assessoria de Comunicação 6

Secretaria de Cultura 5

Secretaria de Desenvolvimento Social 15

Secretaria de Educação 41
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Secretaria de Esportes 3

Secretaria de Fazenda 6

Secretaria de Meio Ambiente 7

Secretaria de Obras 16

Secretaria de Trânsito 3

Secretaria de Saúde 56

Total de processos: 197
Fonte: Secretaria Municipal de Administração, 2019.

Folha de Pagamento

Em 2018, uma das medidas imediatas da área foi reduzir ao máximo o uso do papel. Por
exemplo,  desde  o início  desta  gestão  o contracheque do servidor  está  disponível  no  site  da
prefeitura, reduzindo assim a impressão de mais de 1.500 cópias por mês, além de facilitar o
acesso e a visualização. Hoje, o servidor também tem acesso ao comprovante de rendimentos
para declaração de imposto de renda disponível no site da prefeitura.

Outro trabalho importante é a digitalização do arquivo permanente. Todos os arquivos de
servidores contratados e exonerados foram digitalizados e colocados em um sistema disponível
online. Foi criada uma pasta virtual para cada servidor, que em um futuro próximo poderá ter
acesso a ela.

Transportes e Máquinas

A  Gerência  de  Transportes  e  Máquinas  se  empenhou  em  aumentar  a  eficiência  e
economicidade relacionadas a frota municipal. Diante da importância dos serviços prestados, é
inadmissível que veículos, equipamentos e máquinas fiquem parados, visto que isso gera altos
custos para a Administração e a paralisação dos serviços públicos. 

Para evitar  essa paralisação, direcionou-se o foco à manutenção preventiva periódica,
com  o  intuito  de  se  evitar  gastos  demasiados  com  manutenção  corretiva  que  ocasiona
inutilização dos veículos e dos serviços. 

Para economizar dinheiro público e dar mais agilidade aos serviços, a Prefeitura reduziu
o número de carros locados e aderiu ao serviço de táxi. Esta mudança continuou atendendo as
demandas da Administração e gerou redução significativa nos custos com transporte. 

Outra medida adotada, que garante a celeridade dos processos, foi a adesão ao sistema
Vale  Card,  que  apoia  a  decisão  dos  gestores  e  proporciona  controle  de  gestão  mediante  o
fornecimento de relatórios integrados, precisos e com informações circunstanciadas sobre custos,
além de facilitar procedimentos de compras, manutenções e controle de combustível.
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Controle Patrimonial e Logística

Atua  na  administração  e  controle  dos  bens  patrimoniais  pertencentes  a  Prefeitura
Municipal e na logística, com intuito de garantir a melhor utilização e destinação dos bens.

Conta com uma Comissão Permanente ou Especial que tem por objetivo a aplicação de
regras, planos e métodos para elaboração do inventário patrimonial. Anualmente é realizada a
identificação  e  classificação  da  situação  patrimonial  no  âmbito  municipal,  com  intuito  de
verificar  o  estado  de  conservação  dos  bens  inventariados,  fazer  a  catalogação,  confirmar  a
localização e orientar a todos pelo zelo dos bens públicos.

Após  a  identificação  de  um bem patrimonial  alienado  considerado  inservível  para  o
Município, é realizado o processo de leilão. Por meio dos leilões, os bens voltam a ter um valor e
geram recursos para o município. Em 2018, foram realizados 03 processos de leilões, gerando
um recurso de mais de R$ 92 mil para os cofres públicos.

Em 2018, foi criada a Coordenação de Controle de Gastos Públicos, com o intuito de
melhor gerenciar os gastos e assim gerar economia em toda a esfera municipal. Como ferramenta
gerencial,  foram implementadas as planilhas de controle online de gestão de frota, gestão de
contas de água, energia e telefone, despesas com impressoras, controle do uso de táxi e também a
planilha de reserva de veículos oficiais.

As planilhas online possibilitam maior transparência, auxiliam na tomada de decisão e
antecipam a resolução de problemas sem maiores consequências. Os gestores conseguem um
controle eficiente do que está efetivamente sendo consumido e gasto por períodos, melhorando a
eficácia na gestão de custos e economizando recurso público.

A implantação mais recente é a planilha de reserva de veículos oficiais. Ela se mostrou, já
no  primeiro  mês  de  uso,  uma  excelente  ferramenta  de  gestão.  Por  meio  dela  consegue-se
controlar e economizar recursos públicos. Exemplo disso foi a queda no custo do uso de táxi em
62%, entre  dezembro/2018 e janeiro/2019.  No primeiro mês foram gastos R$ 2.482,42 e no
segundo, R$ 960,45. 

Mesmo  com  redução  no  uso  do  custo  do  táxi,  houve  diminuição  no  custo  com
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combustível,  dos  veículos  envolvidos,  em aproximados  4%.  Em dezembro  foram gastos  de
R$3.483,62 e em janeiro R$3.346,72.

Fonte: Secretaria Municipal de Administração, 2019.

Foi  criado  também o  Programa  Economiza,  que  tem como foco  incentivar  todos  os
setores a economizar, em todas as áreas. Utilizando do sistema de meritocracia, àqueles que mais
economizarem receberão  troféus  e  certificados como forma de premiação e reconhecimento.
Uma  competição  saudável  onde  os  servidores  ganham,  a  prefeitura  economiza,  os  recursos
economizados são revertidos em benefícios para os cidadãos e às melhorias da cidade.

No primeiro mês de apuração dos resultados, obteve-se uma economia geral, em todos os
setores da Prefeitura de 24,6%, somadas as cinco modalidades (água, energia, telefone, frota e
papel) o que representa mais de R$ 130 mil. Alguns setores conseguiram economizar em todos
os itens. Quanto mais a Administração consegue economizar com o funcionamento da máquina
pública, mais investimentos e melhorias na cidade serão realizadas.
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Secretaria Municipal de Cultura e

Turismo
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Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

A Secretaria de Cultura apoiou entre os dias 09/02/18 e 13/02/18 o Carnaval na Praça da
Estação e Praça São José. A empresa Tornado Promoções e Eventos e o bloco Café com Leite
organizaram  o  evento,  trouxeram  muita  alegria  com  grupos  de  axé  e  samba,  além  das
tradicionais marchinhas de carnaval. Cerca de 2.000 pessoas prestigiaram o evento em cada dia.

A Secretaria promoveu no dia 08/03 homenagem em comemoração ao Dia Internacional
da Mulher, com a presença da Banda de Música do 7º BPM. Além do concerto da banda, a
Secretaria ofereceu um delicioso café da manhã ao ar livre e os servidores da Secretaria de Meio
Ambiente  distribuíram  rosas  às  mulheres  na  Praça  da  Matriz.  Um público  de  600  pessoas
prestigiou o evento. 

No dia 19 de Abril  a Secretaria  de Cultura,  com a parceria  da Biblioteca Municipal,
apoiou  o  lançamento  do  livro  “O  Sapo  Pupo  e  os  Sapatos”,  do  escritor  bom-despachense
Alexandre Cesário. A ação comemorou a Semana da Literatura Infantil e mais de 100 pessoas,
entre alunos e representantes das escolas municipais, participaram.
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No dia 28 de Abril a Secretaria realizou mais uma edição do evento datado no calendário
municipal, “Bom Despacho em Ação – Dia do Trabalhador”. Um mutirão de solidariedade, com
envolvimento de todas as instituições e ONGs que prestam serviços no Município, ofereceram
diversos serviços para a população. Foram mais de 1.500 pessoas beneficiadas no dia.

 

No  dia  13  de  maio  a  Secretaria  de  Cultura,  Biblioteca  Municipal  e  Polícia  Militar
realizaram um concerto em homenagem às mães, na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Bom
Despacho.  Além do  concerto,  foram distribuídas  rosas  às  mulheres  presentes.  Mais  de  300
pessoas estiveram presentes na homenagem.
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Dia 30 de Junho a Secretaria apoiou a tradicional Cavalgada da Fé. Todos os anos a ação
reúne  devotos  de  Padre  Libério  para  uma  cavalgada  até  a  Ponte  da  Amizade,  que  liga  os
municípios de Bom Despacho e Leandro Ferreira. A ação teve música ao vivo com moda de
viola e barracas. Ao todo, cerca de 4.000 pessoas prestigiaram o evento.

No dia 7 de Julho a Secretaria promoveu a terceira edição do evento Arraiá BD, que tem
por finalidade valorizar, difundir e incentivar uma das mais populares manifestações culturais do
país, a Festa Junina. O evento abriu espaço para diversas manifestações culturais e artísticas,
tendo entre elas um concurso de quadrilha com a participação de alunos da Escola Estadual
Professor Wilson Lopes e da Escola Estadual Irmã Maria, que venceu o concurso. O evento
proporcionou lazer para mais de 3.000 pessoas na Praça da Estação.
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A Secretaria de Cultura apoiou a 17ª edição do tradicional encontro de motociclistas.
Realizado pelo Motoclube Falcões da Estrada, que aconteceu entre os dias 13 e 15 de julho.
Trazendo turismo ao município, o evento reuniu, durante os três dias, mais de 17.000 pessoas.

No  dia  28  de  julho,  a  Secretaria  de  Cultura  apoiou  o  3º  Estação  do  Rock,  projeto
independente que estabelece uma rede colaborativa de trabalho no campo das contraculturas, da
cultura, da arte e do social, agregando agentes culturais de múltiplas inspirações. O evento reuniu
600 pessoas durante todo o dia.

Entre os dias 16 e 20 de Agosto, foi comemorada a festa do Reinado de Nossa Senhora
do Rosário em Bom Despacho, patrimônio imaterial. Toda a cidade foi mobilizada nessa ocasião
festiva,  acompanhada de vários  cortes  locais  e  regionais,  e  população turística  da  região.  O
festejo este ano foi registrado pelas câmeras da Globo, por meio do programa Globo Rural,
exibido dia 11 de novembro de 2.018 para mais de 130 países.
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Entre os dias 31 de agosto e 06 de setembro, a Biblioteca Municipal realizou diversas
atividades em comemoração ao seu aniversário de 54 anos. Além do lançamento do livro Lição
de Passarinho, da autora Luisa Garbazza, alunos das escolas municipais estiveram na Biblioteca,
onde ocorreu muita contação de história,  apresentação dos Quilombolas,  visita da Maura do
Projeto Bom Delê e muita diversão.

Nos dias 15 e 16 de Setembro, a Secretaria de Cultura e Turismo levou a Folia Tradição
de Família de Bom Despacho à cidade de Mutum para participar do 5º Encontro Tradicional de
Folias e Charolas. Dependendo da região, a charola também é conhecida como terno, companhia
ou  folias  de  reis.  Essa  manifestação  cultural  possui  mais  de  três  séculos  de  prática  e  forte
representatividade  na  religiosidade  e  cultura  mineira.  A  ação  faz  parte  do  conjunto  de
intervenções  que  o  Conselho  Municipal  de  Patrimônio  Cultural  proporciona  no  decorrer  do
exercício.
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Entre os dias 29 e 30 de Setembro, o distrito do Engenho do Ribeiro realizou a festa do
Reinado. Cerca de 1.300 pessoas prestigiam o evento todo ano, com a presença, inclusive, de
diversos cortes da região.

No dia 5 de outubro, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo realizou a 4ª edição do
Festival  Gastronômico  e  Artesanal  de  Bom  Despacho,  contando  com  barracas  de  comidas
típicas, oficinas de artesanato e shows musicais. A ação proporcionou às entidades filantrópicas
municipais um espaço para angariar recursos financeiros e promover a instituição, valorizando
seu trabalho social. Cerca de 1.000 pessoas prestigiaram o evento durante o dia.

No dia 13 de outubro, a Secretaria apoiou o evento independente “II Strig Fest”. Este é
um projeto para expor novos talentos do meio social bom-despachense, a fim de abrir espaço
para nossos valores culturais, divulgar a arte, a música e entretenimento à comunidade do nosso
município. O evento aconteceu na Pista de Skate e atraiu 300 pessoas.
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Entre os dias 12 e 14 de outubro, a Agentz Produções com apoio da Secretaria Municipal
de Cultura e Turismo promoveu o projeto “Incubadora Cultural” em Bom Despacho e no distrito
do Engenho do Ribeiro. A ação fortaleceu o trabalho de artistas e produtores culturais na cidade.
Houve apresentações  musicais  no Despacho RAP, Orquestra  de  Viola  e  Melodias  da Nossa
Gente. Também houve exposições do Patrimônio Jovem e Banca da Livraria da Bina. Durante os
3 dias estima-se que cerca de 900 pessoas prestigiaram as atrações.

Entre os  dias  12 e 15 de outubro,  a  Secretaria  de Cultura,  membros da Comunidade
Carrapatos da Tabatinga, representantes do Núcleo de Educação e Cultura Tipura e os artistas
ArteSeres e Lotto se uniram para ensinar a jovens a arte do grafite e retratar a história da cidade.
A ação culminou na realização de um grafite na Biquinha, que contou toda a história do local,
dos  bandeirantes  às  lavadeiras.  Também colocou  novamente  o  espaço  tombado  no  circuito
cultural local. Propiciando o surgimento de movimentos culturais, artísticos e educativos, além
de combater a pichação no local. 
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No dia 17 de novembro, a Secretaria de Cultura, por meio da Coordenadoria de Igualdade
Racial, promoveu a 3ª edição do Desfile Miss Beleza Negra. O Desfile Miss Beleza Negra busca
trabalhar a autoestima dos negros, valorizando a diversidade étnica e sociocultural no município,
criando oportunidades sociais, além de colaborar com o desenvolvimento social e cultural ao
promover a interação com as comunidades de bairros. Com um total de 21 modelos adultos e 10
mirins,  a  competição  teve  novidade,  elegendo  o  primeiro  Mister  Beleza  Negra.  O  publico
estimado presente no evento, realizado em local fechado, foi de 600 pessoas.

No dia 30 de novembro, a Secretaria realizou o projeto “Natal – Nossa Luz”. Com o
apoio de vários comerciantes e empresas da cidade,  a Praça da Matriz recebeu iluminação e
decoração natalina. A Praça da Santa Casa e da Bíblia (São Vicente), Larguinho e Norte sul
também receberam iluminação decorativa.
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No dia 8 de dezembro foi a vez do Distrito Engenho do Ribeiro receber as luzes de natal
por meio da contribuição de vários comerciantes e empresas do local. A Praça Padre Augusto
foi a região escolhida para receber iluminação e decoração natalina. 

A Biblioteca  Municipal,  no exercício  de  2018,  além dos  eventos  em parceria  com a
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, realizou iniciativas como oficinas, lançamento de
livros  e  palestras.  Também registrou  10.928  livros  emprestados  e  um total  de  3.452  livros
utilizados para pesquisa.

Um dos principais destaques na área cultural durante o exercício de 2018 foi o valor
recebido  devido  a  pontuação  obtida  no  ICMS  Cultural,  isto  é,  R$  300.879,86  e  16,70,
respectivamente. A pontuação é oriunda das ações realizadas no decorrer do ano de 2016, com
destaque para o tombamento da  “Igreja Matriz de Nossa Senhora do Bom Despacho”. 

