
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÃO ESPECIAL DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE FORMIGA 

 

 

 

 

 

 

30 de março de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Lei Orgânica Municipal, Art. 50: Anualmente, dentro de 60 (sessenta) dias do início da 

Sessão Legislativa, a Câmara receberá, em Reunião Especial, convocada pela Mesa, o 

Prefeito, que informará por meio de relatório circunstanciado, o estado das obras e serviços 

municipais, bem como o programa da administração para o ano em curso. 



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

 

Dívida recebida de Administrações anteriores: 

 

Restos a Pagar de Exercícios Anteriores 

  

Restos a Pagar de Exercícios Anteriores 

 

10.311.400,87 

Restos a Pagar Pagos até 27/03/2017 6.430.776,59 

Saldo a Pagar 3.880.624,28 

 

Do montante dos RP’s pagos até 30/01/2017, R$ 4.523.657,01 refere-se a servidores e 

encargos sociais. 

 

DÍVIDA FUNDADA EM 31/12/2016 

 

Credor Contrato/Lei Saldo devedor em 

31/12/2016 

BDMG 124288  722.151,97 

BDMG  150708 118.090,12 

Caixa Econômica Federal  26031024855652 7.306.941,32 

INSS 4876/14 44.138,49 

PREVIFOR 5074/15 2.187.911,04 

Total  10.379.232,94 

 

1) Contrato de Financiamento junto ao BDMG (Programa Novo Somma): R$ 1.755.000,00 – Lei 

3.567/04 

 

- Implantação da obra da rede interceptora e emissários da margem esquerda do Rio Formiga. 

 

2) Contrato de financiamento junto ao BDMG (Novo Somma Máquinas): R$ 2.350.400,00 – Lei 

4.351/2011 



- Aquisição de caminhões basculantes, maquina motoniveladora, máquina retro-escavadeira 

para a Secretaria de Obras; e aquisição de caminhão utilizado na coleta de resíduos para a 

Secretaria de Gestão Ambiental. 

 

3) Contrato de financiamento junto a Caixa Econômica Federal (Programa Saneamento para 

Todos) R$ 10.000.000,00 – Lei 4.036/2008 

- Construção de rede interceptora, emissários e estação elevatória de esgoto nos Rios Formiga, 

Mata Cavalo e afluentes, Córregos do Matadouro, do Engenho de Serra, do Romualdo, da 

Cidade Jardim e parte do Bairro Bela Vista.  

4) Contrato com a Receita Federal do Brasil, conforme Lei 4.876 de 17 de Fevereiro de 2014.  

- Amortização de dívida referente ao não recolhimento de INSS 

5) Acordo CADPREV 00967/2015 – Lei 5.074 de 11 de Dezembro de 2015 

    - referente a amortização de contribuições previdenciárias não recolhidas, devidas ao 

PREVIFOR. 

 

Prioridades 

 

Iniciamos como prioridade, colocarmos o pagamento dos servidores, seus encargos sociais 

inclusive o vale alimentação, em dia. 

Honrar com os compromissos assumidos 

 

Ações para aumento da receita 

 

Envio de projeto de lei a Câmara Municipal para que os contribuintes possam quitar dividas 

em até 36 meses. (Projeto em tramitação na Câmara Municipal) 

 

Nomeação de Comissão Especial para atualização da planta genérica de valores (Em 

andamento) 

Nomeação de Comissão Especial para atualização do Código Tributário Municipal (Em 

andamento)  

 

  



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS 

 

PIRÂMIDE SALARIAL POR FAIXA DE RENDA BRUTA – ADMINISTRAÇÃO 

DIRETA - MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG 

 

PIRÂMIDE SALARIAL: FAIXA DE RENDA BRUTA – ATIVOS – 

FEVEREIRO DE 2017 

FAIXAS QUANTIDADE 

Até R$ 1.000,00 138 

De R$ 1.000,01 a R$ 2.000,00 1.285 

De R$ 2.000,01 a R$ 3.000,00 415 

De R$ 3.000,01 a R$ 4.000,00 145 

De R$ 4.000,01 a R$ 5.000,00 79 

De R$ 5.000,01 a R$ 6.000,00 32 

De R$ 6.000,01 a R$ 7.000,00 21 

De R$ 7.000,01 a R$ 8.000,00 9 

De R$ 8.000,01 a R$ 9.000,00 1 

De R$ 9.000,01 a R$ 10.000,00 9 

Acima de R$ 10.000,00 14 

TOTAL 2.148 

 

Os agentes referidos no item anterior dividissem-se em: 68 (sessenta e oito) celetistas, 1.376 

(um mil trezentos e setenta e seis) estatutários, 170 (cento e setenta) comissionados e 534 

(quinhentos e trinta e quatro) contratados. 

 

  



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO 

 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE 

Concedente: Ministério das Cidades 

Valor do Contrato:R$9.976.056,86 

Convênio nº: 0350922-41/11 

Ordem de serviço em: 02/09/2013 

Empresa: Lamar Engenharia 

Prazo Contratual: 18 (dezoito) meses 

Contrato nº:105/2012 

Aditamento de prazo nº: 02 em 01/07/2014 

Prazo concedido: 19 (dezenove) meses 

Aditamento de prazo nº: 06 em 22/01/2016 

Prazo concedido: 19 (dezenove) meses 

Aditamento de Reajuste nº: 01 em 10/06/2014 

Reajuste Concedido:R$26.923,58 

Aditamento de Reajuste nº: 03 em 09/10/2014 

Reajuste Concedido:R$117.412,91  

Aditamento de Reajuste nº: 04 em 07/01/2015 

Reajuste Concedido: 15,04% por medição 

Aditamento de Reajuste nº: 05 em 09/01/2015 

Reajuste Concedido: R$256.306,97 

Aditamento de Reajuste nº: 07 em 15/02/2016 

Reajuste Concedido: 22,41% por medição 

Percentual da Obra Executado: 58,8% 

Obs.: Licença Ambiental Vencida em 2015. 

Licença de instalação – Processo em Andamento a partir de dezembro de 2016, quando da 

transição de governo. 

 

OBRA: CREAS 

Concedente: Ministério do Desenvolvimento Social 

Valor do Contrato:R$279.685,71 

Convênio nº:1001780-01/12 

Ordem de serviço em: 16/06/2016 



Empresa: BR Leão Engenharia 

Prazo Contratual:180 (Cento e Oitenta) dias 

Contrato nº:007/2015 

Aditamento de prazo nº: 01 em 16/09/2015 

Prazo concedido: 210 (Duzentos e dez) dias 

Aditamento de prazo nº: 02 em 13/04/2016 

Prazo concedido: 210 (Duzentos e dez) dias 

Aditamento de prazo nº: 04 em 09/11/2016 

Prazo concedido: 70 (Setenta) dias 

Aditamento de prazo nº: 05 em andamento 

Prazo concedido: 70 (Setenta) dias 

Aditamento de Reajuste nº: 03 em 24/09/2016 

Reajuste Concedido:R$19.358,33 

Percentual da Obra Executado: 65% 

Obs.: Padrão de energia solicitado  

Pavimentação da Av. Antônio Joaquim Rangel, prevista para o próximo processo licitatório. 

 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO - RUA VEREADOR CELSO FERNANDES BARBOSA 

Pavimentação I 

Concedente: Ministério da Cidades 

Valor do Contrato:R$366.344,19 

Convênio nº:107653-75/13 

Ordem de Serviço em: 29/06/2016 

Empresa: Niemeyer 

Prazo Contratual: 120 (cento e vinte) dias 

Contrato nº:033/2015 

Aditamento de prazo nº:01 em 06/10/2015 

Prazo concedido: 120 (cento e vinte) dias 

Aditamento de prazo nº:03 em 02/06/2016 

Prazo concedido: 120 (cento e vinte) dias 

Percentual da Obra Executado: 18,07% 

Obs.: Prazo de retomada das obras na primeira quinzena de Abril. 