Como resultado, o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural de Bom Despacho, por
meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, realizou os restauros  dos bens protegidos:
Coreto do 7º Batalhão da Polícia  Militar  de Minas Gerais;  Praça Olegário Maciel (Praça da
Estação); e Museu Ferroviário de Bom Despacho.

Os valores financeiros do exercício de 2017 serão disponibilizados apenas no 2º semestre
de 2019, enquanto os recursos do ano de 2018 somente em 2020.

ICMS Cultural – Pontuação e valores recebidos pelo Município

Exercício 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pontuação 0 5,39 14,55 16,7 15,02 13,5

Valores R$ 108.534,65 252.693,92 260.113,50 300.879,86 - -
Fonte: Governo de Minas Gerais, 2019.

Praça Irmã Albuquerque, 45 – Centro – 35600-000 – Bom Despacho-MG
Telefone (37) 99106-2408 – www.bomdespacho.mg.gov.br – prefeito@bomdespacho.mg.gov.br 55



Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais

Gabinete do Prefeito

Fonte: Governo de Minas Gerais, 2019.

Fonte: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 2019.

Fonte: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 2019.
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Desenvolvimento Econômico e de

Agricultura
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Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Agricultura

A Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Econômico e  de  Agricultura  realiza  seu
trabalho  mediante  Serviço  de  Inspeção  Municipal  (SIM),  assistência  técnica  a  pequenos
produtores  rurais,  serviços das patrulhas rurais  mecanizadas e apoio as feiras livres.  Elabora
planos,  programas  e  projetos  no  sentido  de  viabilizar  a  adoção  de  rotinas  técnicas  e
administrativas, as quais possam proporcionar eficiência e efetividade na prestação do serviço. 

Com objetivo de inspeção e fiscalização sanitária  para a produção,  industrialização e
beneficiamento de alimentos destinados ao consumo humano de origem animal, foi elaborada e
aprovada a lei n° 2.565 de 13 de dezembro de 2016 que dispõe sobre a constituição do serviço de
inspeção municipal. Posteriormente, foi elaborado o decreto n° 7.685 de 15 de setembro de 2017,
que regulamenta a lei 2565/2016. Atualmente, seis estabelecimentos possuem registro no SIM
sendo  nas  categorias  carnes  e  derivados,  leite  e  derivados  e  mais  quatro  estabelecimentos
encontram  em  fase  de  registro  e  adequação  das  estruturas.  Foi  realizada  parceria  junto  a
EMATER para divulgação SIM e também execução de cursos de Boas Práticas de Fabricação
em produtos de origem animal.

Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Agricultura, 2019.
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Patrulhas rurais Mecanizadas

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico desenvolveu parcerias junto às
associações dos produtores rurais das comunidades do Engenho do Ribeiro e Mato Seco. Com
isso,  as  patrulhas  rurais  mecanizadas  atenderam  189  produtores  rurais,  cultivando  1.051,5
hectares,  realizados  em  2.103  horas/máquina.  Houve  preparo  do  solo  para  implantação  de
diversas culturas, atendendo vários segmentos do setor agropecuário (milho e sorgo silagem,
culturas anuais e hortaliças).

Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Agricultura, 2019.
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Participação da agricultura Familiar na Merenda escolar

PNAE 

Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Agricultura, 2019.

Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Agricultura, 2019.

Produtos comercializados

2016

a) Hortaliças: Cebolinha, salsinha, couve, chuchu, pimentão, repolho, alface, abobrinha, 
moranga híbrida, inhame, beterraba, cebola de cabeça, cenoura, mandioca, vagem;

b) Frutas: Maracujá, banana, laranja;

c) Outros: arroz e feijão in natura;

d) Agroindústria: Mel sachê, Rosca caseira, queijo minas frescal, polpa de frutas.
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2017

a)  Hortaliças: Cebolinha, salsinha, couve, chuchu, pimentão, repolho, alface, abobrinha, 
moranga híbrida, beterraba, cebola de cabeça, cenoura, mandioca, brócolis;

b) Frutas: Melancia, maracujá, banana, abacaxi, laranja;

c) Outros: feijão in natura;

d) Agroindústria: Mel sachê, Rosca caseira, queijo minas frescal, polpa de frutas.

2018

a) Hortaliças:  Cebolinha,  salsinha,  couve,  chuchu,  pimentão,  repolho,  alface,  abobrinha,
moranga híbrida, beterraba, cebola de cabeça, cenoura, mandioca, brócolis, milho verde, batata-
doce;

b) Frutas: Limão, maracujá, banana, abacaxi, laranja, mamão;

c) Outros: feijão in natura;

d) Agroindústria: Mel sachê, Rosca caseira, queijo minas frescal, polpa de frutas, ovos.

Projeto de Recuperação do Rio Capivari
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Secretaria Municipal de

Desenvolvimento Social
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Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

A Secretaria de Desenvolvimento Social, mesmo diante da falta de repasses financeiros
do Estado de Minas Gerais, ampliou os serviços, programas, projetos e benefícios aos cidadãos
bom-despachenses. O Projeto “Social Itinerante”, por exemplo, em 41 edições atendeu mais de
40.000 pessoas ao levar serviços,  orientações, emissão de documentos, atividades esportivas,
lúdicas e atendimentos estéticos, visando elevar a autoestima dos participantes e impulsionar o
desenvolvimento local.

Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, 2019.

Repasses financeiros – Parcerias com Organizações da Sociedade Civil:

Entre  2017  e  2018,  a  Secretaria  realizou  repasses  em torno  de  R$  1,6  milhão  para
Organizações da Sociedade Civil. Entre elas estão as entidades: Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais – APAE, Aliança Bondespachense de Assistência e Promoção – ABAP, Asilo
São José, Coral Voz e Vida, Centro de Acolhimento à Criança São Vicente de Paulo, Art’Manha
Capoeira de Bom Despacho, Associação Corporal Musical Nossa Senhora do Bom Despacho,
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dentre  outras.  Ou seja,  entidades  que atendem desde crianças,  adolescentes,  jovens,  adultos,
pessoas idosas e pessoas com deficiência, promovendo o bem-estar social. 

Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, 2019.

Habitação de Interesse Social

A  Política  de  Habitação  de  Interesse  Social  contribuiu  muito  para  as  famílias  ao
proporcionar  autonomia  delas,  bem  como  para  o  fomento  da  economia  local.  A  iniciativa
começou em 2013 e de lá para cá promoveu a regularização fundiária de mais de 250 imóveis
doados pela Prefeitura.  Entre 2017 e 2018 foram regularizados mais  de 160 imóveis,  o que
trouxe segurança de moradia para várias pessoas.
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Proteção Social Básica

No biênio 2017-2018, houve aumento de 7,64% de famílias inseridas no Cadastro Único
para Programas Sociais. Com isso, são mais de 20 mil pessoas com benefícios, desde descontos
em energia e água até isenção de taxas de concursos públicos e processos seletivos. No mesmo
período, o CRAS atendeu 17 mil pessoas e realizou 1.700 visitas domiciliares.

Nos Benefícios Eventuais, mais de 2.373 famílias foram atendidas. No total, ocorreram
76.656 atendimentos. Este serviço conta atualmente com 24 polos em diversas localidades de
Bom Despacho,  até  mesmo  no  Engenho  do  Ribeiro  e  Mato  Seco.  São  35  modalidades  de
oficinas,  a exemplo de artesanato,  dança,  teatro,  balé,  canto,  violão,  ginástica,  zumba,  jump,
alongamento,  karatê,  capoeira,  o  que  contribui  de  forma  direta  com  os  ICMS  Esportivo  e
Cultural, bem como para as áreas de saúde e educação.

Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, 2019.
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Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, 2019.

Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade

Com os investimentos em serviços e projetos de prevenção, houve redução de 35% dos
atendimentos de violações de direitos, ambos tratados no CREAS. O atendimento às pessoas em
situação de rua e transeuntes recebeu investimentos de R$375.000,00 durante o biênio 2017-
2018.  Outro  fator  relevante  que  comprova  a  eficiência  das  ações  da  Secretaria  de
Desenvolvimento Social  é  que não existem crianças  e adolescentes  acolhidos no Serviço de
Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes. 

Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, 2019.

Cursos Profissionalizantes e SINE – Trabalho, Emprego e Renda

A partir de julho de 2018 ,a agência do SINE de Bom Despacho passou a ser conveniada
com  a  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social.  Durante  o  ano,  10  mil  trabalhadores  foram
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atendidos pelo serviço, desde a realização de oficinas para elaboração de currículos até auxílio
no recrutamento e  entrevistas  de emprego.  Destaque para a contratação de profissionais  que
fizeram curso de Culinária pela Secretaria. Ademais, entre 2017 e 2018, mais de 1.000 pessoas
se inscreveram em cursos profissionalizantes nas áreas de culinária mineira, pizzas, drenagem
linfática, limpeza de pele, massagem, depilação, corte e costura, pedreiro de alvenaria, costureira
do vestuário e outros.

Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, 2019.
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Secretaria Municipal de Educação

A Secretaria Municipal de Educação elabora seus planejamentos e realiza suas ações em
consonância com o PPA - Plano Plurianual, o PNE – Plano Nacional de Educação, o PME –
Plano  Municipal  de  Educação,  a  Base  Nacional  Comum  Curricular  –  BNCC  e  demais
instrumentos norteadores dos programas e ações que visam a atender aos objetivos estratégicos
definidos para cada uma das áreas de resultados e ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável,
isto  é,  ODS  4: “Assegurar  a  educação  inclusiva  e  equitativa  de  qualidade  e  promover

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.”

A rede municipal de ensino, com o objetivo de atender a demanda da população, em
2.018, se estruturou da seguinte forma:

Composição da Rede Municipal de Ensino – 2.018

Equipamento Quantidade

Centro de Educação Infantil 9

Pré-escola 1

Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental (anos iniciais) 3

Escola de Ensino Fundamental (anos iniciais) 1

Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental (completo) – Zona rural 1

Total 15
Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2019.

Abaixo, as próximas tabelas demonstram a evolução das matrículas em Bom Despacho,
onde a primeira mostra que em 2018 foram realizadas 5.187 matrículas distribuídas entre 292
turmas, sendo 71,8% vagas regulares de um turno e 28,2% de tempo integral.

Matrículas em 2.018

Modalidade

Regular - 1 turno Integral - Contraturno Total

Ensino Matrículas Turmas Ensino Matrículas Turmas Matrículas Turma

Fundamental 1.666 76 Fundamental 207 10 1.873 86

Infantil 2.061 117 Infantil 1.253 89 3.314 206

Total 3.727 193 Total 1.460 99 5.187 292

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2019.

Mediante tabela comparativa de matrículas e turmas 2013-2018 é possível observar a
evolução positiva em relação à ampliação de vagas devido à criação de novas turmas, tanto na
Educação Infantil quanto no Ensino Fundamental. Em 2013, foram realizadas 4.849 matrículas
contra 5.187 no ano de 2018. As turmas aumentaram de 271 para 292, respectivamente.
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Comparativo Evolução de Matrículas e Turmas 2013 – 2018

Modalidade

Regular – 1 Turno Integral - Contraturno Total de Atendimentos

Matrículas Turmas Matrículas Turmas Matrículas Turmas

Ano 2013 2018 2013 2018 2013 2018 2013 2018 2013 2018 2013 2018

Fundam. 1.558 1.666 73 76 140 207 7 10 1.698 1.873 80 86

Infantil 1.851 2.061 108 117 1.300 1.253 83 89 3.151 3.314 191 206

Total 3.409 3.727 181 193 1.440 1.460 90 99 4.849 5.187 271 292
Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2019.

Entre 2012 e 2018 o crescimento das matrículas regulares, isto é, para turmas de apenas
um turno, atingiu 10,3% mesmo em um contexto de queda da taxa de fecundidade, indicador que
mensura o número de filhos por mulher. No primeiro ano, foram executadas 3.378 matrículas,
enquanto seis anos depois houve a realização de 3.727.

Evolução de matrículas 2.012 a 2.018

Ensino
 Anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fundamental 1.471 1.558 1.706 1.593 1.587 1.617 1.666

Infantil 1.907 1.851 1.916 1.974 1.960 2.007 2.061

Total 3.378 3.409 3.622 3.567 3.547 3.624 3.727
Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2019.

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2019.
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Para  melhor atendimento à demanda da Educação Infantil, foi implantado em 2.016 o
zoneamento escolar, tendo como referência o zoneamento do ensino fundamental. Assim, cada
criança foi encaminhada para instituição de ensino mais próxima de sua residência de acordo
com a disponibilidade de vagas.

Faixa Etária
Encaminhamentos
realizados em 2.016

Encaminhamentos
realizados em 2.017

Encaminhamentos
realizados em 2.018

De 0 a 3 anos 563 825 648

De 4 a 5 anos 375 270 154

Total 938 1.095 802
Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2019.

Na educação infantil, em 2.018, a demanda manifesta de crianças de 4 e 5 anos de idade
foi 100% matriculada. Já a demanda reprimida de 4 meses a 3 anos foi 99% atendida mediante
matrícula  no  ano  em  curso  ou  encaminhada  para  matrícula  em  2.019.  Desse  modo,  Bom
Despacho cumpriu  a  meta 1 do Plano Municipal  de Educação: “universalizar,  até  2.016,  a

educação infantil na pré-escola para crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar

a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por

cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência do PME”.

Com  o  objetivo  de  proporcionar  maior  conforto  e  estrutura  aos  alunos  e  elevar  a
capacidade de aprendizado, a Prefeitura recebeu, por meio de Termo de Compromisso com o
PAR/FNDE, a quantia de R$ 301 mil para aquisição de mobiliários: conjuntos de carteiras para
todos  os  alunos  da  rede  municipal  de  ensino  fundamental,  mesas  para  portadores  com
necessidades  especias,  conjunto  de  mesas  para  professores.  Todos  os  mobiliários  foram
confeccionados considerando um estudo ergonômico por especialistas do FNDE visando melhor
conforto e atendimento aos alunos.

A  partir  do  ano  de  2017,  foi  criado  o  cartão  auxílio-educação  através  do  qual  são
oferecidos kits de materiais escolares para os alunos da rede municipal de ensino. O valor é
injetado no mercado local, fomentando assim as empresas da cidade.

Ano Kits entregues Valor

2.017 3.547 R$ 310.649,28

2.018 3.727 R$ 358.815,60
Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2019.
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Ao longo dessa Administração, o investimento tem sido pesado na educação dos alunos e
na valorização dos profissionais do magistério e do administrativo. O gráfico abaixo corrobora o
fato, pois ilustra a evolução de 74,5% dos investimentos totais na área entre 2012 e 2018.

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2019.

O transporte escolar atendeu em 2.018, em média, 658 alunos, distribuídos em 30 rotas.
Para isso, foi necessário percorrer, aproximadamente, 2.558 quilômetros diariamente. As rotas da
frota escolar da zona rural estão sempre sendo reorganizadas por meio do zoneamento escolar,
isso  para  elevar  a  qualidade  do  atendimento.  O  Município  utilizou  R$  1.487.884,74  com
transporte dos alunos da rede.

Comparativo gastos com transporte das rotas  terceirizadas - alunos zona rural

Ano Alunos Valor Total Valor gasto por aluno Km percorridos/dia

2.015 744 R$ 1.492.242,85 R$ 2.005,70 2.569

2.016 647 R$ 1.404.124,61 R$ 2.170,21 2.685

2.017 644 R$ 1.587.427,52 R$ 2.464,95 2.770

2.018 658 R$ 1.192.076,90 R$ 1.811,67 2.558
Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2019.

Comparação atendimento transporte escolar 2.013-2.018

Ano Alunos atendidos Rotas

2.013 360 29

2.018 658 30

Aumento % 83% 3,4%
Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2019.
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Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2019.

Em 2.018, houve a conclusão de algumas obras, o início e continuidade de outras. Início
da construção de novas salas de aula e da quadra coberta do Centro de Educação Infantil Nossa
Senhora Auxiliadora. O valor inicial investido foi R$ 372.050,71. Continuidade da reforma da
obra da Quadra Coberta com vestiários na Escola Municipal João Dornas Filho, na qual no ano
de 2.018 foi investido R$ 106.336,55. Na reforma em Centros de Educação Infantil e em Escolas
Municipais  investiu-se R$ 60.749,61.  Na finalização da reforma e ampliação do Pré-escolar
Municipal  Elvino  Paiva,  no  valor  de  R$  109.129,72  investido  na  finalização  da  reforma  e
ampliação. Na conclusão da reforma da Escola Municipal Coronel Praxedes foi investido um
valor de R$ 171.031,27. No total, em 2.018, a Administração Municipal, através da Secretaria
Municipal de Educação investiu R$819.297,86 em obras.

Na área da Informática, foi utilizado o diário escolar online do Sistema Syens de Gestão
Escolar, abolindo o diário escrito manual. Utilização de máquinas de impressões mais modernas
e eficientes em todas as instituições de ensino: criação do histórico escolar unificado para as
escolas  municipais  de  1º  ao  9º  ano;  cadastramento  escolar  do  ensino  infantil  para  2.019,
realizado totalmente online e solicitações de vagas através do site da prefeitura; utilização do
sistema operacional Linux Educacional 6.1 em 36 notebooks e 20 computadores dos laboratórios
das  escolas  municipais;  utilização  de  planilhas  eletrônicas  para  consolidação  de  dados  para
informatizar os processos dando mais agilidade e transparência nos serviços prestados para a
população.

No ano de 2.018, foi desenvolvido um projeto de educação nutricional, com o objetivo
promover  hábitos  alimentares  saudáveis  em  alunos  das  creches  e  escolas  municipais.  As
principais ações desenvolvidas foram a montagem de cartazes com alimentos saudáveis x não
saudáveis, apresentação dos alimentos e explicação sobre a importância deles na alimentação,
teatros, montagem do prato saudável com os alunos, demonstração de quantidade de açúcar, óleo
e sal em diversos alimentos, contação de histórias sobre alimentação saudável e  músicas com o
tema alimentos.
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Em fevereiro de 2.018,  houve a Capacitação sobre Boas práticas  e  Higienização dos
Alimentos e Motivação para as Cantineiras das creches e escolas municipais.

Tanto a qualidade como a quantidade das refeições passaram por melhorias. Entre 2013 e
2018, por exemplo, o número de refeições diárias cresceu 18%. Isso é explicado pelo salto dos
investimentos que passaram de R$ 695,7 para R$ 1,2 milhão no mesmo período (aumento de
72%). Ademais, no início apenas 20,5% da merenda escolar derivava da agricultura familiar,
hoje são 48,4%, o que tornou a alimentação mais saudável.

Comparativo entre 2013 e 2018

Ano 2013 2018

Nº refeições diárias 7.200 8.500

Recurso próprio R$ 322.454,91 R$ 307.479,82

QESE 0 R$ 365.567,08

PNAE R$ 373.307,24 R$ 530.578,00

Agricultura Familiar R$ 77.643,14 ou 20,5% do total R$ 257.078,50 ou 48,45% do total
Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2019.
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Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2019.

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2019.

Quanto ao Plano Municipal de Educação, em 2.018 realizou-se o monitoramento da meta
9: “Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2018 e,

até o final da vigência do PDME, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa

de analfabetismo funcional”. Foi possível constatar que Bom Despacho cumpriu a meta dentro
do prazo estipulado, alcançando índice de 94,2% de alfabetização desse estrato da população.

A Gerência  de  Desenvolvimento  da  Educação  Infantil  e  do  Ensino  Fundamental
coordenou os seguintes projetos:

1 - Projeto Bom Despacho Bom Delê: Foram desenvolvidas muitas ações exitosas como a
ampliação do acervo bibliográfico, formação de 400 profissionais envolvidos, visita da Mascote
Lelê  nas  escolas,  visitas  de  acompanhamento  do  projeto  pela  coordenadora,  bem  como  a
realização de um concurso literário premiando alunos, professores e escolas.

2 -  Projeto Educação em Formação:  Foram atendidos 400 profissionais, formação em 8
módulos  de  estudo  para  os  professores,  8  módulos  para  equipe  gestora  e  5  módulos  para
especialistas.
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3  -  Sistema  Municipal  de  Avaliação  da  Educação  Básica  –  SIMAEB:  Avaliações
aplicadas aos alunos da rede municipal, a partir da pré-escola, 1º e 2º Períodos da Educação
Infantil até o 9º ano do Ensino Fundamental, totalizando 2.640 alunos para verificar a evolução
no desenvolvimento da aprendizagem na Linguagem escrita e Matemática na Educação Infantil e
em Língua Portuguesa e Matemática no Ensino Fundamental.

4 - Projeto Sala de Recursos Multifuncionais: A Educação Especial é parte integrante da
educação regular. O público-alvo são os educandos com deficiência de natureza física, mental,
intelectual  ou  sensorial;  transtornos  globais  do  desenvolvimento  e  altas  habilidades.  Foram
atendidos  215  alunos  com  deficiência,  da  Educação  Infantil  e  do  Ensino  Fundamental.  Os
professores que desenvolvem o projeto tem qualificação na área de Educação Especial. Ademais,
cerca de 100% dos alunos com laudo médico foram atendidos no AEE.

5  -  O  atendimento  em Tempo  Integral  na  Educação  Integral  na  educação  infantil  é
oferecido em nove centros de educação infantil aos alunos de 0 a 5 anos e em 2 escolas de
Ensino Fundamental para os alunos de 4 e 5 anos. No Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano, o
tempo integral é oferecido nas 4 escolas da zona urbana.

Para  reforçar  a  rede  municipal  de  ensino  a  Administração  Municipal  desde  2.013
nomeou, capacitou e lotou, 104 PEB 1, 41 PEB 2, 14 EEB, 13 Técnicos em Gestão Pública e 1
Gestor Público Municipal para atender às escolas e aos convênios.

 O resultado do IDEB de 2017 foi divulgado em 2018. As escolas municipais de Bom
Despacho obtiveram resultados positivos, atingindo ou superando as metas projetadas pelo MEC.

Fonte: INEP, 2019.
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Bom Despacho investe e apoia o polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) em todos
os  aspectos  de  gestão  e  mantém  parceria  com  três  Universidades  Federais,  sendo  elas:
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP),
Universidade  Federal  de  Lavras  (UFLA).  De  2013  até  2.018  foram  ofertadas  pelas  três
universidades 1.010 matrículas em cursos de Graduações, Aperfeiçoamento e Pós-graduações.

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2019.

Por fim, mais uma vez a Administração Municipal valorizou e reconheceu o trabalho
desenvolvido pelos educadores da rede. Por isso, homenageou os professores ao premiá-los com
a Medalha Professor Majela.
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Secretaria Municipal de Esportes e

Lazer
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Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Compete à Secretaria Municipal de Esportes implementar políticas públicas municipais
para o incremento das atividades esportivas e de lazer, sempre considerando a possibilidade de
realização de parcerias. Seus objetivos são desenvolver diferentes atividades com o intuito de
educar pelo esporte, promover cultura esportiva mediante atividades físicas e lazer para alcançar
o desenvolvimento integral do indivíduo e garantir o acesso da população nas diferentes práticas
esportivas (jogos, brincadeiras, danças,  esportes, lutas, ginástica,  capoeira, natação, atletismo,
entre outros). 

Com o intuito de fazer com que a criança e o adolescente desenvolvam suas trajetórias
esportivas, incorporando nas suas formações os valores do esporte e fazendo com que se tornem
jovens  protagonistas  nas  suas  comunidades,  a  Secretaria  promoveu  em  2018  diferentes
atividades esportivas, físicas e de lazer.

As competições e projetos esportivos vêm crescendo muito em Bom Despacho. Só em
2018, a Secretaria de Esportes investiu mais de R$ 600 mil em mais de 300 competições e 12
projetos  esportivos.  Ano  passado,  16.468  pessoas  participaram  dos  eventos  que  foram
promovidos ou apoiados pela Secretaria de Esportes e Lazer. 

A Prefeitura incentiva a prática da Corrida de Orientação entre os alunos das escolas do
Município e mediante realização de competições em Bom Despacho e com o apoio a atletas que
representam o município em outras cidades. A orientação é uma modalidade esportiva onde o
atleta visita pontos pré-determinados (prismas) no menor tempo possível usando bússola e mapa
para se orientar. Em 2018, foram mais de 800 atletas beneficiados com esta modalidade que até a
atual gestão era um esporte desconhecido dentre os bom-despachenses. A cidade foi sede do
Campeonato Estudantil Mineiro de Orientação. Bom Despacho é a cidade pioneira no Brasil em
Orientação Adaptada. Mais de 150 alunos da APAE de Bom Despacho participam de clínicas e
atividades de Orientação Adaptada. 

Clínica de Corrida de Orientação
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As corridas de rua foram destaque no Município também. Dentre elas cita-se a 3ª Corrida
de Reis, 5ª Meia Maratona Rústica João Jiló, 1ª Arraiá BD, 1ª Corrida de Rua da Academia Boa
Forma,  BD  Cross  Trail  Run  2018,  2ª  Caminhada  e  Corrida  Rústica  do  Servidor  Público
Municipal  e  1ª  Meia  Maratona  UNA-se  à  Saúde.  Mais  de  2000  atletas,  entre  crianças,
adolescentes, adultos e idosos, participaram das corridas de Bom Despacho em 2018. Até 2012
não havia a organização e realização de corridas de rua em Bom Despacho.

5ª Meia Maratona Rústica João Jiló 3ª Corrida de Reis de Bom Despacho

Ademais,  Bom  Despacho  promoveu  torneios  de  voleibol  e  futsal  nas  categorias
masculina  e  feminina  que  envolveu  uma  média  de  650  crianças,  adolescentes  e  adultos.
Campeonato de futebol (Bases, Fraldinha, Amador, Aspirantes, Quarentão e Veteranos) que teve
a participação de 1.500 cidadãos, aulas de Capoeira para 300 cidadãos de diferentes faixas etárias
em diversos bairros. Mais de 4000 cidadãos participaram de diversas ruas de lazer realizadas em
parceria com o Centro Universitário UNA e com o SESC e ACIBOM em diversos bairros da
cidade. 

Cerca de 100 educandos são atendidos  no Programa Bom de Esporte,  três  vezes por
semana em contra turno escolar. Mais de 200 crianças, adolescentes e adultos participam do
Projeto de Futsal do São Vicente. O projeto esportivo Voleimania conta com a participação de
mais 100 atletas. O projeto de Handebol para Todos tem a participação de mais de 50 atletas. O
projeto Bom na Escola e Ferinha no Esporte conta com a presença de mais de 300 crianças,
adolescentes e adultos. 

Projeto de Futsal São Vicente Projeto Voleimania
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Nos Jogos Escolares de Bom Despacho – JEBD houve a participação de mais de 1.500
crianças e adolescentes disputando as modalidades de xadrez, voleibol, natação, atletismo, futsal,
ciclismo, orientação, dama, skate, peteca, vôlei de praia, basquetebol e handebol. Já os Jogos
Escolares de Minas Gerais - JEMG/2018 contaram com a participação de mais de 250 alunos de
diferentes  escolas  de  Bom  Despacho  nas  fases  Microrregional,  em  Pitangui-MG,  na  fase
Regional,  em Arcos-MG, e  na Fase Estadual,  em Uberaba-MG, nas  modalidades  de peteca,
voleibol, futsal, handebol, vôlei de praia, xadrez, natação e atletismo.

Foto: 7ª Edição dos Jogos Escolares de Bom Despacho

Atletas das mais diferentes modalidades esportivas tais como: Mountain Bike, Triatlon,
Corridas, Corrida de Orientação, Competições de futsal, futebol de campo, Voleibol, handebol,
Jiu Jitsu, Judô, Muay Thai, skate, karatê, dança, ciclismo, ginástica, kung Fu, tênis, natação e
fisiculturismo.  A  Secretaria  Municipal  de  Esportes  e  Lazer  disponibilizou  o  traslado  e/ou
pagamento  de  taxa  de  inscrição  para  mais  de  6  mil  atletas  disputarem  as  mais  diversas
competições por todo o país. 

Para homenagear atletas que destacaram ou destacam o nome de Bom Despacho no país e
no  mundo,  a  Prefeitura  realizou  a  4ª  Edição  da  Medalha  Tarcísio  Amaral.  45  esportistas  e
incentivadores  mostraram que a  cidade pode se desenvolver  ainda mais  no  esporte  e  foram
premiados com medalha e certificado.
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Foto: 4ª Edição da Medalha Tarcísio Amaral

Para incentivar ainda mais a prática do jogo de futebol em Bom Despacho, a Prefeitura
isentou em 2018 os clubes do pagamento do IPTU. Foi feito o repasse financeiro de R$ 5.000,00
para as entidades esportivas de várias modalidades de futebol e Corrida de Rua e de R$35.000,00
para  a  Liga  Municipal  de  Desportos  de  Bom  Despacho,  para  organização  e  execução  do
Campeonato Municipal de Bases, Aspirantes e Amador que beneficiou mais de 1.500 atletas
amadores.

Esse  incentivo  da  prática  esportiva  tem atraído  não  só  os  atletas  do  município,  mas
também da região Centro-Oeste. A Secretaria de Esportes e Lazer levou Bom Despacho a se
destacar mais uma vez no cenário estadual. Segundo a classificação do ICMS Esportivo, a cidade
ficou em 9º lugar. Isso significa que em 2019 a Prefeitura continuará investindo no esporte. Em
2011, Bom Despacho estava em 146º. Em 2015, a cidade fechou em 3º lugar.

ICMS Esportivo – Bom Despacho

Ano Base Colocação Valor recebido por ano

2010 144º R$ 7.003,66

2011 146º R$ 9.429,51

2012 48º R$ 50.053,75

2013 11º R$ 103.776,45

2014 2º R$ 155.003,75

2015 3º R$ 181.172,38

2016 4º R$ 253.715,40

2017 9º R$ 140.364,33

Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, 2019.
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Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, 2019.

Em  2018  Bom  Despacho  foi  sede  do  Circuito  Mineiro  de  Xadrez  Escolar  Mentes
Brilhantes, que contou com a participação de 105 alunos das escolas públicas e privadas de Bom
Despacho. 
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Gráfico 1: Número de atletas apoiados em eventos esportivos, 2012-2018.

Gráfico 2: Eventos esportivos realizados e apoiados, 2012-2018.
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Secretaria Municipal da Fazenda
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Secretaria Municipal da Fazenda

O Município de Bom Despacho trabalha com o objetivo de trazer maior comodidade ao
contribuinte mediante prestação de serviços online, o que traz agilidade, eficiência e satisfação a
todos os envolvidos.