  



PAVIMENTAÇÃO II - RUA ALBERTO SORRAGI 

Concedente: Ministério das Cidades 

Valor do Contrato:R$376.483,69 

Convênio nº:1008268-17/13 

Ordem de serviço em : 29/06/2016 

Empresa: Niemeyer 

Prazo Contratual: 120(cento e vinte) dias 

Contrato nº:035/2015 

Aditamento de prazo nº: 01 em 06/10/2015 

Prazo concedido: 120 (Cento e Vinte) dias 

Aditamento de prazo nº: 03 em 02/06/2016 

Prazo concedido: 120 (Cento e Vinte) dias 

Aditamento de prazo nº: 05 em 30/10/2016 

Prazo concedido: 120 (Cento e Vinte) dias 

Aditamento de prazo nº: 06 em andamento 

Percentual da Obra Executado: 19,21% 

Obs.: Prazo de retomada das obras na primeira quinzena de Abril. 

 

PAVIMENTAÇÃO PARQUE JEQUITIBÁ - RUA ALUÍSIO BERNARDES DE 

CASTRO 

Concedente: Ministério do Turismo 

Valor do Contrato: 

Convênio nº: 1011236-91/13 

Ordem de Serviço em: 03/08/2016 

Empresa: Niemeyer 

Prazo Contratual: 

Contrato nº:034/2015 

Aditamento de prazo nº:003 em 02/06/2016 

Prazo concedido: 120 (cento e vinte) dias 

Percentual da Obra Executado: 30,46% 

Obs.: Prazo de retomada das obras na primeira quinzena de Abril. 

  



PRÓ INFÂNCIA GERALDO VELOSO 

Concedente: FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Valor do Contrato:R$1.056.674,56 

Convênio nº: 6442/2013 

Ordem de Serviço em: 20/07/2016 

Empresa: BR Leão 

Prazo Contratual: 9 meses 

Contrato nº: 013/2016 

Aditamento de prazo nº: 

Prazo concedido: 

Aditamento de Reajuste nº: 

Reajuste Concedido: 

Percentual da Obra Executado: Sem medição 

Obs.: Necessário em caráter de urgência pela câmara, aprovação de dotação orçamentária para 

prosseguimento da obra. 

 

UBS GERALDO VELOSO 

Concedente: SUS 

Valor do Contrato:R$1.110.238,88 

Convênio nº: 2073/2013 

Ordem de serviço em: 11/04/2016 

Empresa: Construtora Chaves Costa 

Prazo Contratual: 300 (Trezentos) dias 

Contrato nº:005/2016 

Aditamento de prazo nº: 01 em 19/01/2017 

Prazo concedido: 25 (vinte cinco) dias 

Percentual da Obra Executado: 95% 

Obs.: 

  



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL 

 

1 ATERRO SANITÁRIO 

 

 A segunda célula do aterro sanitário tem o fim da sua vida útil iminente, levando em conta 

que a situação advém da Gestão anterior e a mesma não tomou as providências para iniciar a 

construção da terceira célula; 

Ação: Foi realizada reunião com o projetista do aterro sanitário Romeu, para tratar dos 

detalhes da construção da terceira célula; 

Já foram iniciados os cortes da 3ª célula e os processos para compra dos materiais necessários 

já estão em andamento. 

 As análises de efluentes e da água, bem como os monitoramentos topográficos, haviam sido 

realizados pela última vez em setembro/2016 devido à falta de pagamento às empresas 

responsáveis, estando assim sem o monitoramento destes parâmetros; 

Ação: Foram retomadas as análises de água e de efluentes do aterro sanitário, bem como o 

monitoramento topográfico, voltando a atender a uma das condicionantes de operação do 

aterro sanitário imposta pelo órgão licenciador; 

 Os pneus estavam sendo armazenados em local inapropriado e não estavam sendo destinados, 

ocasionando acúmulo de água; 

Ação: Os pneus foram destinados para empresa apta a recebê-los; 

 

 O local para almoço e banho dos colaboradores encontra-se em estado precário de 

conservação, tanto no que diz respeito à estrutura, quanto no que diz respeito à limpeza; 



Ação: Foi realizada limpeza e organização dos locais coletivos, como casa sede, banheiros, e 

os materiais dispostos no local foram listados para melhor controle. 

                      

 

 O veículo que transporta os colaboradores até o aterro sanitário também necessita de inúmeras 

manutenções; 

Ação: Foram realizados os reparos que eram possíveis no veículo e está em andamento o 

termo de referência para terceirização do transporte desses servidores. 

 O aterro não contava com caminhões em quantidade suficiente para transportar o solo para 

recobrimento diário dos resíduos, impossibilitando a operação correta do aterro sanitário; 

Ação: Atualmente dois caminhões ficam diariamente no aterro sanitário, para que a operação 

ocorra de forma correta. 

 

 

 

 

 

 

Antes Depois 

Antes Depois 



2 CODEVIDA 

 

No dia 05/01/2017 foi realizada uma visita ao CODEVIDA, para conhecimento da 

situação em que se encontra o setor. 

 A propriedade onde funciona o CODEVIDA estava necessitando de uma capina e limpeza. 

Ação: Limpeza e capina da propriedade. 

 

 

 

 

 



 Mato ao redor da estrutura do CODEVIDA, impedindo entrada do veículo para remoção dos 

animais que se encontram em óbito, para serem levados a cova de animais do aterro sanitário. 

Ação: Limpeza e capina do local. 

Antes 

 

 

Depois 

 

 

 

 



Antes 

 

 

 

 

 

Depois 

 

 Falta material de limpeza, como cloro, detergente, desinfetante, vassouras, rodo, pano, balde, 

sabão em pó, produtos para desinfetar as baias dos animais, sacos de lixos, pano de cozinha, 

bucha, escova, mangueira e EPI para faxina; 



Ação: Foram adquiridos e encaminhados ao departamento materiais de limpeza. 

 Faltam medicamentos como soros, antibióticos, antiinflamatórios, analgésicos, vitaminas, e 

materiais de curativos e internação, esparadrapos, gases, algodão, equipo, cateter, esteto, 

jalecos, termômetro. 

Ação: Os medicamentos e equipamentos estão em processo de licitação para regularização. 

 O veículo que realiza a coleta e apreensão dos animais se encontra em condições precárias, 

pneus lisos, sem estepe, estofados. 

Ação: Já foi emitida autorização de fornecimento das peças necessárias para a manutenção do 

veículo e estamos aguardando a entrega. 

 

3 GESTÃO AMBIENTAL 

 

 Foi realizado levantamento dos materiais de consumo, manutenção de veículos, equipamentos 

necessários para a execução do trabalho que estavam em falta, para a aquisição dos mesmos; 

Ação: Foram adquiridos equipamento necessários ao trabalho, como podador, motosserra, 

roçadeiras, EPI’s, e os que ainda não se encontravam licitados estão em processo licitatório. 

 A maioria dos funcionários da Gestão Ambiental que trabalham dentro da sede da Secretaria 

não registravam ponto, fazendo o horário de almoço conforme a necessidade. 

Ação: Foi implantado o cartão de ponto para todos os servidores. 

 Existem diversas solicitações de capina e poda não atendidas no município, uma vez que a 

secretaria contava com apenas 3 capinadores e 3 funcionários para o serviço de poda em 

exercício. Devido a tal situação, os prédios públicos, margens de rios e vias urbanas se 

encontravam em estado crítico quanto a vegetação. 

Ação: Foi realizado um processo seletivo para a contratação de 40 servidores para os serviços 

de capina e poda, bem como a compra de equipamentos, e estes foram divididos em equipes 

perfazendo os rios, prédios públicos, praças e vias urbanas. 

 

 

 



 

Fotos antes da realização da limpeza. 