Em 2018, foram computadas 1.017 renovações de Alvará de funcionamento, a maioria
por requerimentos via e-mail. Foram feitas 637 formalizações de empresas, sendo inscrições e
alterações de empresas efetuadas no prazo médio de 24 horas. Ademais, no mesmo ano houve a
emissão de 3.312 certidões negativas de débitos e 551 alterações no cadastro mobiliário.  As
avaliações de imóveis para cálculo de Imposto de Transmissão de Imóveis foram realizadas em
até dois dias, em média. 

Evolução da receita referente aos tributos municipais

Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda, 2019.

Entre 2017 e 2018, o Município obteve aumento real de arrecadação própria de 4,4%,
apesar da situação atípica dos municípios, que vivenciam momento de crise financeira. Já em
relação ao exercício de 2013, o crescimento real alcançou 40,3%.

Programa Nacional de Apoio à Modernização Administrativa e Fiscal do Município -
PNAFM

O Município encaminhou projeto de lei  para a  Câmara Municipal  com o objetivo de
pleitear  recursos  via  Programa  Nacional  de  Apoio  à  Gestão  Administrativa  e  Fiscal  dos
Municípios Brasileiros – PNAFM. A iniciativa foca em investimentos de melhoria da eficiência
fiscal, bem como a qualidade e a transparência da gestão pública, por meio da prática de justiça
fiscal e melhoria dos serviços prestados ao cidadão.

Atualmente,  os  mecanismos  de  gestão  pública  são  arcaicos.  O  PNAFM  permitirá
aperfeiçoar todos os serviços que são oferecidos aos cidadãos. Serão diretamente beneficiados a
saúde, a educação, a infraestrutura, a segurança pública e o meio ambiente.

O referido projeto foi aprovado e o Município assinou contrato em dezembro/2018 com a
Caixa Econômica Federal e iniciará os trabalhos em 2019. 
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Tributo 2013 2014 2015 2016 2017 2018
IPTU R$ 3.038.982,43 R$ 4.227.904,37 R$ 5.119.669,25 R$ 6.123.449,46 R$ 6.593.472,96 R$ 6.754.270,10
ISS R$ 2.780.134,01 R$ 4.499.659,80 R$ 6.094.814,29 R$ 6.210.671,73 R$ 7.247.550,31 R$ 7.702.784,32
ITBI R$ 2.259.662,13 R$ 2.634.107,57 R$ 2.225.906,65 R$ 2.086.646,60 R$ 2.106.293,88 R$ 2.190.814,90
TAXAS R$ 1.281.496,08 R$ 1.788.164,07 R$ 2.011.869,73 R$ 2.255.397,68 R$ 2.673.724,96 R$ 3.616.291,90
DÍVIDA ATIVA R$ 2.653.973,36 R$ 2.078.215,36 R$ 2.742.316,31 R$ 2.729.145,95 R$ 2.532.583,57 R$ 2.677.247,03
TOTAL R$ 12.014.248,01 R$ 15.228.051,17 R$ 18.194.576,23 R$ 19.405.311,42 R$ 21.153.625,68 R$ 22.941.408,25
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PNAFM – Saúde

Na saúde, há dois benefícios de destaque. O primeiro é a vinculação mais eficiente dos
cidadãos à Estratégia de Saúde da Família. Isso resulta num trabalho mais eficiente dos Agentes
Comunitários de Saúde e também num melhor aproveitamento das equipes médicas. O segundo
é a possibilidade de monitoramento mais eficaz das endemias e epidemias.

PNAFM - Educação

Na educação, os benefícios mais imediatos dizem respeito às matrículas dos alunos de
forma mais eficiente considerando as distâncias entre casas e escolas, facilidade de transporte,
número de salas, séries disponíveis e características dos alunos. Há ainda o benefício para o
planejamento da expansão do sistema de ensino, bem como a disponibilização de informações
úteis para empresas de transporte escolar e secretaria de trânsito.

PNAFM - Infraestrutura, Trânsito e Defesa Civil

Com o mapeamento preciso das vias públicas, levantamento de curvas de nível, linhas de
drenagem, topografia e georreferenciamento, a Secretaria de Obras terá as informações de que
necessita para planejar a expansão urbana e implantar melhorias nas vias públicas. Ela também
aumentará sua eficiência no controle de calçadas intransitáveis, buracos em pavimento, obras
irregulares.

As mesmas informações  serão úteis  à  Secretaria  do Meio Ambiente,  de  Trânsito  e  à
Defesa Civil.  Esta,  em particular,  terá como monitorar  permanentemente as áreas  de risco e
tomar as medidas preventivas eventualmente necessárias.

Outro benefício será o estabelecimento das melhoras rotas para ônibus coletivos e ônibus
escolares.

PNAFM - Meio Ambiente

A Secretaria  do Meio  Ambiente  terá  os  mesmos  benefícios  que as  outras.  Mas terá,
também, benefícios que lhe são específicos. Por exemplo, o controle de lotes sujos, concentração
de animais indesejáveis, melhores rotas para coleta de lixo. 
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PNAFM - Iniciativa privada

A disponibilidade de um minucioso mapa georreferenciado é de grande valia também
para  a  iniciativa  privada  em  todas  as  suas  atividades.  Em  particular,  são  beneficiados
empresários, engenheiros, arquitetos, construtores e loteadores.

PNAFM - Justiça social nos tributos

O IPTU é um dos impostos mais justos que há. Calculado com base no valor de mercado
dos  imóveis,  ele  onera  menos  quem  tem  menos.  No  entanto,  a  planta  genérica  de  valores
calculada há mais de 10 anos encontra-se defasada. Com isto, muitas vezes imóveis pequenos,
simples, de baixo valor econômico estão sendo tributados de forma proporcionalmente maior do
que imóveis  mais  caros.  Isto  transforma o  IPTU de imposto  iminentemente  progressivo  em
imposto regressivo. O prejuízo social é grande.

Fiscalização Tributária – Imposto Sobre Serviços (ISSQN)

Em 2018, foram realizadas 726 intimações e 357 omissões por parte dos contribuintes
quanto  ao  cumprimento  da  legislação  tributária  e  87  processos  tributários  realizados.  A
inadimplência do ISSQN oscilou durante o ano entre R$ 70.000,00 e R$ 125.000,00. Foram
encaminhados para lançamento em Dívida Ativa de valores não pagos referentes ao ISSQN no
total de R$ 90.259,30.

A arrecadação total do imposto chegou ao montante de R$ 7.702.784,32 (Sete milhões,
setecentos e dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais, e trinta e dois centavos), mesmo com
todos os desafios por que passamos durante no cenário econômico nacional. 

Imposto Predial e Territorial Urbano

Foram lançados R$ 9.697.808,90 de IPTU. Entretanto,  os  recebimentos  atingiram R$
6.754,270,10, ou seja, aproximadamente 70% dos valores.

Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda, 2019.
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Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis

A receita obtida através das transmissões de bens imóveis, ITBI (Imposto de Transmissão
de Bens Imóveis), no ano de 2018, foi de R$ 2.190.814,90. 

Dívida Ativa

Foi feito  um trabalho de orientação e notificações  aos  contribuintes,  demonstrando a
importância do pagamento dos tributos. Mesmo assim, houve 5.638 protestos, o que totalizou R$
7.075.113,30. O total de receita referente a Dívida Ativa foi de R$ 2.677.247,03. 

Contribuição de Iluminação Pública

As contribuições recebidas na parcela do IPTU e, mediante convênio existente com a
CEMIG nas  contas  de  energia  elétrica,  montaram R$4.815.358,27.  Com esse  recurso  foram
prestados serviços e feitos investimentos em obras e melhorias na Iluminação Pública.

Tesouraria

No exercício  de 2018 foram efetuados 12.791 liquidações  e  pagamentos.  Ademais,  a
Tesouraria registrou receita no valor de R$1.145.624,71 referente a rendimentos financeiros. Tal
receita  foi  revertida em pagamentos  de prestação de serviços  nas  áreas  de educação,  saúde,
esporte, entre outras.

O Município efetuou o pagamento adiantado dos servidores por 8 vezes. E manteve em
dia o pagamento dos fornecedores.
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Secretaria Municipal de Meio

Ambiente
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Secretaria Municipal do Meio Ambiente

O órgão ambiental municipal cuida de todas as áreas verdes de Bom Despacho, Distrito
do Engenho do Ribeiro e Povoados. Para tanto, executa os serviços de varrição, roçagem, apara
de grama, poda e supressão de árvores e outras plantas ornamentais  nas praças urbanizadas,
canteiros de avenidas e jardins públicos.

Além disso, realiza o serviço de poda e supressão de árvores localizadas nas calçadas
públicas do Município. Serviço esse executado após a atuação da Fiscalização Ambiental, que
vistoria a real necessidade e, em caso positivo, expede-se a licença ambiental. 

Em 2018, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente recebeu 583 requerimentos de poda
e supressão de indivíduos arbóreos feitos por cidadãos, sendo 187 relacionados a podas e 396 a
supressões.  Somados  aos  serviços  de  manutenção  de  praças  e  avenidas  públicas,  foram
executadas 537 podas e 305 supressões de árvores.

Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 2019.

Realiza, também, os serviços de sepultamento de cadáveres e de manutenção dos quatro
cemitérios existentes no Município. Atualmente, existem dois em Bom Despacho, um no Distrito
do Engenho do Ribeiro e outro no Povoado denominado Capivari dos Macedos. Em 2018, a
Secretaria sepultou 329 cadáveres.

Ademais, fiscaliza empresas cujo exercício dessa função é atrelado à emissão de alvarás
ambientais. Em 2018, foram vistoriadas 357 empresas. Além disso, ocorreu a fiscalização de 692
lotes vagos, a fim de propiciar a sanidade da população, erradicando a proliferação de doenças e
animais peçonhentos. 
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Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 2019.

Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 2019.

O  serviço  de  coleta  de  lixo  domiciliar  também  é  de  responsabilidade  da  Secretaria
Municipal de Meio Ambiente. Em 2018, foram coletados uma média diária de 55 toneladas de
lixo doméstico,  o que totalizou 17 mil toneladas de resíduos em 2018. Todo esse material  é
depositado no aterro municipal, sendo que o serviço de organização e disposição do depósito
também é de responsabilidade do órgão ambiental municipal.

Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 2019.
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Em que pese a coleta de lixo domiciliar ser terceirizada, a Secretaria de Meio Ambiente
realiza fiscalização da prestação de serviço a fim de propiciar serviço de excelência aos cidadãos,
além de atender reclamações da população referentes a resíduos. Foram atendidas 797 denúncias
da  ouvidoria,  resumindo-se  em limpeza  de  vias  públicas,  lotes  sujos,  recolhimento  de  lixo
doméstico e denúncias de crimes ambientais.

Frisa-se que a Secretaria de Meio Ambiente implementou em 2017 a coleta seletiva nos
bairros São José, Calais, Jardim América, Dom Joaquim, Belvedere e Gameleira. Desde então,
acontecem trabalhos  de  educação ambiental  nestes  bairros.  Ademais,  a  equipe  da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente trabalhou, em 2018, a educação ambiental em 17 escolas das redes
municipal, estadual e particular, por meio de teatros e palestras, atingindo público aproximado de
5 mil alunos.

Após 22 meses da implementação da coleta seletiva, são nítidos os efeitos positivos e
resultados concretos na gestão dos resíduos, mediante diminuição de lixo encaminhado ao aterro
municipal,  bem como pelo  desenvolvimento  da  Cooperativa  Reciclabom.  Com a  criação da
Cooperativa foi possível oferecer oportunidade de trabalho para catadores de resíduos sólidos,
trazendo renda para seus familiares. No ano de 2018, a Reciclabom reciclou algo próximo de 146
toneladas  de resíduos coletados nos  bairros  pilotos  do Projeto Cidade Limpa,  recolhidos em
empresas parceiras do projeto e ainda nas principais vias públicas do Município. Isso representou
uma receita anual de R$ 109.776,44 para a Cooperativa.

Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 2019.

Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 2019.
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A Secretaria de Meio Ambiente também é responsável pelo serviço de limpeza urbana,
como varrição  e  capina  das  vias  públicas  da  cidade,  do  Distrito  do  Engenho  do  Ribeiro  e
Povoados. O serviço de varrição é realizado todos os dias, sendo 39 servidores trabalhando em
Bom Despacho, 12 no Distrito do Engenho do Ribeiro e em Povoados. No ano de 2018, foram
feitos cerca de 870 mil metros lineares de capina e 550 mil metros quadrados de roçagem.

Ademais, a Secretaria autoriza a realização de eventos no Município. Em 2018, foram
autorizados 78 eventos, sendo esses: festas culturais, exposições agropecuárias, shows, eventos
em praças públicas, parques de diversões e circos. 

A  Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente  deu,  ainda,  continuidade  à  execução  do
Projeto de Preservação e Recuperação do Solo e Recursos Hídricos do Rio Capivari, iniciado em
2016, com replantio em fazendas ao redor do rio. Além do mais, realiza a apreensão de animais
de grande porte soltos pela cidade, que são levados para o curral existente na Fazenda Moreiras. 

Por  fim,  a  Secretaria  de  Meio  Ambiente  atua  em conjunto  com o  Codema,  ficando
encarregada de processar requerimentos de intervenção ambiental e licenciar empreendimentos
poluidores no Município. Em 2018, antes de assumir a competência de licenciar essas atividades,
os referidos órgãos ambientais expediram  4  licenças ambientais para intervenção em áreas de
preservação permanente e parcelamento de solo.

A partir de junho de 2018, ressalta-se que em apenas seis meses foram formalizados 59
pedidos de licenciamento ambiental, onde 30 processos foram concluídos e 29 estão nas fases de
análise técnica e jurídica.

Assim, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente possui papel relevante para a população
bom-despachense,  pois,  trabalha  com  questões  relacionadas  a  limpeza  e  sanidade  do  meio
urbano, preservação e equilíbrio do meio ambiente, bem como com eventos que fomentam a
cultura da população e propiciam a prática de esportes na cidade.

Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 2019.

Praça Irmã Albuquerque, 45 – Centro – 35600-000 – Bom Despacho-MG
Telefone (37) 99106-2408 – www.bomdespacho.mg.gov.br – prefeito@bomdespacho.mg.gov.br 102



Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais

Gabinete do Prefeito

Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 2019.
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Secretaria Municipal de Obras

Públicas
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Secretaria Municipal de Obras Públicas

A  Secretaria  Municipal  de  Obras  Públicas  possui  duas  funções  estratégicas  na
Administração  Municipal,  ela  assume  atividades  meio  e  finalísticas.  No  primeiro  caso,  são
desenvolvidos projetos e ações de apoio as demais secretarias municipais como, por exemplo, a
fiscalização  de  obras  em  creches,  escolas,  postos  de  saúde,  coberturas  de  quadras  e  bloco
cirúrgico.  Na  função  finalística  são  executadas  obras  de  infraestrutura  do  Município  como
pavimentação asfáltica, construção de pontes, travessias, drenagem pluvial, manutenções em vias
e bens públicos. 

Hoje, os projetos apresentados na Prefeitura são 100% avaliados de forma on-line. Com a
desburocratização o processo para o cidadão e o profissional de engenharia ficou mais fácil para
acompanhar, além de ser transparente e evitar deslocamentos.
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Foram emitidos 475 Alvarás de construção, 419 Habite-se, 517 Certidões de Número, 13
desmembramentos de lotes, 32 unificações de lotes, 39 Certidões de via pública, 15 licenças para
demolição  e  9  alvarás  de  reforma.  A  fiscalização  de  obras  efetuou  351  notificações,  155
infrações, 76 embargos, 1 interdição, 6 demolições e 4 apreensões.

Ademais, foram realizadas importantes obras de pavimentação que totalizaram 4,5 km de
extensão, 15.000 m de sarjeta e meio-fio, 46 novas rampas de acessibilidade e 8.656 m de novas
calçadas, com investimento de R$ 1,7 milhões. 

Fonte: Secretaria Municipal de Obras Públicas, 2019.

Fonte: Secretaria Municipal de Obras Públicas, 2019.

Fonte: Secretaria Municipal de Obras Públicas, 2019.

Praça Irmã Albuquerque, 45 – Centro – 35600-000 – Bom Despacho-MG
Telefone (37) 99106-2408 – www.bomdespacho.mg.gov.br – prefeito@bomdespacho.mg.gov.br 108

Vias pavimentadas de 1912 a 2012

Vias pavimentadas de 2013 a 2018

1,5

5,7

Média anual de pavimentação de vias - km/ano



Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais

Gabinete do Prefeito

Na  manutenção  das  vias  urbanas  foram  aplicados  1.555  toneladas  de  Concreto
Betuminoso  Usinado  a  Quente,  no  valor  de  R$  600  mil,  em aproximadamente  120  km de
extensão nas vias urbanas. Essa manutenção é necessária em decorrência do desgaste natural do
pavimento, falta de drenagem pluvial e pela má qualidade da pavimentação antiga.

Na iluminação pública foram instalados mais de 350 novos postes e 254 luminárias de
LED, além da realização de manutenção em 356 luminárias em diversos pontos do Município. O
investimento total somou R$ 1,8 milhão no ano de 2018.

Fonte: Secretaria Municipal de Obras Públicas, 2019.
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Fonte: Secretaria Municipal de Obras Públicas, 2019.

Fonte: Secretaria Municipal de Obras Públicas, 2019.

Com essas  iniciativas  Bom Despacho  tornou-se  mais  atraente  para  as  empresas  que
pretendem investir,  dinamizando  os  negócios  locais.  Além disso,  há  um impacto  direto  na
qualidade de vida dos habitantes que ao gastar menos tempo com deslocamentos, ganham mais
tempo com suas famílias, descanso e lazer.

Além do mais, foram construídas as pontes do Taboão, Córrego Areado e Capivari dos
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Marçal, ambos com recurso do próprio Município. A Secretaria Municipal de Obras realizou
melhorias na passagem que liga a  Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da COPASA ao
bairro Santa Marta, pois ela havia desmoronado devido as chuvas.

Por fim, mais de 20 pontes rurais receberam pranchões, guias e vigas novas em diversas
comunidades do Município. Foram realizadas a manutenção de 400 Km de estradas vicinais, que
contempla serviços de patrolamento, limpeza lateral e retirada de enxurradas, totalizando R$ 450
mil.
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Planejamento, Orçamento e Gestão
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Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

Planejamento e Orçamento

A  Secretaria  Municipal  de  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão  busca  aprimorar  o
planejamento  das  ações  governamentais  por  meio  da  elaboração  dos  instrumentos  de
planejamento, isto é, Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, do processo de revisão
do Plano Plurianual – PPA e a elaboração do Orçamento de forma participativa, além da Lei
Orçamentária Anual – LOA.

A LDO  2019  foi  elaborada  com  o  objetivo  de  estabelecer  as  diretrizes  e  metas  da
Administração Municipal e orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual 2019. Já o objetivo
da  revisão  anual  do  PPA é  tornar  o  Plano uma peça  viva,  constantemente  aprimorada  pela
avaliação dos resultados dos Programas e Ações desenvolvidos pela Prefeitura Municipal de
Bom Despacho.

Na revisão, são demonstrados os resultados obtidos por meio do estudo de indicadores
das áreas de resultados, os quais são formados pelos desafios e metas da Administração Pública
Municipal, bem como iniciativas para transformação da estratégia em resultados efetivos. Assim,
é possível  mensurar qualitativa e quantitativamente se os objetivos e as metas do Executivo
Municipal estabelecidas no Plano em vigor são atingidos de forma satisfatória.

Foi realizada reunião de abertura do processo de Revisão do Plano Plurianual 2019 e da
Proposta Orçamentária 2019, e também reuniões técnicas com objetivo de orientar os gestores
das unidades orçamentárias quanto aos procedimentos metodológicos e aspectos formais a serem
observados. Nesses encontros existem troca de conhecimento técnico e operacional, o que resulta
em um orçamento mais próximo da realidade do Município. A elaboração dos instrumentos de
planejamento é realizada por meio do Sistema URBEM.

Durante  todo  ano  de  2018,  a  equipe  de  planejamento  acompanhou  e  coordenou  a
execução  orçamentária,  atendendo  as  diversas  demandas  por  meio  de  pareceres  técnicos,
elaboração de decretos, análises gerenciais (receita x despesa, gasto com pessoal, entre outras),
controle de suplementações e liberação da disponibilidade orçamentária. Diante do esforço da
Secretaria de Planejamento, com o apoio das demais pastas em efetivar aquilo que foi planejado
e  orçado,  visando  tornar  a  alocação  dos  recursos  mais  eficiente,  o  resultado  do  índice  de
suplementação, que mede o quanto o orçamento original foi respeitado  durante o exercício, foi
excelente. O gráfico seguinte retrata o quanto o planejamento municipal evoluiu nos últimos
anos, pois as suplementações decresceram 36,1% entre 2016 e 2018. 

A implantação do modelo de planejamento e orçamento de forma descentralizada vem
permitindo o aprimoramento da gestão levando sempre em consideração o estabelecimento de
prioridades e a efetiva capacidade financeira do município. Isso possibilita correção de eventuais
desvios e quebra do círculo vicioso da administração pública, ou seja, a dispersão de esforços e
dos escassos recursos e, o mais grave, o seu comprometimento sem o devido respaldo financeiro.
Dessa  forma,  contribui  para  uma  administração  pública  empreendedora,  implicando  novas
práticas e conceitos e uma profunda mudança no modelo mental dos gestores públicos.

A  atuação  mais  eficaz  da  Prefeitura  Municipal  de  Bom Despacho  trouxe  resultados
concretos para os cidadãos bom-despachenses, ao melhorar a qualidade de vida da população.
Isso pode ser comprovado a partir da análise da evolução dos principais indicadores das áreas da
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educação, saúde,  cultura,  esporte,  infraestrutura,  emprego, meio ambiente e social,  que estão
expostos na revisão do PPA de 2019.

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, 2019.

Escritório de Projetos - Captação de Recursos

A Secretaria  Municipal  de  Planejamento  possui  na  sua  estrutura  a  função  de  captar
recursos junto aos órgãos estaduais, federais  e até internacionais. Por meio da elaboração de
projetos a cada ano o Município está conseguindo expandir sua receita e oferecer mais serviços
aos cidadãos. Em 2018, por exemplo, foi aprovado o projeto Biblioteca Digital do Ministério da
Cultura. A iniciativa irá transformar a Biblioteca Pública Municipal em um espaço totalmente
digital. Para isso, serão investidos R$ 125 mil na aquisição de livros digitais e equipamentos de
última geração, o que modernizará o atendimento.
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Ademais, Prefeitura assinou contrato histórico para Bom Despacho. Intermediado pela
Caixa Econômica Federal, o prefeito assinou contrato de R$ 2,45 milhões com o BID (Banco
Interamericano de Desenvolvimento). O dinheiro será aplicado em projetos altamente inovadores
para a Administração Municipal. Todo o dinheiro será investido em melhorias que refletirão na
redução dos custos administrativos, maior qualidade e economia de tempo para o cidadão. Os
investimentos estão focados em: a) levantamento georreferenciado; b) ampliação e melhoria da
área de atendimento ao público; c) especialização do servidor no atendimento ao contribuinte.

O contrato firmado faz parte do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e
Fiscal dos Municípios Brasileiros (PNAFM III), do Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID). O acordo foi realizado junto ao BID por intermédio do Ministério da Fazenda e Caixa.
Em Minas Gerais, somente Belo Horizonte, Juiz de Fora e Uberaba haviam conseguido este tipo
de contrato. Portanto, Bom Despacho é a quarta de Minas e a primeira do seu porte.

As condições financeiras do PNAFM são muito vantajosas. A taxa de juros é a LIBOR,
que segue padrão internacional e fica em torno de 3% ao ano, muito mais atrativa que as taxas
brasileiras que chegam a ser cinco ou dez vezes maiores do que isso. Além do mais, são 4 anos
de carência e outros 16 para amortização, situação positiva para o erário municipal.

Por  fim,  outros  dois  projetos  continuam  a  todo  vapor,  isto  é,  a  iniciativa  que  está
recuperando  o  Rio  Capivari  e  também  a  coleta  seletiva  que  recebeu  da  FUNASA  dois
caminhões, além de esteira e prensa hidráulica, ambos via captação de recursos. 

A ação responsável por preservar o principal rio da cidade assume uma nova fase ao
começar a realizar os Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA). Nessa etapa, os proprietários
rurais  receberão  dinheiro  para  cuidar  da  área  ribeirinha  recuperada pelo  projeto.  O Parceiro
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Pagador, ou seja, aquele que financia os pagamentos, é a Sicoob Credibom.

Em 2017, a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA aprovou projeto de estímulo a
coleta seletiva desenvolvido pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.
Com isso, foram investidos R$ 290 mil na compra de veículos e equipamentos, onde todos foram
cedidos  para  a  cooperativa  de catadores  do Município.  Em 2018,  eles  já  estavam em pleno
funcionamento.

Convênios

A Secretaria de Planejamento busca a cada dia ordenar e sistematizar o processo de envio
das propostas de trabalho, ao estabelecer padrões a serem seguidos de acordo com as orientações
do Sistema de Convênios – SICONV e Sistema de Gestão de Convênios, Portarias e Contratos
do Estado de Minas Gerais – SIGCON-MG. O objetivo é buscar formas de incrementar a receita
municipal e elevar o atendimento das demandas sociais.

Destaca-se o esforço conjunto entre a Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Meio
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Ambiente cujo convênio nº 839798/2016 junto à Funasa, pleiteou um importante convênio no
valor  de  R$302.749,22  para  aquisição  de  2  caminhões,  1  prensa  hidráulica  e  1  esteira
mecanizada a serem utilizados na coleta seletiva e reciclagem de resíduos sólidos, sendo que os
caminhões e os equipamentos foram adquiridos no ano de 2018.

As  propostas  cadastradas  nos  sistemas  de  convênios  que  foram formalizadas  e  estão
aguardando os  recursos pelos  Ministérios  envolvidos  são:  Pavimentação de vias  públicas  do
Ministério das Cidades e da Secretaria de Estado de Governo, Revitalização da Praça do Rosário
do Ministério do Turismo e Biblioteca Digital do Ministério da Cultura.

As emendas parlamentares também continuam sendo de grande importância na busca de
recursos para o Município. Em 2018, Bom Despacho teve indicações parlamentares na ordem de
quase R$ 700 mil, sendo os objetos dos convênios: pavimentação de vias e revitalização da Praça
do Rosário.

Com relação aos convênios firmados, ressalta-se a prestação de contas, uma vez que a
correta aplicação do dinheiro público e o seu monitoramento feito tempestivamente, habilita o
município a receber novos recursos.

Tabela – Situação dos convênios, Sistema SICONV-SIGCON

Convênio
Vigência

Concedente Objeto
Valor
global 
(R$)

Situação
Início Término

219/2013 23/10/2013 31/07/2015
Secretaria de 
Estado de 
Esportes

Programa  Minas
Olímpica

48.700,00

Prestação  de
contas
aprovada  em
7/03/2018

62130868/14 28/05/2014 28/02/2015
Secretaria de 
Estado de 
Educação

Programa  Municipal
de  Transporte
Escolar/2014

163.053,10

Prestação  de
contas
aprovada  em
19/01/2018

803705/2014 14/11/2014 31/12/2017

Ministério das 
Cidades 
Emenda do 
Dep. Jaiminho
Martins

Pavimentação de vias 431.439,28

Prestação  de
contas
aprovada  em
17/01/2018
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814574/2014 23/12/2014 23/12/2017

Ministério do 
Meio Ambiente
Agência 
Nacional de 
Águas (ANA)

Receber apoio técnico
e  financeiro  para  a
execução  de  ações de
conservação  de  Água
e solo no município

624.995,16

Prestação  de
contas
aprovada  em
3/04/2018

10097/2015 30/12/2015 31/10/2019

Secretaria de 
Estado de 
Esportes 
Emenda do 
Dep. Fabiano 
Tolentino

Construção  de  quadra
esportiva  no  Engenho
do Ribeiro

36.791,43
Aguardando
recurso

5449/2015 19/12/2015 27/06/2017

Secretaria de 
Estado de 
Esportes 
Emenda do 
Dep. Fábio 
Avelar

Reforma  do
alambrado  e
construção  de
arquibancadas  do
Estádio Pedro Lino da
Costa  –  Campo  do
Famorine

60.979,46

Prestação  de
contas
aprovada  em
20/04/2018

830047/2016 15/12/2016 30/04/2019

Ministério das 
Cidades
Dep. 
Subtenente 
Gonzaga

Pavimentação de vias 406.180,31 Em execução

830068/2016 02/12/2016 30/04/2019

Ministério das 
Cidades
Dep. 
Domingos 
Sávio

Pavimentação de vias 275.902,63 Em execução

830080/2016 15/12/2016 30/04/2019

Ministério das 
Cidades
Dep. Carlos 
Melles

Pavimentação de vias 257.991,31

Prestação  de
contas
aprovada  em
20/09/2018

835322/2016 20/07/2016 31/07/2018
MAPA
Dep. Jaime 
Martins

Aquisição de Patrulha
Mecanizada

152.500,00

Prestação  de
contas
aprovada  em
19/03/2018

718/2016 21/06/2016 16/09/2018

Secretaria de 
Estado de 
Transporte e 
Obras Públicas 
– SETOP
Dep. Antônio 
Carlos 
Arantes

Pavimentação de vias 110.390,45
Em  fase  de
prestação  de
contas

717/2016 24/06/2016 20/02/2019

Secretaria de 
Estado de 
Transporte e 
Obras Públicas 
– SETOP
Dep. Inácio 
Franco

Pavimentação de vias 110.355,42
Em  fase  de
prestação  de
contas

959/2016 24/06/2016 28/07/2019
SECIR
Dep. Anselmo 

Construção  da  Praça
da Liberdade

125.554,61
Prestação  de
contas
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José 
Domingos

enviada  em
19/09/2018

839798/2016 30/12/2016 31/12/2019 FUNASA

Aquisição de veículos
e 
equipamentos  para
estimular a 
coleta  seletiva  e
reciclagem de 
Resíduos sólidos 