 

 

                        Execução da capina nas praças - 27/03/2017- 

 

 Foi elaborado o organograma dos colaboradores da gestão ambiental, para melhor 

conhecimento e funcionamento dos cargos e dos trabalhadores de modo a viabilizar a 

implantação da nova estrutura administrativa da Secretaria de Gestão Ambiental; 

 Foi implantado um sistema de emissão de relatórios semanais para todos os fiscais e para o 

encarregado de poda, de modo a permitir uma melhor otimização do tempo e das atividades 

executadas por estes servidores. 



 Foram instaladas lixeiras de coleta seletiva em alguns pontos públicos de recreação, visando 

estimular a conscientização da população quanto à separação de resíduos. 

 

4 AÇÕES PRETENDIDAS 

 

 Criar projetos de arborização urbana em praças, canteiros e áreas públicas de recreação 

através da iniciativa de implantar parcerias com empresas, visando à adoção dos referidos 

espaços para manutenção. 

 Implementar e otimizar o projeto de coleta seletiva através da divulgação via rádio, carros de 

som, canais de TV locais e internet, de modo a informar e conscientizar a população sobre a 

necessidade da separação dos resíduos. 

 Estabelecer o cronograma anual de projetos de educação ambiental a serem desenvolvidos, 

visando como prioridade às escolas municipais e estaduais. 

 Reativar o Parque Ecológico Jequitibá de modo a viabilizar a execução do referido espaço 

para eventos e palestras de educação ambiental. 

 Reestruturar o setor de limpeza urbana, otimizando o tempo e o trabalho prestado. 

 Manter as operações do Aterro Sanitário em constante conformidade com as condicionantes 

impostas. 

 Promover e mapear ações de preservação e manutenção das nascentes dos rios e córregos do 

município. 

 Viabilizar o plantio de mudas específicas no entorno das margens do Rio formiga e Rio Mata 

Cavalo. 

 Reativar o Fundo Municipal de Meio Ambiente. 

 

  



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E 

REGULAÇÃO URBANA 

 

 Introdução  

 

A Secretaria de Planejamento, Coordenação e Regulação Urbana é responsável por 

todo o cadastro imobiliário da cidade, bem como emissão de certidões de localização, 

confrontação, habite-se, alvarás de construção, emissão de laudos técnicos topográficos, 

aprovação de projetos civis, loteamentos, fiscalizações no que tange o código de posturas do 

município, código de obras, uso do espaço público. 

Município possui hoje 46.684 imóveis cadastrados sendo 27.317 prediais e 19.370 

territoriais. 

É de responsabilidade dessa Secretaria também a gestão do Departamento de T.I da 

Prefeitura Municipal 

 

SITUAÇÃO INICIAL SECRETARIA 

Espaço Físico 

 Espaço físico não comporta a Secretaria, prédio muito antigo com problemas de 

vazamentos, infiltrações e problemas elétricos. 

Arquivos e trabalho de pesquisa comprometidos pela falta de espaço, tempo de 

resposta prejudicado pelo fato de que os arquivos não estão em um mesmo local. 

Fachada necessita de pintura e placa indicativa da Secretaria. 

 Com a previsão da mudança da Secretaria de Obras está sendo elaborado um projeto de 

reforma e adequação dos imóveis para que ele atenda as demandas da Secretaria de Regulação 

Urbana. 

Frota  

 Inicialmente a frota era composta por 03 automóveis e 01 motocicleta, porém um dos 

veículos foi devolvido à Secretaria de Educação e a motocicleta emprestada para a Secretaria 

de Obras. 

 Os dois veículos restantes, além de não atenderem às necessidades da equipe de 

fiscalização, necessitavam de vários reparos sendo que um deles teve de ficar parado por 

quase um mês devido à falta de peças para reposição. 

 Não havia nenhum controle sobre o uso dos veículos. 

 Os principais reparos e substituições de peças já foram feitos nos veículos; 



 Foi implantada uma planilha simples de uso dos veículos; 

 Sistema informatizado “frotas” já está sendo operado; 

 

Atendimento ao Público 

 Atendimento feito pro dois colaboradores, sendo necessário deslocar outros 

colaboradores para apoio em determinados momentos, algumas demandas não eram 

protocoladas o que prejudicava o acompanhamento dos trabalhos e não dava segurança ao 

requerente. 

 Iniciamos o treinamento de mais 01 colaborador e de 02 estagiários do curso de Engenharia 

Civil para o atendimento; 

 Todas as demandas estão protocoladas; 

 Entre 02 de janeiro e 27 de março de 2017 foram protocoladas 919 pedidos diversos, nesse 

numero chama a atenção o número de pedidos de habite-se e legalizações 369! Numero é 

resultado do trabalho de fiscalização para construções irregulares. 

 Secretaria de Regulação será o piloto no projeto de implantação total do sistema on line de 

informações onde através do número de protocolo o contribuinte terá acesso a todas as 

informações referentes à aquele requerimento. 

 

Departamento de Topografia 

 Nunca dispôs de GPS de navegação, Teodolito, Nível com tripé, equipamentos 

essenciais para o desenvolvimento dos trabalhos. 

 Aquisição já feita e a secretaria aguarda a chegada dos equipamentos. 

 

Departamento de Aprovação de Projetos  

 No inicio do ano o período para a primeira analise de um projeto era de 20 dias, havia 

apenas um profissional para desenvolver o trabalho, as aprovações de loteamentos estavam 

paradas e havia um distanciamento entre a Secretaria e os Engenheiros e Arquitetos. 

 Deslocamento de mais um profissional para auxiliar no trabalho de aprovação dos projetos; 

 Reunião com Engenheiros e Arquitetos para alinhamento de processos; 

 Diminuição do número de laudos para a mesma edificação, desburocratizando o processo em 

alinhamento com a Secretaria de Meio Ambiente; 

 Alteração nos processos de unificação e desmembramentos de terrenos, evitando possíveis 

problemas com Meio Ambiente; 



 Rigidez no que diz respeito ao protocolo. 

 204 projetos deram entrada na Secretaria desde janeiro de 2017 (desmembramentos, 

unificações, projetos de construção, etc.) 

 10 loteamentos em processo de aprovação. 

 

Departamento de T.I. 

 

 Principal problema no que diz respeito ao departamento de T.I. Da Prefeitura é o 

contrato de prestação de serviços de telefonia, intranet e internet que já esta vencendo e já foi 

aditivado no seu limite. 

 Processo em andamento para nova licitação com prazo de 01 ano; 

 Levantamento dos pontos falhos no contrato e na prestação de serviços para adequação do 

novo contrato em andamento. 

 

 

Fiscalização  

 Atividade exercida inicialmente mediante pedidos, ou seja, a medida que as denuncias 

ou pedidos de vistoria chegam à secretaria. 

 Não havia acompanhamento sistemático do trabalho da equipe, nem medição da 

produtividade. 

 

 Criado um plano de fiscalização para pedidos de alvarás de construção que estavam parados – 

534 notificações  

 Maior rigor na fiscalização de lotes vagos e sujos – 201 notificações  

 Inicio de fiscalização em terrenos doados para empresas, trabalho iniciado em 04 distritos 

industriais 

 259 vistorias para emissão de alvarás de habite-se 

 Volta da fiscalização aos sábados na feira livre da cidade e no comercio do centro da cidade 

para inibir a presença de autorização. 

 

Leis e Códigos  

A legislação em que se apoia a secretaria e a fiscalização da mesma é antiga e não atende a 

demanda atual: 



 

Código de Posturas – 1973 – principal problema é a fiscalização de ambulantes. 

 É meta a modernização do código de posturas adequando a realidade atual da cidade, como o 

problema maior encontrado foi a falta de regulamentação do trabalho de ambulantes um nova 

legislação específica está em período de aprovação pela comissão responsável e depois será 

enviada à câmara Municipal. 