302.749,22 Em execução

838972/2016 30/12/2016 31/12/2019 FUNASA

Construção de sistema
de  captação  e
armazenamento  de
água  pluvial
(cisternas)  em
comunidades  rurais
Povoado  da  Garça  e
Extrema

476.177,30
Aguardando
recurso

846071/2017 29/09/2017 29/09/2022

Ministério das 
Cidades
Dep. Carlos 
Melles

Pavimentação de vias 255.684,00 Em execução

849701/2017 20/12/2017 30/12/2022

Ministério das 
Cidades
Dep. Paulo 
Abi-Ackel

Pavimentação de vias 259.157,89 Em execução

849704/2017 20/12/2017 30/12/2022

Ministério das 
Cidades
Dep. 
Domingos 
Sávio

Pavimentação de vias 266.003,93 Em execução

853367/2017 28/12/2017 30/12/2020

Sec. Especial 
de Agricultura 
Familiar e do 
Desenvolvimen
to Agrário

Aquisição  de
equipamentos e 
veículo para estimular
a 
agricultura familiar

102.002,00
Aguardando
recurso

1233/2017 22/12/2017 22/12/2019
SEESP
Dep. Fábio 
Avelar

Cobertura  da
arquibancada do 
Estádio  Chico
Marques

50.500,00
Em  fase  de
processo
licitatório

1302/2017 22/12/2017 12/12/2019

Secretaria de 
Estado de 
Cultura
Dep. Lafayete

Aquisição  de
Equipamento de 
Informática

30.213,42
Aguardando
recurso

289/2017 31/10/2017 21/10/2019

Secretaria de 
Estado de 
Cultura
Dep. Anselmo

Aquisição de chapéus 42.050,00
Aguardando
recurso

1197/2017 21/12/2017 21/12/2018

Secretaria de 
Estado de 
Governo
Dep. Fábio 
Avelar

Pavimentação de vias 120.450,45
Em  fase  de
processo
licitatório
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854799/2017 29/12/2017 29/09/2020 FUNASA
Melhorias  Sanitárias
Domiciliares

400.000,00
Aguardando
recurso

859790/2017 30/12/2017 29/09/2020 FUNASA
Aquisição  de
caminhão  para  coleta
de Resíduos sólidos

216.465,51
Aguardando
recurso

44/2016 15/02/2016 Indeterminado SEE
Programa Estadual do 
Transporte 
Escolar/2017

243.630,00

Prestação  de
contas
enviada  em
6/02/2018

866036/2018 26/03/2018 26/03/2020

Ministério das 
Cidades
Dep. Marcus 
Pestana

Pavimentação de vias 281.295,23
Aguardando
recurso

870902/2018 28/03/2018 28/03/2020

Ministério do 
Turismo
Dep. Carlos 
Melles

Revitalização da Praça
do Rosário

281.295,23
Aguardando
recurso

472/2018 02/07/2018 01/07/2020
Segov
Dep. Fábio 
Avelar

Pavimentação de vias 108.890,98
Aguardando
recurso

880272/2018 31/12/2018 31/12/2019
Ministério da 
Cultura

Biblioteca Digital
125.000,00

Aguardando
recurso

44/2016 15/02/2016 Indeterminado SEE
Programa Estadual do 
Transporte 
Escolar/2018

334.890,00 Em execução

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, 2019.

As transferências voluntárias são de suma importância para complementação dos recursos
financeiros dos municípios, seja visando à execução dos programas de governo, seja envolvendo
a realização de projetos, atividades, serviços, aquisição de bens ou realização de eventos. 

Por fim, o objetivo da gestão de convênios é garantir a eficácia e a transparência dos
recursos recebidos, atentando quanto aos procedimentos e as normas pertinentes, indo desde a
idealização  do  projeto  e  elaboração  das  propostas,  passando  pela  celebração  com  o  órgão
concedente, acompanhando a liberação de recursos e finalizando com a fase mais importante,
que é a prestação de contas.
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Secretaria Municipal de Saúde
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Secretaria Municipal de Saúde

Nos últimos seis anos a Secretaria Municipal de Saúde alcançou ganhos expressivos no
que se refere à prestação de serviços assistenciais a população. Nesse período, buscou realizar o
melhor  atendimento aos  usuários  do Sistema Único de Saúde – SUS, mediante atividades  e
projetos para a promoção, conservação e recuperação da saúde dos indivíduos. Alguns avanços
são citados abaixo e justificam tal ascendência.

Atenção Básica

A Atenção Primária é a porta de entrada para os pacientes,  os quais devem se sentir
acolhidos  e  assistidos  pelos  servidores  da  Rede  Pública  de  Saúde.  É  importante  destacar  a
implantação  e  uso  do  Sistema Gestor  Saúde,  pois  com ele  foi  possível  acompanhar  todo  o
histórico do paciente nas diversas complexidades de saúde, seja pelo prontuário eletrônico, seja
peça monitoria  da produção dos  servidores.  Também foi  implantado e efetivado em 2018 o
Programa de  Educação Permanente  – PEP para  todos  os  servidores  nas  diversas  categorias.
Antes apenas o Médico era beneficiado.

Quanto à ampliação da oferta dos serviços na Atenção Básica, após o ano de 2012 foram
implantadas sete unidades básicas de saúde, o que garantiu a cobertura total da população, isto é,
100%.

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, 2019.

Foram ampliadas também as equipes do Núcleo de Atenção a Saúde da Família – NASF
que é composta por profissionais de diferentes áreas que atuam de maneira integrada, apoiando
os profissionais das Equipes Saúde da Família das unidades da Atenção Básica.

No ano de 2012 foi  implantada a  primeira equipe,  em 2014 a segunda e em 2018 a
terceira.  O  quadro  de  profissionais  é  composto  por  5 psicólogos,  4  nutricionistas,  4
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fisioterapeutas, 3 assistentes sociais, 1 farmacêutico e 1 coordenador.

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, 2019.

O Município conta com 75 Agentes Comunitários de Saúde que exercem atividades de
prevenção de doenças e de promoção da saúde mediante ações domiciliares ou comunitárias em
conformidade com as diretrizes do SUS. O processo evolutivo no número de visitas realizadas
pelos  Agentes  nos  últimos  três  anos,  conforme visualiza-se no  gráfico  a  seguir,  demostra  a
garantia de ampliação do acesso da comunidade assistida às ações e aos serviços de informação,
de saúde, de promoção social e de proteção da cidadania através da prestação deste serviço.
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Ainda sobre os avanços alcançados na Atenção Básica, destaca-se a ampliação do número
de  unidades  de  saúde  com serviço  de  saúde  bucal.  Em 2012  eram apenas  7  unidades  que
possuíam consultório odontológico, em 2013 foram criados mais dois e em 2018 todas as 15
unidades  de  saúde  possuem atendimento  odontológico,  garantindo  a  cobertura  de  100% de
assistência odontológica no Município.

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, 2019.

Foi  realizado  pela  Equipe  de  Saúde  Bucal  um  estudo  sobre  necessidades  por
procedimentos odontológicos dos pacientes e demanda reprimida. Com esta ferramenta a Gestão
de Saúde traçou metas para que cada unidade trabalhasse, em 2019, com a real necessidade da
população e a Equipe de Saúde Bucal foi escolhida de acordo com o perfil daquela população.
Por exemplo, se a demanda de uma unidade for obturação em dentes para adolescentes, a Equipe
deverá ter  mais facilidade para tal  procedimento do que para extração dentária.  Também foi
contratado um dentista para monitorar o serviço e assegurar o alcance de metas das 15 unidades
de Saúde Bucal.  Este  profissional  ainda dará  suporte  de  atendimento  àquelas  unidades  com
demanda acima da capacidade de atendimento por um único dentista. Este serviço será avaliado
mensalmente pela Gestão e, caso sejam necessárias, novas intervenções serão feitas.

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, 2019.
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Atenção Especializada

O  destaque  da  Atenção  Especializada  ficou  por  conta  do  Serviço  de  Atendimento
Domiciliar – SAD que conseguiu garantir 100 deshospitalizações no último ano. Os pacientes
puderam ser tratados no conforto do ambiente familiar e não foram expostos ao risco de infecção
hospitalar. Desde a sua implantação o SAD oferece o serviço de assistência realizado por uma
equipe multiprofissional que presta atendimento em domicílio aos pacientes que se enquadram
dentro dos critérios do Programa. O SAD vem trazendo benefícios tanto ao município quanto à
população. Mediante o Programa foram assistidos 239 pacientes em domicílio. Ademais, foram
realizados mais de 4 mil procedimentos, como administração de medicamentos endovenosos,
curativos, troca de sondas e mais de 5 mil atendimentos e acompanhamento dos profissionais que
compõem a equipe do SAD.

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, 2019.

Outro  serviço  com  grande  demanda  e  oferta  são  os  atendimentos  especializados
realizados no Centro de Especialidades Multiprofissionais - CEM, além da crescente oferta de
consultas especializadas nas mais de quinze especialidades. No ano de 2018, foram realizados
mais  de  17 mil  atendimentos  e  consultas  especializadas  e  2  mil  procedimentos,  dentre  eles,
realização  de  eletrocardiograma,  inserção  de  dispositivo  intrauterino,  punção  de  mama  e
aplicação de espuma.

Praça Irmã Albuquerque, 45 – Centro – 35600-000 – Bom Despacho-MG
Telefone (37) 99106-2408 – www.bomdespacho.mg.gov.br – prefeito@bomdespacho.mg.gov.br 128

Internações Procedimentos Acomp. Multiprofissional

53

421
680

80

1.859

2.421

106

1.859

2.596

Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) - nº de atendimentos

2016

2017

2018



Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais

Gabinete do Prefeito

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, 2019.

O Centro de especialidades odontológicas - CEO, em 2015, passou a ofertar também as
próteses dentárias.  Nesta época, havia mais de dois mil procedimentos para serem feitos e no
mesmo ano, em média, 250 foram liberados. Desde então, toda a demanda está sendo realizada.
Apenas no ano de 2018, foram efetuados 761 implantes e 628 próteses, restando outras 14 já
agendadas. Portanto, a fila de espera foi zerada.

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, 2019.

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

O setor de Vigilância, por meio do monitoramento de dados dos sistemas de informações
de saúde, registrou como as principais causas de óbitos em Bom Despacho, entre os anos de
2012  a  2018,  as  doenças  relacionadas  ao  aparelho  circulatório,  seguido  pelas  neoplasias,
aparelho respiratório e causas externas.
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Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, 2019.

A Vigilância Epidemiológica realizou estudo do perfil da mortalidade infantil no período
de 2008 a 2018 em Bom Despacho. O gráfico a seguir apresenta o índice no período descrito
comparado aos valores registrados em Minas Gerais. Em 2008, a taxa de mortalidade infantil de
Bom Despacho (18,9) era superior a do Estado (14,7), enquanto no ano de 2018 a situação se
inverteu, isto é, a taxa da cidade (10,8) decresceu ao ponto de se tornar menor que a observada
em Minas (11,0), fato que ratifica a melhora do sistema de saúde no Município.

Fonte: Secretaria Ministério da Saúde, 2019.

CENTRAL DE REGULAÇÃO

O maior destaque na Saúde em 2018 foi a realização de toda a demanda de cirurgias
herdada de 2017 e praticamente zerar a fila de 2018. O gráfico e a tabela abaixo especificam os
números de cada ano.
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Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, 2019.

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, 2019.

GESTÃO PLENA

Dentro da Gestão Plena, foi fundamental o Convênio de Bom Despacho com o Consórcio
Intermunicipal de Saúde do Médio Paraopeba – CISMEP em Betim para realização de cirurgias,
as quais foram executadas pela Santa Casa de Bom Despacho.
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ESPECIALIDADES ENTRADA SAÍDA 
2017/2018

RESTANTE 
2018

ENTRADA 
2019

SAÍDA
 2019

DEMANDA 
ATUAL

CIRURGIA GERAL 431 410 21 34 36 19

CIRURGIA 
GINECOLÓGICA

650 635 15 23 24 14

CIRURGIA 
ORTOPÉDICA

237 170 67 8 23 52

CIRURGIA 
OTORRINO

274 214 60 5 43 22

CIRURGIA 
VASCULAR

236 218 18 13 15 16

CIRURGIA 
PLÁSTICA

46 39 7 1 6 2

CIRURGIA 
OFTALMOLÓGICA

650 647 3 53 48 8
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PROJETOS

As unidades de saúde Ana Rosa e Engenho ganharam sede própria para funcionamento.
A construção garante uma estrutura apropriada trazendo melhoria  da qualidade e conforto à
população assistida e funcionários destas unidades.

Construção Unidade de Saúde Rosalina Teodoro
Engenho do Ribeiro

Construção Unidade de Saúde Ana Rosa

REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - RUE

A RUE funciona por meio do SAMU e da Central de Regulação cuja sede se localiza em
Divinópolis. Com a adesão de Bom Despacho ao consórcio CISURG as atividades do SAMU
foram iniciadas  na  cidade em junho de  2017,  tendo o  Município  direito  a  uma ambulância
suporte básico; porém, a qualquer momento receberá outra ambulância de suporte avançado. Em
2017 o SAMU realizou 986 atendimentos. No ano seguinte houve 2.048 atendimentos.

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, 2019.
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TRANSPORTE

Em 2018, o Setor de Transportes atendeu mais de 15 mil pacientes que necessitaram do
serviço para assistência, sendo realizadas mais de 600 viagens para diversos municípios.  Um
ganho para o setor foi a terceirização do serviço de transporte fora do domicílio – TFD que
garantiu economia de R$300 mil com custeio.

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, 2019.
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Secretaria Municipal de Trânsito,

Proteção Patrimonial e Defesa

Social
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Secretaria Municipal de Trânsito, Proteção Patrimonial e Defesa Social

A Secretaria  Municipal  de  Trânsito,  Proteção Patrimonial  e  Defesa  Social  tem como
atribuição realizar  ações  de planejamento,  execução,  coordenação e avaliação das  atividades
relacionadas à fiscalização do trânsito e do transporte, à preservação da paz social e zelo pelo
conjunto de bens, direitos e valores pertencentes a todos. Para efetivar seus deveres, a Secretaria
elabora políticas municipais, planos, programas e projetos no sentido de viabilizar a adoção de
rotinas  técnicas  e  administrativas,  as  quais  possam proporcionar  eficiência  e  efetividade  na
prestação do serviço.

Dentre as principais funções da Secretaria estão: sinalização da malha viária, fiscalização
do trânsito, o transporte da empresa de ônibus municipal, táxis, transporte escolar, motofrete
notificações e atendimento às demandas apresentadas pela sociedade, dentre outros. A Secretaria
também coordena e gerencia as ações de Defesa civil, com ênfase na prevenção contra sinistros,
articulando-se com entidades ligadas ao setor de Defesa Social do Município e do Estado para
realizar  os  levantamentos  estatísticos  de  locais  de  risco.  Em  2018,  foram  investidos  R$
700.346,18 em várias ações.

O gráfico 1 abaixo faz um comparativo entre o número de acidentes e o aumento da frota
municipal no período de 2017 e 2018.

Gráfico 1: Comportamento da frota de veículos e dos acidentes

Fonte: Secretaria Municipal de Trânsito, Proteção Patrimonial e Defesa Social, 2019.