 

Lei de Doação de Terrenos – considerada inadequada pelo MP, esse talvez seja o maior 

problema da Secretaria, o numero de processos por doações irregulares pode chegar a mais de 

1.000 no final da investigação. 

 A nova legislação já está em estudo, tanto a que passará a vigorar nos casos de doações 

futuras, quanto a que regulamentará os casos já consolidados. 

 

Código de Obras – 1984 – a realidade da construção civil mudou muito desde a época que 

foi criado o código, não vislumbra vários aspectos e é muito ampla e pouco especifica, o que 

gera variados pontos de vista. 

 As alterações no código de obras serão discutidas em conjunto com os profissionais da área 

no segundo semestre. 

 

  



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

Apresentação dos Serviços de Saúde 

Produção 1º TRIMESTRE/2017 

Realizações da Gestão 

 

Atenção Primária 

PSF - Programa Saúde da Família 

Realiza ações de promoção da saúde e qualidade de vida da população, bem como a 

prevenção de muitos problemas de saúde e tratamento de doenças já instaladas. 

Nos PSF's são realizados: 

Cadastros, triagens, consultas médicas, controle de receitas médicas para o tratamento de 

doenças crônicas, puericultura, acompanhamento de gestantes, controle de pressão arterial, 

vacinação, realizações de exames preventivos do câncer de mama, colo de útero e próstata, 

realização de grupos para o controle de tabagismo, grupos para práticas de exercícios físicos, 

tratamento odontológicos, psicológicos, entre outros.   

Contamos com 18 PSF's 

PSF I - Abílio Coutinho  PSF X – Vargem Grande 

PSF II - Água Vermelha  PSF XI – Vila Didi 

PSF III - Zona Rural    PSF XII – Sagrado Coração 

PSF IV - Areias Brancas  PSF XIII – Souza e Silva 

PSF V – Centro   PSF XIV - Nirmatele 

PSF VI – Alvorada   PSF XV – Engenho de Serra 

PSF VII – Bela Vista   PSF XVI – Rosário 1 

PSF VIII – Cidade Nova  PSF XVII – Rosário 2 

PSF IX – Diego Souto  PSF XVIII – Geraldo Veloso 

Nos PSF's contamos com os seguintes profissionais: 

 Médicos; 

 Enfermeiros; 

 Técnicos de enfermagem; 

 Psicólogos; 

 Nutricionista; 

 Fonoaudióloga; 



 Assistente Social; 

 Farmacêutico; 

 Fisioterapeuta; 

 Terapeuta Ocupacional; 

 Dentistas, Técnicos de Saúde Bucal e Auxiliar de Saúde Bucal; 

 Agentes Comunitários de Saúde; 

 Auxiliares de Serviços Gerais. 

Alguns grupos formados pelos PSF’s 

Grupos de Mosaico; 

Programa Saúde na Escola; 

Grupos de Mulheres; 

Grupos de Hipertensos. 

Produção dos PSF´s 

1º TRIMESTRE/2017 

Atividade em Grupo 351 

Coleta de Preventivo 1253 

Consulta de Urgência 418 

Consulta Médica na Atenção Básica 15.091 

Consulta Pré-Natal 549 

Visita Domiciliar Profissional nível superior 518 

Consulta Puerperal 108 

Consulta Puericultura 841 

Lavagem de Ouvido 107 

Saúde do Trabalhador 452 

Consulta de Profissional de Nível Superior 7.930 

Aferição de PA pré-Consulta 20.004 

Visitas de Agentes Comunitários (ACS) 54.714 

Visita Domiciliar de profissional nível médio 486 

Inalação e Nebulização 52 

Administração de Medicamentos /Injeção 749 

Retirada de Pontos  396 

Terapia de Reidratação Oral 68 



Curativo 1.613 

Glicemia Capilar 367 

Teste rápido de HIV 33 

 

Produção Odontológica PSF’s 

1º TRIMESTRE 

Procedimentos Odontológicos 17.077 

 

NASF – NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA 

O NASF é uma equipe Multidisciplinar que atua com os profissionais das equipes de 

Saúde da Família, compartilhando e apoiando as práticas em saúde, sob responsabilidade das 

equipes de Atenção Básica. 

O NASF CONTA COM OS SEGUINTES PROFISSIONAIS 

 Nutricionista 

 Psicologia 

 Educadora Física 

 Fisioterapeuta 

 Farmacêutica 

 Fonoaudióloga  

PRODUÇÃO DO NASF 

Além dos atendimentos domiciliares o NASF tem alcançado todas as metas pactuadas para 

este período:  

Gestantes atendidas 95% 

Crianças de 0 a 5 anos 80%  

Crianças no bolsa família  

 

Vigilância em Saúde 

Vigilância em Saúde Sanitária, Epidemiológica e Endemias  

Este setor é responsável pela realização de: 

-Inspeção sanitária em estabelecimentos comerciais; 

-Investigação de denúncias sanitárias; 

- Imunização; 



- realização de palestras educativas; 

- Controle e combate a dengue. 

Epidemiologia 

1º TRIMESTRE 

Doses de Vacinas aplicadas 17.360 

 

Obs. Deste total 7.106 foram dose contra febre amarela.  Com isso ultrapassamos a meta 

em 15%, ou seja, um total de 115%. 

 

As atividades foram intensificadas na Zona Rural 

Controle de Endemias 

1º TRIMESTRE 

Domicílios Visitados 32.899 atingindo 81% de Domicílios do município 

 

 Até março de 2016 Até março de 2017 

Notificações de Casos de Dengue 286 70 

Casos Confirmados 11 3 

 

Farmácia 

A Farmácia de Minas de Formiga oferece diversos tipos de medicamentos.  

Para a retirada dos medicamentos, é necessário comparecer à Farmácia com a receita médica 

dentro do prazo de validade e documentos (CPF, R.G. Cartão do SUS e comprovante de 

endereço) 

Centro Municipal de Atendimento Especializado (CEMAES) 

Coordena consultas de especialistas e outros procedimentos realizados conforme 

agendamento prévio. Foram realizadas no CEMAES entre janeiro e março de 2017: 2.546 

consultas. 

Especialidades médicas:  



 Pediatria; 

 Obstetrícia/Ginecologia; 

 Otorrinolaringologia; 

 Urologia; 

 Pneumologia; 

 Mastologia; 

 Ortopedia; 

 Cardiologia; 

 Cirurgia Ambulatorial; 

 Oftalmologia; 

 Endocrinologia e laudo para risco cirúrgico. 

Pronto Atendimento 24hs 

Pronto Atendimento oferece serviços de enfermagem e atendimento médico de 

urgência e emergência, com um total de 11.832 atendimentos até março de 2017, uma média 

de 136 por dia. 

Tratamento Fora Domicílio (TFD) 

O TFD conta com um serviço de controle, regulação e avaliação dos procedimentos. 

Também é responsável pelos agendamentos dos exames e consultas especializadas e em 

outros municípios. 

PROGRAMA DA ADMINISTRAÇÃO 

Extinção de filas nos PSF´s durante a madrugada 

Uma das principais metas do plano de Governo da atual gestão era extinguir as filas 

para marcação de consultas nos PSF´s. Após análises e estudos foi elaborado um novo 

processo, e implantado no PSF Abílio Coutinho a partir do dia 24 de março o novo modelo de 

agendamento que deu certo e será reaplicado nas demais equipes. 

 

  



PREVIFOR 

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Formiga – PREVIFOR vem 

apresentar o seguinte: 

 

 Situação Econômica – Data Focal 28/02/2017 

Ativo Circulante: Investimentos: R$ 82.992.972,43 (Oitenta e dois milhões, novecentos e 

noventa e dois mil, novecentos e setenta e dois reais e quarenta e três centavos), distribuídos 

por percentual nas seguintes Instituições Financeiras: 72,32% - Caixa Econômica Federal, 

23,99% - Banco do Brasil S/A, 3,69% - Banco Bradesco. Estoques – R$ 7.935,94 (Sete mil 

novecentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos). 