No ano de 2017 a frota de Bom Despacho era de 29.055 veículos e no ano seguinte
30.170, aumento de 3,8%. De acordo com a Polícia Militar, em 2017, foram registrados 630
acidentes de trânsito na cidade, enquanto no ano subsequente 454.  Observa-se que apesar do
crescimento da frota de veículos houve a redução de 28% no número de acidente de um ano para
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o outro  (DENATRAN).  Ademais,  a tabela  1  e  o  gráfico  2  a  seguir  destacam as  principais
infrações de trânsito em 2018:

Tabela 1: Principais infrações de trânsito cometidas em 2018

Fonte: Secretaria Municipal de Trânsito, Proteção Patrimonial e Defesa Social, 2019.

Gráfico 2: Principais infrações de trânsito cometidas em 2018.
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ITEM QUANTIDADE PERCENTUAL

Transitar em velocidade superior a máxima permitida em até 20% 349 5,34

Deixar o condutor de usar o cinto de segurança 509 7,79

155 2,37

102 1,56

89 1,36

Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança 636 9,73

72 1,10

Conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado 435 6,65

76 1,16

111 1,70

Outras infrações 4.003 61,24

TOTAL 6.537 100

Transitar em velocidade superior a máxima permitida em mais de 20% 
até 50%
Estacionar em desacordo com a regulamentação especificada pela 
sinalização

Estacionar em desacordo com a regulamentação – Estacionamento 
Rotativo

Executar operação de conversão a esquerda em sentido proibido pela 
sinalização

Usar no veículo equipamento com som em volume/frequência não 
autorizados pelo CONTRAN
Estacionar no ponto de embarque/desembarque de passageiros 
transporte coletivo

5,34%

7,79%

2,37%
1,56%1,36%

9,73%1,10%
6,65%

1,16%
1,70%

61,24%

Transitar em velocidade superior a máxima permitida em 
até 20%

Deixar o condutor de usar o cinto de segurança

Transitar em velocidade superior a máxima permitida em 
mais de 20% até 50%

Estacionar em desacordo com a regulamentação especi-
ficada pela sinalização

Estacionar em desacordo com a regulamentação – Esta-
cionamento Rotativo

Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à 
segurança

Executar operação de conversão a esquerda em sentido 
proibido pela sinalização

Conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente 
licenciado

Usar no veículo equipamento com som em 
volume/frequência não autorizados pelo CONTRAN

Estacionar no ponto de embarque/desembarque de pas-
sageiros transporte coletivo

Outras infrações
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Esses dados ainda demonstram que a presença de fiscalização e as constantes campanhas
educativas (Quadro 1), principalmente nas zonas de maior fluxo, somadas a outras ações da
secretaria,  como  pavimentação  das  vias  públicas,  instalação  de  placas  de  sinalização  e
orientação, sinalização horizontal e construção de meio-fio, resultaram em benefícios por toda a
cidade.

Quadro 1: Ações e campanhas educativas durante a Semana Nacional do Trânsito

Ações e campanhas educativas na Semana Nacional do Trânsito Local

Palestra com as casinhas e dominó Escolas municipais

Simulação de acidente Praça da Matriz

Tapete vermelho no semáforo Praça da Matriz

Panfletagem Praça da Matriz

Pista infantil de bicicletas Praça da Estação

Foto 1: Sinalização horizontal faixa de pedestres Foto 2: Sinalização horizontal na região central da cidade

Foto 3: Sinalização vertical
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Foto 4: Pista de bicicletas infantil Foto 5: Pista de bicicletas infantil com orientação do
fiscal de trânsito

Foto 6: Servidores municipais na pista de bicicletas infantil

Fotos 7 e 8: Palestras ministradas pelos Fiscais de Trânsito para alunos do ensino fundamental das
escolas municipais, ilustradas com um jogo interativo e divertido.
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Assessoria de Comunicação
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Assessoria de Comunicação

A Assessoria de Comunicação Social é responsável por administrar as informações da
Prefeitura e difundi-las entre cidadãos, entidades, servidores. Tudo de forma direta, simples e
clara para facilitar a compreensão de todo seu público, que tem perfis variados. 

Para  manter  a  população  bem  informada,  a  Prefeitura  estruturou  seu  setor  de
comunicação para deixar esse processo mais eficiente:

Estrutura da Assessoria de Comunicação de Bom Despacho

A Assessoria de Imprensa - atende as demandas da imprensa e mantém bem informados
os veículos de comunicação. Estes, por sua vez, repassam à população parte das informações
recebidas. Isso ajuda muito a informar a população e a economizar recursos que seriam usados
com publicidade. 

Em 2014, a Assessoria enviou 103 releases (notícias) para a imprensa e catalogou mais
de 200 publicações espontâneas. Já em 2015 o número passou para 179 notícias enviadas e 760
publicações na mídia. Em 2016, a quantidade de envio de releases foi menor, tendo em vista o
período eleitoral. No referido ano, a Assessoria de Imprensa enviou 93 notícias e obteve 588
publicações catalogadas. Em 2017, foram enviados 93  releases  e  546 notícias espontâneas na
mídia. Em 2018, o número de notícias enviadas atingiu 110 e as publicações espontâneas 553. É
importante destacar que este último dado são de matérias que o setor conseguiu catalogar. Pode
haver muitas outras publicações da mesma natureza.
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Fonte: Assessoria de Comunicação, 2019.

Relações  Públicas -  Atende  aos  servidores  e  demais  públicos  da  Prefeitura.  O
atendimento dos grupos de classe é feito pela Chefia de Gabinete. Já as ações que envolvem os
servidores são realizadas pela Secretaria  de Administração em parceria  com a Assessoria  de
Comunicação.  Desde  2014,  a  Comunicação  participou  da  organização  do  Dia  do  Servidor
Público, Dia da Mulher, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal. 

Publicidade e Propaganda - tem a finalidade de criar anúncios da Prefeitura, materiais
de divulgação,  como faixas,  cartilhas,  placas.  Em 2015,  a  Assessoria  produziu mais  de 300
campanhas  e  peças  publicitárias.  Em  2016,  esse  trabalho  aumentou  para  436.  Em  2017,  a
Assessoria de Comunicação produziu 770 peças e campanhas. Em 2018, o número foi  de 738.
Todas  usadas  em  projetos  de  interesse  público  como  combate  à  dengue;  campanhas  de
vacinação,  mutirões  de  limpeza,  divulgação de  competições  esportivas,  matrículas  escolares,
aniversário de Bom Despacho, Desfile da Independência.
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Cerimonial - É o conjunto de formalidades, regras e normas seguidas por autoridades ou
participantes de uma cerimônia, definindo a sua sequência lógica e regulando os diversos atos
que  compõe.  Em 2015,  a  Assessoria  de  Comunicação  padronizou  e  organizou  mais  de  80
solenidades  da  Prefeitura.  A  partir  do  final  de  2015,  os  servidores  das  secretarias  foram
qualificados para organizarem seus cerimoniais. A iniciativa deu mais independência para todas
as pastas, qualificou os servidores e ainda permitiu que a Comunicação se dedicasse ainda mais
aos  setores  de  publicidade,  assessoria  de imprensa e  divulgação.  Mesmo assim,  em 2017,  a
Assessoria de Comunicação organizou mais de 40 cerimônias. Em 2018, este número passou
para pouco mais de 50.

Meios de Comunicação utilizados pela Prefeitura de Bom Despacho 

Jornal  Boa  Notícia -  Periódico  impresso,  distribuído  na  cidade,  com o  objetivo  de
informar a população sobre temas de interesse público e as ações do Executivo. O jornal tem o
objetivo de manter a população informada, principalmente o cidadão que ainda não tem acesso à
internet. Em 2015, a Prefeitura distribuiu 140 mil exemplares do Boa Notícia, em sete edições.
Em 2016, o periódico não foi publicado, tendo em vista o ano eleitoral e limites de gastos legais.
Em 2017, o jornal também não foi publicado para economizar dinheiro do cidadão. Uma versão
digital está sendo diagramada e divulgada desde o início de 2018. Durante o ano, mais de 286
pessoas leram a nova versão do periódico. 
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Servidor Em Rede - periódico elaborado com participação do servidor e enviado por e-
mail. O objetivo é informar ações de interesse da classe e promover a integração e a valorização
do grupo. Em 2015, a Assessoria de Comunicação, com apoio dos servidores, editou sete edições
do Servidor Em Rede. Em 2016, o periódico foi publicado duas vezes, tendo em vista o ano
eleitoral. Em 2017, foi publicada 1 edição. Em 2018, mais de 313 servidores acessaram o jornal.

Página Oficial  -  No site  da Prefeitura constam todas  as informações  de interesse da
população e dos servidores. O site facilita a vida de todo mundo. Por meio dele, o cidadão pode
solicitar  ou  renovar  alvará,  se  inscrever  em  concursos,  acompanhar  aprovação  de  projetos,
requerer CND. Os servidores podem conferir contracheque, tirar dúvidas com setor de recursos
humanos, conferir os cursos abertos na Escola do Servidor. 
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Após modernizar  os serviços oferecidos,  trazendo inovações e facilidades,  o acesso à
página da Prefeitura aumentou de forma considerável. De 2014 para 2015 o número de acessos
passou de 740 mil para quase 2 milhões. Em 2016, a página teve 2 milhões de acessos. Em 2017,
o número de visualizações saltou para 2,125 milhões. Em 2018, o número de acessos também foi
superior a 2 milhões, o que significa média de 40 acessos por cada habitante durante o ano.

O número de novos usuários também cresceu. Em 2014, foram 59.538 novos usuários.
Em 2015, outros 143.196 e no ano seguinte em torno de 111.881. Em 2017, esse número chegou
a 97.431 e 2018 fechou com 84.169.

O aumento no número de acesso e de novos usuários comprova que a página continua
sendo  um  dos  principais  meios  de  pesquisa  e  solicitação  de  serviços  da  população.
(www.bomdespacho.mg.gov.br). 

Fonte: Assessoria de Comunicação, 2019.

Fan Page -  divulga informações de interesse da população e dos servidores.  Sempre
direcionando os usuários para a página oficial da Prefeitura. 

Com relação ao número de curtidas, em 2014, a página recebeu 2.084, contra 774 do ano
anterior.  Em 2015,  este  número  foi  para  3.928,  todas  espontâneas.  Em 2016,  o  número  de
curtidas saltou para 4.793 e no ano seguinte fechou em 6.538. Em 2018, o número de curtidas
aumentou  para  7.934.  Além disso,  existem 7.980  seguidores.  O  crescimento  das  curtidas  e
número  relevante  de  seguidores  significa  que  a  população  aprova  as  ações  e  recebe  as
informações da Administração.

O número de pessoas atingidas também cresceu e passou de 74 mil em 2014 para quase
140 mil no ano seguinte. Em 2016, a Fan page da Prefeitura alcançou 880.109 pessoas. Em 2017,
alcançou 1.346.121. Em 2018, o índice de visualizações passou para 894.094. 
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Fonte: Assessoria de Comunicação, 2019.

Twitter -  A Prefeitura também está no twitter  com o objetivo de ficar mais perto da
população e  dos  servidores  (@prefeiturabd).  Em 2016,  as  mensagens publicadas  nele  foram
visualizadas  110.605  vezes.  Em  2017,  cerca  de  153.600.  Até  2016,  a  Prefeitura  tinha  119
seguidores  no  Twitter.  Em 2017,  este  número passou para  158.  Em 2018,  fechou com 203
seguidores e 165,5 mil visualizações. 

Fonte: Assessoria de Comunicação, 2019.

E-mail  -  Além  do  jornal,  site  e  demais  meios  de  comunicação,  a  Prefeitura  envia
mensagens de interesse do servidor e outras classes por meio do e-mail institucional e de banco
de dados de atletas, pacientes, fornecedores. São decisões importantes, novidades, convites, tudo
sem custo para os cofres públicos. 

Sistema de comunicação interna por computador  – Para evitar custos e ficar ainda
mais  perto  da  população  e  dos  servidores,  a  Prefeitura  adotou  aplicativos  e  sistema  de
comunicação por computador e celular. Assim, os servidores se comunicam, enviam e recebem
arquivos e até participam de reuniões por videoconferência. Com isso, os custos com ligações e
viagens reduziram consideravelmente. Atualmente, a Prefeitura conta com mais de 20 grupos e
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canais. Também com cerca de 1,5 mil cadastros nestes grupos e canais.

DOMe  - Todos os atos relevantes da Administração são publicados no Diário Oficial
Eletrônico  do  Município  de  Bom Despacho  (DOMe).  Ele  foi  instituído  pela  lei  2.313/13  e
regulamentado pelo Decreto 5.628/13. Nele podem ser publicados atos da Prefeitura, publicidade
de caráter informativa, educativa e de orientação social, atos administrativos e processuais, além
de editais de entidades e instituições sem fins lucrativos da cidade. Em 2015, a Comunicação
publicou 242 edições do DOMe. Em 2016 foram 243. Em 2017, foram 242. Em 2018, outras
247 publicações. (dome.pmbd.mg.gov.br) 

BAPE - O Boletim Administrativo do Poder Executivo de Bom Despacho foi criado em
2017  e  reúne  as  publicações  de  interesse  direto  do  servidor.  Ele  foi  criado  pelo  Decreto
7.494/2017. Em 2017, foram publicados 187 edições e no ano seguinte 221.
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Ouvidoria e SIC  - Além de todos os veículos que a comunicação edita para manter a
população bem informada e as publicações que saem na mídia, o cidadão ainda pode se informar
e tirar dúvidas com a Prefeitura por meio da Ouvidoria e do Serviço de Informação ao Cidadão. 

ouvidoria@bomdespacho.mg.gov.br  /  0800 285 3737  / 3521 4209. Também podem
falar diretamente com as atendentes indo à Prefeitura.  O SIC também é muito acessível.  As
pessoas podem protocolar as dúvidas pela página ou indo à Prefeitura. 

Mais Transparência – Esta Gestão também cumpre a Lei de Acesso à Informação (Lei
131/09 – Lei 12.527/11). Todos os dados referentes à licitações, compras e demais transações
podem  ser  acompanhadas  e  conferidas  no  Portal  da  Transparência
(pmbd.mg.gov.br/portaltransparencia). 
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Assessoria de Inovação

Tecnológica
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Assessoria de Inovação Tecnológica

Organizações bem sucedidas, seja pública ou privada, são aquelas que sabem escolher e
utilizar melhor a tecnologia de forma apropriada para atingir seus objetivos. Na administração
pública onde o maior objetivo é o retorno de todas as atividades para a sociedade,  a gestão
tecnológica  tem papel  fundamental,  pois  trabalha  no  sentido  de  aperfeiçoar  os  processos  e
melhorar os serviços prestados aos cidadãos.

A Tecnologia da Informação não se restringe apenas à manutenção de equipamentos, de
programas e a comunicação de dados. Vai muito além, pois existem as tecnologias relativas ao
planejamento de informática,  ao desenvolvimento de sistemas,  ao suporte  de softwares  e  de
hardwares, ao processo de produção, dentre outros.

Sendo assim, o envolvimento da Assessoria de Inovação Tecnológica de Bom Despacho,
juntamente com as secretarias municipais, busca a eficácia organizacional, ao prestar serviços de
qualidade  aos  cidadãos  e  contribuir  para  elevar  o  grau  de  transparência  do  setor  público
municipal.

Em 2018, a Assessoria de Inovação Tecnológica implantou sistemas de informação para
agilizar os procedimentos na organização pública. São eles:

• Sistema de Acompanhamento e Julgamentos de Defesa de Autuação de Trânsito;

• Sistema de Requerimentos Online, atualmente já com mais de 30 serviços diferentes;

• Sistema de Emissão de Guias de IPTU;

• Sistema de Rastreamento dos Caminhões de Lixo;

• Integração com o sistema de protesto eletrônico IEPTB;

• Integração do Sistema Gestor de Saúde, unidade de PA com a Santa Casa.

Consulta de multas e juros
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Monitoramento dos caminhões de lixo

Contudo,  a  importância  da  atuação  da  Assessoria  Tecnológica  não  está  somente  em
desenvolver novos programas como também manter os atuais em funcionamento. Neste sentido,
a melhoria dos processos é contínua e visa sempre a garantia  de confiabilidade,  velocidade,
qualidade  e  diminuição  de  gastos  desnecessários  dos  serviços,  visto  que  a  informação  é
considerado  um patrimônio,  ou  seja  algo  de  grande  valor,  o  qual  devem ser  organizadas  e
classificadas em prol de alguma finalidade.

Neste contexto, a Assessoria em 2018 manteve os seguintes serviços:

• Sistema de Gerenciamento de Inscrições e Emissão de Certificados Online da EFESP;

• Sistema de Gerenciamento de Aprovação de Projetos Arquitetônicos;

• Sistema de Gerenciamento de Processos Seletivos Simplificados;

• Sistema de Cadastramento Escolar (Ensino Infantil) Online;

• Sistema de Rastreamento Online dos Caminhões de Lixo;

• Sistema de Demandas para o Serviço de Atendimento Emergencial de Água;

• Melhorias Gerais nos Sistema de Ouvidoria, SIC, Licitação e Limpeza de Lotes;

• Sistema de Controle de Consignados em Folha;

• Implantação de sistema de firewall em PfSense;

• Sistema de Gestor de Saúde; implantado em 100% das UBS’s do município

• Padronização dos Softwares utilizados;

• Ampliação do Sistema ECM Alfresco;

• Virtualização implementação e expansão de equipamentos para servidores de sistemas
como Urbem, Alfresco, SGS-BD (Sistema Gestor Saúde);

• Implantação do FreeNAS que é uma solução gratuita e livre de servidor de arquivos
baseada no FreeBSD que suporta  diversos  protocolos  e serviços  de comunicação em rede e
implementou vários scripts de cópias de segurança utilizando NAS (Network Attached Storage).

Por fim, a Assessoria de Inovação Tecnológica também é responsável pelas melhorias na
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gestão  de  Bom  Despacho,  fazendo  do  Município  um  exemplo  para  as  demais  prefeituras
brasileiras. Todos os procedimentos realizados estão em consonância com as leis e as normas,
buscam a economia e a transparência, ambas características imprescindíveis para garantir o bom
uso dos recursos públicos.
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Controladoria Geral
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Controladoria Geral

Em conformidade com as competências da Controladoria Geral, descritas no artigo 24 da
Lei Complementar 25/2013, foram executadas as seguintes atividades em 2018:

• Assistir direta e imediatamente ao Prefeito quanto aos assuntos que, no âmbito do Poder
Executivo, sejam relativos à defesa do patrimônio público;

Foram executadas ações de acompanhamento dos limites constitucionais e limites da Lei
de  Responsabilidade Fiscal,  levantamento de custos,  realização de impactos  orçamentários  e
financeiros,  análise  de  processos  licitatórios,  análise  das  prestações  de  contas  do  Poder
Executivo e de entidades privadas que receberam recursos municipais.

• Zelar pelo incremento da transparência da gestão;

Todos os relatórios de gestão fiscal e acompanhamento da execução orçamentária foram
encaminhados no prazo determinado pelos órgãos de controle, publicados do Diário Oficial do
Município,  disponibilizados  no  portal  da  transparência  da  Prefeitura  Municipal  de  Bom
Despacho.

• Emitir relatórios periódicos e proceder a tomada de contas dos responsáveis por dinheiro,
valores, títulos e documentos financeiros da administração direta e indireta;

Foram emitidos relatórios mensais do controle interno demonstrando o acompanhamento
da execução orçamentária e dos limites constitucionais de educação e saúde, como também da
despesa com pessoal.

São realizadas mensalmente as conciliações de informações contábeis e financeiras do
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais - BDPREV e da Câmara Municipal
de Bom Despacho, consolidando os dados do município.

Foram realizadas as seguintes prestações de contas durante o exercício de 2018:
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Periodicidade Processo Total em 2018

Mensal 8 96

Bimestral

8 48

8 48

14 84

Quadrimestral RGF - Relatório de Gestão Fiscal 15 45

Anual

7 7

1 1

25 25

         Total geral no ano   354

Demonstrativos em 
cada processo

Relatório Mensal do Controle 
Interno
RREO - Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária
Assessoramento envio SIOPE - 
Sistema de Informações sobre 
Orçamentos Públicos em 
Educação
Assessoramento envio SIOPS - 
Sistema de Informações sobre 
Orçamentos Públicos em Saúde

DCA - Declaração de Contas 
Anuais  
SADIPEM  
Relatório Anual de Controle 
interno
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• propor  políticas  e  diretrizes  de  atuação  preventiva  e  corretiva  para  a  Prefeitura,  em
consonância  com  o  modelo  de  gestão,  com  o  aprimoramento  continuado  da  qualidade  dos
serviços prestados aos cidadãos e com a legislação vigente;

Além  da  emissão  de  Instruções  Normativas,  Resoluções  e  Recomendações,  a
controladoria contribuiu no treinamento de servidores visando o aperfeiçoamento dos serviços
prestados aos cidadãos e a redução dos custos dos processos. Segue treinamentos efetuados:

• exercer,  por  meio  das  atividades  de  controle  interno,  auditoria  pública,  correção,
prevenção e combate à corrupção;

No exercício de 2018 foram realizadas auditorias dos recursos repassados ao Lactário e
Posto  de  Puericultura  Menino  Jesus  (Pronto  Atendimento  e  Maternidade).  Os  serviços
terceirizados  de  transporte  de  pacientes  da  saúde também foram auditados.  Foram emitidos
pareceres sobre a aplicação de recursos públicos por entidades privadas, repassados através de
termos de fomento e colaboração. Ademais, houve emissão de pareceres sobre prestações de
contas dos recursos aplicados no Programa Dinheiro Direto na Escola.

• instaurar  procedimentos  como  sindicâncias  e  inquéritos  administrativos,  oferecendo
relatório conclusivo ao Prefeito, no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis justificadamente;

Apoio jurídico nas sindicâncias conforme demandas.
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Treinamento Carga Horária

Gestão e fiscalização de Contratos Administrativos 30 4 120 18/02/18
Gestão e fiscalização de Contratos Administrativos 19 4 76 06/06/18
Workshop Programa Dinheiro Direto 71 2 142 07/08/18

25 8 200 6 e 7/11/2018

Nº de 
Participantes

Carga 
Horária Total

Data da 
Realização

Elaboração de Termo de Referência ou Projeto Básico 
nas contratações Públicas
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Procuradoria Geral do Município
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Procuradoria Geral do Município

A  PGM  defende  os  interesses  do  Município  em  processos  judiciais,  além  de  estar
integrada a todos os outros setores da Prefeitura, por meio da orientação e emissão de pareceres
sobre os mais diversos assuntos.

Sobre os acordos com contribuintes que possuem débitos com o Município, a PGM faz
todo o processo, desde a geração do relatório de débitos até a emissão dos boletos bancários. No
ano de 2.018 foram quase 800 (oitocentos) acordos judiciais e extrajudiciais. A expectativa de
recolhimento de valores aos cofres públicos é de R$ 1.900.0000,00 (um milhão e novecentos
mil). Além destes, a Procuradoria realizou acordo de dação em pagamento pelo qual recuperará,
em imóveis, cerda de R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil).

Estes acordos contribuíram para que, em trabalho conjunto com o setor de Dívida Ativa,
o Município recuperasse R$ 3.100.00,00 (três milhões e cem mil reais) em débitos inscritos em
dívida  ativa.  No  ano  de  2.018  foram  propostas  mais  175  execuções  fiscais,  cujos  valores
somados totalizam R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil). 

A PGM, e por consequência o Município, respondeu a 2.000 publicações e intimações
para manifestação em processos judiciais, acompanhando os altos números dos últimos anos.

A PGM continuou ingressando com ações, pleiteando autorização judicial para adentrar
em imóveis cujos donos não foram localizados ou não permitiram a entrada dos agentes de
saúde, para combate à dengue, contribuindo para os baixos índices da doença no Município.

O setor também analisou e opinou várias demandas administrativas. Foram emitidos mais
de 430 (quatrocentos e trinta) pareceres jurídicos. Destes, mais de 350 são pareceres licitatórios.

Estas  demandas  administrativas  são  as  consideradas  internas  e  englobam,  além  dos
pareceres licitatórios, pareceres administrativos dos mais variados temas. Todas as secretarias
solicitam  apoio  jurídico  para  auxiliar  na  solução  das  demandas  existentes.  Dentre  estes
pareceres, destacam-se os das parcerias firmadas pelo Município nos termos da lei 13.019/14
(convênio com organizações da sociedade civil – Asilo, ABAP, APAE, dentre vários outros).

Além dos pareceres, a PGM editou (minutas) ou participou da análise de 326 decretos.
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Com relação ao processo legislativo,  em 2.018 foram enviados  42 projetos  de leis  à
Câmara Municipal. Além dos Projetos, foram elaborados seis vetos e foram publicadas 45 leis
novas, após análise da Proposição enviada pela Câmara.

Foram três ações contra o Estado de Minas Gerais. Duas delas na área de saúde e uma na
área da educação. Sobre as da saúde, uma foi cobrando valores de procedimentos de média e alta
complexidade custeados pelo Município em razão de ordens judiciais. A outra cobrando repasses
constitucionais não realizados pelo ente estatal nos últimos anos. Ambas estão em andamento e
aguardam decisão judicial.

A terceira ação contra o Estado, busca o ressarcimento do custeio do transporte escolar
dos alunos da rede estadual, bem como o repasse mensal dos gastos reais do Município com este
o transporte destes alunos. Esta também está em andamento, aguardando decisão judicial.

Além destas ações, a PGM propôs duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade em face
de  duas  Proposições  de  Lei  da  Câmara  Municipal  que  invadiram  a  competência  do  Poder
Executivo.

A dívida do Estado de Minas Gerais com Bom Despacho alcançou os R$ 18,6 milhões
em março de 2019.
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Instituto dos Servidores Públicos

Municipais de Bom Despacho -

BDPREV
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Instituto dos Servidores Públicos Municipais de Bom Despacho - BDPREV

Resumo

Em 2018, o BDPREV manteve sua regularização previdenciária, tendo o Certificado de
Regularidade Previdenciária - CRP liberado durante todo o exercício.

Os repasses previdenciários foram feitos nas datas e em valores corretos. No total, em
2018,  houve  pagamento  de  R$  9.199.210,38,  incluído  contribuições  do  servidor,  déficit  e
patronal de todos os órgãos empregadores.

A economia com a taxa de administração em 2018 foi de R$ 138.283,57.

Houve  concessão  de  25  aposentadorias  e  pensões  no  exercício  de  2018,  cuja  média
salarial alcançou R$ 2.010,38. Até o final de 2018, havia 464 servidores entre aposentados e
pensionistas, sendo 164 recebendo com recursos financeiros da Prefeitura Municipal de Bom
Despacho e 300 com recursos do Instituto.

As concessões de auxílio doença continuam preocupantes para o Instituto,  bem como
para o município. No total, foram concedidos 6.642 dias de afastamentos pelo BDPREV.

Em junho/2018 o instituto realizou o III Seminário de RPPS de Minas Gerais, com o
objetivo  o  aprimoramento  dos  controles  internos,  e  gestão  dos  RPPS  para  solucionar  o
equacionamento do déficit atuarial, que hoje está em R$94.770.256,98.

Participaram 130 servidores de RPPS de Minas Gerais e 60 pessoas ligadas a assessorias
financeiras e previdenciárias. As palestras foram ministradas por autoridades e profissionais do
segmento como: Ciro Augusto Miguel representante da CAIXA, Daniel Walter Maeda Bernardo
representante da CVM- Comissão de Valores Mobiliários, Ricardo J.F Moraes do INSS e no
último  dia  do  evento  esteve  presente  o  prefeito  Fernando  Cabral  que  palestrou  sobre:  O
Município e o déficit atuarial.

BDPREV em números

Repasse ao BDPREV R$

Contribuição - Servidor R$ 2.668.408,64

Contribuição - Patronal R$ 6.530.801,74

Repasse - inativo e pensionistas R$ 5.815.356,44

Total Geral R$ 15.014.566,82

Resumo dos inativos

Tesouro Instituto Total

Aposentados 118 255 373

Pensionistas 46 45 91

Total inativos 164 300 464

Praça Irmã Albuquerque, 45 – Centro – 35600-000 – Bom Despacho-MG
Telefone (37) 99106-2408 – www.bomdespacho.mg.gov.br – prefeito@bomdespacho.mg.gov.br 167



Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais

Gabinete do Prefeito

Total ativos 872

Relação Contribuintes/Inativos 1,87

Atestados/Auxílio Doença - 2018

BDPREV

Nº Atestados 166

Dias de afastamento 6.642

Valores pagos auxílio-doença (Incluído 13º) - BDPREV

Pagamento a servidor Perícias Total

R$ 414.032,25 R$ 36.000,00 R$ 450.032,25

Média mensal R$ 37.502,69

Aplicações Financeiras – Resultado 2018
Meta Atuarial: 9,59%

BDPREV = 9,57%

Mês Rendimento % R$

Janeiro 2,51 R$ 742.684,56

Fevereiro 0,85 R$ 252.181,32

Março 1,07 R$ 318.819,05

Abril 0,54 R$ 163.198,94

Maio -2,29 -R$ 696.294,17

Junho -0,56 -R$ 165.865,80

Julho 2,00 R$ 582.429,18
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Relação: nº de contribuintes para cada inativo

Queda de 15,7%
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Agosto -0,32 -R$ 95.155,84

Setembro 0,94 R$ 277.934,13

Outubro 2,86 R$ 847.001,99

Novembro 0,90 R$ 273.446,87

Dezembro 0,79 R$ 242.714,65

Rendimento Total* 9,57 R$ 2.743.094,88
Fonte: BDPREV, 2019.
*Juros compostos.
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R$ 2,3

R$ 2,8

R$ 3,6 R$ 3,7

R$ 2,7

Aplicações financeiras - Rendimentos anuais em R$ milhões

Redução da Taxa SELIC
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EQUIPE TÉCNICA 

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão 

Maria de Fátima Rodrigues 
Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

Alice Cançado Ferreira Gontijo
Auditora Fiscal do Tesouro Municipal

Ana Paula Cunha Souza
Gestora Pública

Dagmar José Caetano 
Gerente Municipal de Convênios

Júlia Maria Lopes Teixeira 
Técnica em Gestão Pública Municipal

Rogério César Corgosinho 
Assessor Especial
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