Ativo Não Circulante: Bens Móveis e Imóveis: R$ 494.284,39 (Quatrocentos e noventa e 

quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos). 

 

 Situação Econômica – Data Focal 31/12/2016 

Ativo Circulante: Investimentos: R$ 79.691.891,73 (Setenta e nove milhões, seiscentos e 

noventa e um mil, oitocentos e noventa e um reais e setenta e três centavos), distribuídos por 

percentual nas seguintes Instituições Financeiras: 71,95% - Caixa Econômica Federal, 24,42% 

- Banco do Brasil S/A, 3,63% - Banco Bradesco. Estoques – R$ 7.935,94 (Sete mil 

novecentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos). Demais valores a curto prazo 

a receber – R$ 1.233.032,08 (Hum milhão, duzentos e trinta e três mil, trinta e dois reais e 

oito centavos). 

Ativo Não Circulante: Bens Móveis e Imóveis: R$ 494.284,39 (Quatrocentos e noventa e 

quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos). 

 

 Situação Administrativa – Data Focal 28/02/2017 

Público Alvo: Atualmente o PREVIFOR possui: 195 Inativos, 35 Pensionistas, 108 Afastados 

por Auxílio Doença ou Acidente de Trabalho de responsabilidade financeira própria e atende 

administrativamente 83 inativos e 7 pensionistas responsabilidade financeira do Tesouro 

Municipal. O PREVIFOR atende a todos os servidores públicos municipais ativos da 

Prefeitura Municipal de Formiga, SAAE e Câmara Municipal de Formiga e do PREVIFOR. 

Folha de Pagamentos: A Folha de Pagamentos do PREVIFOR bruta em fevereiro de 2017 

ficou no valor total de R$ 737.942,44 (Setecentos e trinta e sete mil, novecentos e quarenta e 

dois reais e quarenta e quatro centavos).  



Despesas Administrativas: As despesas administrativas do PREVIFOR apresentaram o valor 

de R$ 19.852,66 (Dezenove mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos) 

no mês de fevereiro de 2017. Este valor é aproximadamente a média mensal de despesas 

administrativas do PREVIFOR. 

 

 Situação Administrativa – Data Focal 31/12/2016 

Público Alvo: Em 31/12/2016 o PREVIFOR possuía: 192 Inativos, 35 Pensionistas, 124 

Afastados por Auxílio Doença ou Acidente de Trabalho de responsabilidade financeira 

própria e atende administrativamente 83 inativos e 7 pensionistas responsabilidade financeira 

do Tesouro Municipal. O PREVIFOR atende a todos os servidores públicos municipais 

ativos da Prefeitura Municipal de Formiga, SAAE e Câmara Municipal de Formiga e do 

PREVIFOR. 

Folha de Pagamentos: A Folha de Pagamentos do PREVIFOR bruta em dezembro de 2016 

ficou no valor total de R$ 723.280,95 (Setecentos e vinte e três mil, duzentos e oitenta reais e 

noventa e cinco centavos).  

 

Despesas Administrativas: As despesas administrativas do PREVIFOR apresentaram o valor 

de R$ 35.233,31 (Trinta e cinco duzentos e trinta e três reais e trinta e um centavos) no mês 

de dezembro de 2016: encerramento de exercício. 

 

Situação de Pessoal – Data Focal 28/02/2017 

 Um dos problemas destacados na transição de mandato foi a escassez de servidores do 

PREVIFOR, que compromete a eficiência e a qualidade dos serviços que contava em 

dezembro de 2016 com a seguinte estrutura: 

02 – Assistentes Previdenciários 

01 – Contador Previdenciário 

01 - Auxiliar de Serviços 

03 – Estagiários 

As medidas tomadas para a resolução do problema: 

 

 Autorização da abertura de concurso público cuja previsão de realização é no segundo 

semestre de 2017. Encontra-se em andamento o processo de licitação para contratação de 

empresa realizadora das etapas do concurso, em convênio com o SAAE. Serão oferecidas as 

seguintes vagas: 



01 – Controlador Interno Previdenciário 

01 – Advogado Previdenciário 

01 – Assistente Previdenciário 

Cadastro de Reserva para os cargos de Contador e Auxiliar de Serviços Previdenciários. 

 Cessão de servidor sem ônus para o PREVIFOR pela Prefeitura Municipal de Formiga. A 

servidora já está atuando na sede do Instituto. 

 

Estrutura Física - Para adequação ao recebimento dos novos servidores, bem como a 

necessidade de expansão dos arquivos, estamos trabalhando em um novo layout físico para 

atendimento da demanda estrutural. O estudo e adaptação do layout físico está previsto para 

que o início e conclusão sejam realizados ainda no ano de 2017. 

 

  



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Indústria e Serviços 

• Atendimento ao empresariado; 

• Parcerias SENAI, ACIF/CDL; 

• Organização docs. Distritos/Doações; 

• Melhorias e ampliação dos distritos industriais; 

• Atualização da Lei Pro-Geraes; 

• Regularização Ambulantes; 

Projetos e Convênios 

• Retomada das prestações de contas atrasadas; 

• Avaliação de cronograma; 

• Prestação de Contas – Fábrica de Gelo; 

Políticas Rurais 

• Parceria com APROFF / Sindicato-SENAR; 

• Ampliação do PAA (Aquisição de Alimentos); 

• Reestruturação do CCIR / INCRA; 

• Qualificação dos atendentes do INCRA; 

• Prestação de Contas – Fábrica de Gelo; 

Turismo 

• ALAGO – Desenvolvimento e Turismo 

• Associação ao Circuito Turístico; 

• Reestruturação do COMTUR; 

• Visita do Secretário de Turismo, Ricardo Faria; 

• Festival do Peixe (Núcleo Gastronômico); 

• Festival da Linguiça; 

SINE 

• Ampliação do número de atendentes; 



• Qualificação dos atendentes (SEDESE); 

• Regularização do atendimento; 

• Parceria ACIF/CDL e empresas; 

• Divulgação de vagas de emprego. 

 

  



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 

 

Aquisição de Novos Veículos. 

O processo de compra de novos veículos com recursos do MDSA, no valor de 

R$140.000,00, não foi concretizado pela administração anterior. Mesmo com o dinheiro em 

conta bancária, a compra foi cancelada. 

AÇÃO: Foi retomada a compra (passando como resto a pagar) e o convênio com o 

MDSA foi prorrogado. Espera-se efetuar o pagamento nos próximos dias.   

 

Casa de Apoio em Belo Horizonte. 

O Projeto de Lei já foi elaborado e será encaminhado para a Câmara Municipal de 

Formiga nos próximos dias. 

 

Federação da Associação de Moradores de Formiga. 

Encontros já foram realizados com os Presidentes. Será realizado o Fórum das 

Associações onde a Federação será criada. 

 

CRAS III (Souza e Silva) e CEU. 

Estes equipamentos inaugurados no apagar das luzes, de modo irresponsável, não 

dispunham de qualquer equipe técnica para o gerenciamento de suas atividades. Por isso, não 

havia qualquer prestação de serviço nos respectivos equipamentos. 

AÇAO: Identificados os problemas no CRAS III, foi estruturado uma equipe mínima 

para garantir o funcionamento e a prestação dos serviços. Os profissionais estão participando 

de capacitações e solucionando problemas para regularização dos serviços socioassistenciais.  

Com relação ao CEU, vários trabalhos estão sendo organizados: oficinas de 

mobilização; oficinas de esporte; prestação de contas do convênio; aquisição de 

equipamentos; parceria em andamento com o TATAME DO BEM; oficinas de esporte e 

teatro.  

AÇÃO: Estruturação de uma equipe mínima para o CRAS III. 

 

Realizações no CEU. 

 Criação do Grupo Gestor;  

 Elaboração do Estatuto e Regimento Interno; 

 Oficina de dança; 



 Execução do Projeto Tatame do Bem; 

 Oficina de Esporte; 

 Prestação de Contas do Convênio. 

 

Estrutura Pessoal dos Equipamentos: CRAS, CREAS, Casa da Criança e do 

Adolescente, Residência Inclusiva.  

A ausência de realização de concurso público deixou os equipamentos descobertos, 

sem equipe técnica mínima necessária. Com isso, o atendimento à população ficou 

comprometido. 

AÇÃO: Depois de expor a situação ao Ministério Público e elaborar o cronograma do 

concurso, foi encaminhado à Câmara Municipal projeto para alteração na lei 5119/2016, 

solicitando a realização de processo seletivo. Nos próximos dias o edital do processo seletivo 

será publicado. 

 

CRAS (Centro de Referência de Assistência Social). 

Vários serviços, apesar da ausência de técnicos, foram ofertados à comunidade: 

 Festividades Carnavalescas; 

 Comemoração ao dia da Mulher; 

 Palestras Diversas; 

 Oficinas de dança; 

 Busca ativa nas escolas e unidades de saúde. 

 

Residência Inclusiva (Casa Lar). 

A situação encontrada foi de abandono e descaso com os internos e funcionários. A 

casa não atende os padrões exigidos pela vigilância sanitária. Faltavam medicamentos, 

acompanhamento médico e as condições de trabalho eram indignas.  

AÇÃO: O quadro de funcionários já está organizado. Os acolhidos foram 

encaminhados para consulta médica e os medicamentos providenciados. Oficina de música e 

arte está sendo realizada; uma nova casa própria foi providenciada e será ampliada e 

reformada.  

 

  



Casa da Criança e do Adolescente. 

O espaço físico já não atende o número de acolhidos e os serviços não estavam sendo 

ofertados com a qualidade e técnica necessária.  

AÇÃO: Recursos estão sendo providenciados para sua ampliação. Ocorre realização 

de treinamentos semanais para qualificar o acolhimento. Está em análise a locação de um 

imóvel até que a ampliação ocorra.  

 

Setor de Habitação (Programa Minha Casa Minha Vida). 

Os trabalhos Técnicos Sociais foram interrompidos e a fiscalização não estava 

ocorrendo como deveria.  

AÇÃO: Os trabalhos técnicos sociais nos empreendimentos foram retomados; a 

fiscalização foi realizada e novos projetos de construção já estão sendo providenciados para a 

zona urbana e rural. 

 

Banco de Alimentos. 

O Banco não estava cumprindo sua função na Política de Segurança Alimentar e 

Nutricional do município e o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional não estava 

organizado.  

AÇÃO: O COMSEA foi reestruturado; os serviços do Banco foram retomados e 

ampliados. Hoje o BMA já conseguiu através de doações mais de 7 (sete) toneladas de 

alimentos. Retomada do processo de reaproveitamento de alimentos; o PAA (Programa de 

Aquisição de Alimentos) começou esta semana; caminhão isotérmico para o BMA obtido 

junto ao Governo do Estado. 

 

Centro de Convivência do Idoso: 

O serviço recomeçará no próximo dia 4 de abril. O local foi totalmente reformado. No 

local além do forró, oficinas serão ofertadas aos idosos. 

 

Funerária Municipal: 

Serviço contínuo e inadiável de grande demanda. Está sendo construído novos túmulos 

no local. 

 

 

 



OUVIDORIA MUNICIPAL 

 

SITUAÇÃO ENCONTRADA 

Deparamos-nos no início de 2017 com uma Ouvidoria Pública Municipal que somente 

havia sido instituída legalmente através de alteração na Lei Complementar Municipal nº 37, 

datada de 30 de Novembro de 2010, a qual simplesmente criou o cargo de Ouvidor Municipal. 

Durante este período, de 2010 até o início do ano corrente, não houve qualquer 

implantação do serviço público da Ouvidoria Pública em nosso município, não ocorrendo 

registros de demandas, sejam elas sugestão, consulta, denúncia, reclamação, elogio ou 

solicitação. 

A Ouvidoria Pública Municipal, ferramenta de vital importância para permitir a 

participação da população e dos colaboradores na administração municipal não foi, portanto, 

utilizada da forma que deveria, e a encontramos sem qualquer equipamento, sem espaço 

físico, sem pessoal, e sem qualquer registro ou ferramenta de atendimento. 

 

SITUAÇÃO ATUAL 

Após o início do mandato, a Ouvidoria Pública Municipal já iniciou os atendimentos, 

ainda que de forma manual (a exemplo de outras ouvidorias públicas). E paralelo a isso, 

esforços foram empenhados pela Administração Municipal, o que permitiu já de imediato a 

disponibilização de espaço público e equipamentos para funcionamento físico deste serviço. 

O site da Prefeitura Municipal sofreu ainda pequenas alterações para facilitar o acesso 

do público em geral e de nossos colaboradores a esta ferramenta democrática de participação 

popular na administração e consequentemente no futuro da cidade. 

Já contamos atualmente com uma demanda de serviços, da qual mencionamos termos 

atendido exatos 50% dela, estando ainda com outros 50% em andamento. 

Desse total, ressaltamos os números referentes a cada uma delas: 

Sugestões    6,06% 

Consultas   12,12% 

Denúncias   15,15% 

Reclamações   30,30% 

Elogios    3,03% 

Solicitações   33,33% 

 

 



FUTURO DA OUVIDORIA 

Para finalizar, gostaríamos de destacar que os esforços não param por ai. 

A Ouvidoria Pública formiguense atenderá em curto espaço de tempo, em sala própria 

localizada em área central e de fácil acesso ao público e a nossos colaboradores, onde 

contaremos com maior número de servidores, oferecendo melhor e mais eficaz serviço à 

nossa população. 

O site oficial da prefeitura vem sendo repaginado no que tange ao acesso a este 

serviço, e a comunicação com o público será implementada e amplamente divulgada em 

momento oportuno, após a completa instalação do espaço físico e equipamentos necessários. 

Somado a isto, a Administração Municipal 2017/2020, administrando com 

responsabilidade, empenhará esforços para que a Ouvidoria Pública atenda as demandas de 

forma descentralizada, através de “Ouvidorias Itinerantes”, que percorrerão alguns setores 

públicos de forma periódica, aproximando cada vez mais a população e os colaboradores das 

decisões a serem tomadas, com o único e exclusivo objetivo de direcionamento dos esforços 

em prol da população formiguense e de nossa cidade. 

 

  



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

Situação Atual 

 

Considerando a relevância e a importância dos serviços prestados pela autarquia, e que 

a mais de quarenta anos não se tem notícia de nenhum investimento substancial na sua 

estrutura, compreende-se facilmente o grande número de problemas apresentados e que 

refletem diretamente no seu desempenho final. 

Desde a criação da autarquia em 1971, sua estrutura é praticamente a mesma, a sua 

área urbana mais que dobrou tendo ainda o surgimento de uma vasta área de balneários 

juntamente com as comunidades rurais. 

As redes de Água e de Esgoto, hoje existentes, boa parte dela é ainda originária da sua 

criação, que impõe uma manutenção recorrente e cara, e com possibilidades de comprometer 

o eficiente tratamento praticado pela Autarquia. 

É URGENTE pensar numa capitação de água bruta (BARRAGEM), que nos dê uma 

eficiência hídrica de pelo menos seis meses em casos de estiagem prolongada, hoje 

inexistente. 

O sistema SAAE funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, com uma rede 

lançada com mais de 400 km de encanamento e/ou manilhamento, 68 poços artesianos, quatro 

estações elevatórias de esgoto, dezenas fossas sépticas que necessitam serem drenadas 

constantemente. 

Quando algum desses organismos entra em colapso o fornecimento de água é feito via 

caminhões pipa (o SAAE tem apenas dois). 

DESAFIO: Para atender tudo isto a autarquia conta com uma frota antiga e em 

número não suficiente, com uma alta demanda de reparos.    

AÇÕES EM ANDAMENTO:  Dentro de um política de controle severo de 

gastos, estamos recuperando (consertos), implantando ações preventivas de manutenção e 

planejando a médio prazo a aquisição de mais algumas unidades. 

DESAFIO: Muitas das atividades, hoje manuais, seriam mais econômicas e seguras se 

automatizadas, sendo que para esta adequação seria necessário um alto investimento.  

AÇÕES EM ANDAMENTO: Devido ao alto custo desse processo, estamos 

instalando alguns controles automáticos, a curto prazo somente em locais que sejam 

extremamente difíceis do ponto de vista operacional, ficando os demais casos sujeitos ao 

aporte financeiro para o investimento.  



DESAFIO: O reservatório atual de captação de água bruta (para tratamento e 

distribuição) não suportaria um período prolongado de estiagem, ou seja, Formiga não tem 

uma independência hídrica em relação aos longos períodos de secas.  

AÇÕES EM ANDAMENTO: A autarquia tem investido muito na abertura de novos 

poços, na tentativa de minimizar essa situação. Como forma complementar está montando 

uma equipe com atribuição de atuar firmemente na recuperação da bacia do rio formiga e suas 

nascentes, para uma possível recuperação de volume e qualidade da água bruta hoje capitada. 

A médio prazo, estamos trabalhando para viabilizar a construção de uma represa que possa 

adequadamente atender o município.  

DESAFIO: Boa parte da rede instalada é muito antiga e apresenta inúmeros 

problemas, como desgastes, ferrugem, entupimentos, vazamentos, estouros devido à pressão 

de bombeamento, queimas de bombas e de painéis de controle, ligações clandestinas e 

vandalismos. Em consequência, gasta-se muito solucionando problemas, com muitas 

recorrências, o Município hoje conta com uma rede lançada de aproximadamente 400 km de 

encanamento. 

AÇÕES EM ANDAMENTO: Dentro do possível, levando-se em conta as condições 

de investimento, equipamento e de pessoal, estamos mantendo o adequado funcionamento do 

sistema atual, além de estarmos promovendo uma gradual, embora lenta, substituição do 

sistema antigo. Isto engloba encanamento, equipamentos tais como bombas controladores, 

medidores (hidrômetros), controles de poços artesianos e de tratamento de água bruta. 

DESAFIO: No tocante ao esgotamento, boa parte das residências ainda direcionam a 

água pluvial para a rede de esgoto, o que traz danos à rede de esgotamento, além de colocar 

em risco a saúde pública, pelo vazamento de esgoto em via pública, além de comprometer a 

eficiência da ETE (estação de tratamento de esgoto) ora em construção, que certamente não 

suportará tamanho volume em períodos chuvosos, transformando-se em uma mera caixa de 

passagem.  

AÇÕES EM ANDAMENTO: Além da conscientização do usuário, estamos 

buscando uma forma de normatizar essas ações, sem a qual todo o esforço despendido no 

sentido de tratar adequadamente os nossos efluentes terá sido inócuo. 

  DESAFIO: Ainda há um grande desperdício de água tratada por parte do usuário 

final, o que agrava sobremaneira o fornecimento em períodos críticos, além de elevar o custo 

operacional, com bombeamento, produtos químicos e complementação do fornecimento de 

água por pipas. 



AÇÕES EM ANDAMENTO: Conscientização do usuário final, continuação da 

instalação de novos hidrômetros e substituição dos defeituosos. Substituição e reparos nos 

setores defeituosos da rede de distribuição, fiscalização e combate às ligações clandestinas. 

DESAFIO: O atendimento ao público via telefone não é satisfatório por contemplar 

apenas uma telefonista que além de atender as chamadas também pesquisa o sistema e dá 

informações ao usuário, tornando a operação muito lenta e a sensação do não atendimento ao 

público externo. 

AÇÕES EM ANDAMENTO: Estamos buscando readequar a estrutura da autarquia, 

com novas contratações e a realização de um concurso a curto prazo. Contratar e treinar 

funcionários para informar e agendar reparos e atendimentos diversos, ficando a telefonista 

somente com a incumbência do atendimento e direcionamento dos usuários. 

Com Urgência 

 Criação de uma regulamentação de multas e fiscalização para desperdício de água potável; 

 Intensificar a fiscalização de adulterações de hidrômetros; 

 Melhoria do atendimento ao público via telefone; 

 Site confiável para consulta do usuário e acompanhamento dos serviços solicitados, via 

protocolo. 

A médio Prazo 

 Fazer licitação para instalação de hidrômetros nas residências ainda não contempladas; 

 Aquisição de um equipamento para detecção de vazamentos; 

 Passar os hidrômetros dos passeios para parede (vertical). 

A longo Prazo 

 Fazer a substituição dos hidrômetros com mais 10 anos de uso. 

 

  



RELATÓRIO DO LOTEAMENTO SANTANA I E II, REFERENTE AO 

FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

Considerando a relevância e a importância dos serviços prestados pela Autarquia (SAAE), e 

que toda a sua funcionalidade esta calcada no correto funcionamento da estrutura de 

fornecimento de agua e de esgoto, necessário se faz que haja uma minuciosa vistoria nas 

estruturas a serem repassadas a Autarquia. Assim procedendo compareceu aos Loteamentos 

Santana I e Santana II, a Eng. Civil Flavia, a Eng. Ambiental Thainara e o Diretor Geral do 

SAAE Eng. Eletrônico Jose Pereira de Sousa, para a emissão de um laudo de situação das 

redes de agua e de esgoto implantados nos supracitados loteamentos.  

1. Rede de Agua – Não foi possível localizar as secundarias (penas ou bicos) para fosse possível 

a realização de ligação ao usuário. 

2. Rede de Esgoto – Também não foi possível localizar as secundarias (penas ou bicos) para 

fosse possível a realização de ligação ao usuário. 

Conclusão – considerando as normas atuais em vigor para execução de loteamentos, os 

aspectos objetivos de funcionalidade das estruturas analisadas, concluímos que a estrutura em 

questão não foi adequadamente concluída. Não sendo viável o seu recebimento na forma em 

que se encontra. 

 

  



SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 

 

Problema: durante a última gestão, o Órgão Oficial de Informação do Município, o "Jornal A 

Cidade", deixou de circular. Deixando a população sem acesso à informação, além de o 

Município se ver obrigado a fazer suas publicações legais em outros jornais impressos, 

aumentando as despesas para esta finalidade. 

Ações em andamento: tão logo a atual Administração assumiu, a Comunicação já tratou de 

implementar o retorno do "Jornal A Cidade", dando transparência às ações da Prefeitura, bem 

como publicidade aos eventos e atividades promovidos pela gestão atual. Com a volta do 

"Jornal A Cidade", o Município terá uma economia significativa em publicidade, propaganda 

e publicações legais. 

 

Problema: falta de equipamentos e/ou equipamentos estragados, sem a mínima condição de 

utilização. Computadores que não atendem à demanda de serviço da pasta. Máquina 

fotográfica danificada, entre outros. 

Ações em andamento: Recuperação e aquisição de equipamentos que atendam à demanda de 

serviços da Comunicação. 

 

Problema: equipamentos e transmissores de TV são muito antigos e, constantemente, se 

danificam. A falta de um sistema de refrigeração na cabine da torre de transmissão faz com 

que ela viva superaquecida e os equipamentos se estraguem, diminuindo a vida útil dos 

mesmos. Além disso, não estava sendo feita uma manutenção na parte externa da região das 

torres de rádio e TV. Com isso, atrapalhava-se o acesso dos responsáveis técnicos para fazer 

os devidos consertos. 

Ações em andamento: a Prefeitura está tentando uma parceria com as emissoras de TV para 

que um ar condicionado seja instalado em suas respectivas cabines, refrigerando os aparelhos 

e, assim, evitando a interrupção do sinal de transmissão. Em relação à manutenção da área 

externa, já foi protocolado um pedido à Secretaria de Gestão Ambiental solicitando a limpeza 

e manutenção periódica do local. Tão logo o processo de contratação dos capinadores seja 

concluído, a limpeza será realizada. 

 

 

 

 



Problema: Falta de canais de comunicação entre a Prefeitura e a população. 

Ações em andamento: A Secretaria de Comunicação pretende criar e intensificar a 

comunicação através de mecanismos eficazes, para que a população tenha acesso facilitado às 

informações e notícias das ações da Prefeitura, tais como utilização das redes sociais, rádio, 

TV, entre outros.  

 

  



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

I – Situação das obras 

 

1. Construção de uma creche no Bairro Geraldo Veloso, através do programa Proinfância do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Creche esta, com capacidade de 

atendimento de 188 crianças em dois turnos, sendo matutino e vespertino, ou 94 crianças em 

período integral. Estima-se que a partir do próximo ano, a creche referida já esteja em 

funcionamento para atender crianças do bairro e região. 

2. Projeto de uma rampa acessível de ligação da nova quadra poliesportiva da comunidade de 

Pontevila com a Escola Municipal Florêncio Rodrigues Nunes e um segundo projeto de 

assentos para as arquibancadas da mesma quadra. Por se tratar de recurso vinculado para 

execução dos mesmos, informo que os referidos projetos foram enviados ao FNDE para 

aprovação prévia da utilização do saldo remanescente proveniente da construção da quadra 

escolar coberta e com vestiários. 

3. Projeto de revitalização e requalificação da antiga quadra poliesportiva em um espaço 

multiuso para a comunidade rural de Pontevila, objetivando a possibilidade de promover 

eventos de cunho social. 

4.  Projeto de ampliação, através de salas de aula, da Escola Municipal Angelita Gomes Pereira, 

no Bairro Cidade Nova, e do Centro de Educação Infantil José Jerônimo de Souza, no Bairro 

Vila São Vicente. 

Além das obras citadas, em planejamento, ainda há: 

 Projeto de iluminação da quadra poliesportiva da Escola Municipal José Antônio do Couto, 

localizada no distrito de Alberto. O projeto possui o intuito de viabilizar o uso da quadra, 

também no período noturno, em eventos escolares e comunitários, como campeonatos 

municipais e regionais. 

 Projeto de cobertura das quadras poliesportivas da Escola Municipal José João de Melo, na 

comunidade Fazenda Velha, e da Escola Municipal José Honorato de Castro, no Bairro Vila 

José Branco. Este projeto visa aumentar a segurança e bem-estar dos alunos e professores, 

impedindo que as diversas atividades ali praticadas sejam realizadas sob a exposição de raios 

ultravioleta, que em excesso causam danos à saúde.    

 

 



II – Ações pedagógicas em desenvolvimento 

 

1. Ferramenta pedagógica “Aprova Brasil” – material utilizado pelos alunos do 4º e 5º anos do 

Ensino Fundamental I e pelos alunos do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental II. 

 Período de execução: abril a novembro. 

2. Formação continuada – módulos mensais realizados pela SEME aos professores do Ensino 

Fundamental I e Fundamental II, assistentes de Educação Infantil, diretores e supervisores. 

Período de execução: Decorrer do ano letivo 

3. Formação continuada – módulos semanais realizados pela SEME aos professores de 

Educação Física. 

Período de execução: Decorrer do ano letivo. 

4. Assessoria pedagógica – visita de pedagogas às escolas e centros de educação infantil da rede 

com o objetivo de assistir o setor pedagógico das unidades de ensino.  

Período de execução: Diariamente no decorrer do ano letivo. 

5. Fanfarra Municipal composta pelos alunos do Ensino Fundamental I  

Período de execução: 1º semestre do ano letivo.  

Previsão para estreia: Desfile cívico de aniversário da cidade, dia 6 de junho de 2017. 

 

III – Eventos e projetos esportivos 2017 

 

1. Colônia de Férias Esportiva - Evento realizado na Praça do CEU’S, entre os dias 23 a 27 de 

janeiro. O Evento teve como objetivo proporcionar para crianças e adolescentes na faixa 

etária de 06 a 17 anos, atividades esportivas e recreativas durante as férias escolares. As 

modalidades ofertadas foram: Tênis, Futsal, Voleibol, Jogos de Mesa (Tênis de Mesa e 

Pebolim), Dança e Recreação. Participaram do evento cerca de 350 crianças e adolescentes. 

2. Jogos Escolares de Minas Gerais - Maior competição escolar do estado de Minas Gerais, o 

JEMG é realizado em três etapas (Microrregional, Regional e Estadual), nosso município será 

representado pelas escolas vencedoras do JERP (Jogos Estudantis Rubens Paiva). A fase 

Microrregional será realizada no município de Capitólio. 

3. Jogos Estudantis Rubens Paiva – JERP - O JERP é a competição estudantil mais importante 

de nosso município e no último ano participaram cerca de 850 atletas das redes municipal, 

estadual e particular de ensino, divididos em dois módulos: I – alunos/atletas ate 15 anos, e II 

alunos até 17 anos. A competição serve de seletiva que indicará o representante de Formiga 

nos Jogos Escolares de Minas Gerais JEMG no ano de 2018. As modalidades são: Futsal, 



handebol, basquete, voleibol, xadrez, natação, tênis de mesa, atletismo, peteca e judô 

(modalidade teste). A competição este ano será realizada no mês de setembro e novembro. 

4. Jogos Estudantis Rubens Paiva – JERPINHO - O JERPINHO é uma extensão do 

JERP, o objetivo é atender neste evento alunos do 1º ao 5º ano, para que possamos iniciar o 

ciclo de competições dessas atletas. A competição acontecerá no mês de agosto e conta com 

04 modalidades: Futsal, handebol, basquete e voleibol. 

5. Jogos do Interior de Minas Gerais – JIMI - Formiga estará retornando a participar da 

maior competição amadora de Minas Gerais o tradicional JIMI. O Projeto surgiu pela 

necessidade de resgatar o esporte especializado de nosso município, que por vários anos ficou 

aquém das expectativas de seus atletas. Espera-se que através da implantação e participação 

no JIMI possamos contribuir para o desenvolvimento dos atletas e também na formação de 

novos, esperamos manumitir o esporte especializado e conseguir levantar novamente a 

autoestima da nossa população esportiva. Acreditando que o esporte é um dos principais 

agentes na construção e na formação da personalidade humana, sendo elemento fundamental 

da construção social, contribuindo na luta por essa transformação. A competição será 

realizada em 03 fases (Microrregional, Regional e Estadual), a primeira fase será realizada na 

cidade de Pitangui no mês de julho. Formiga estará participando neste ano com as 

modalidades: Futsal, handebol e basquete.  

6. Escola de Esportes - O projeto surgiu pela necessidade de ocupar o tempo ocioso de 

crianças e adolescentes em situação de risco social, além de proporcionar a estes fatores 

sociais ações que contribuam na melhoria de sua autoestima, no seu convívio e integração 

social, na melhoria das capacidades e habilidades motora, enfim na melhoria de qualidade de 

vida. Espera-se que através do Projeto, possamos contribuir para o desenvolvimento de uma 

personalidade sadia e em consequência, uma efetiva construção da cidadania. Acreditando 

que o esporte é um dos principais agentes na construção e na formação da personalidade 

humana, sendo elemento fundamental da construção social, contribuindo na luta por essa 

transformação. O projeto Escola de Esporte proporcionará as nossas crianças e adolescentes a 

oportunidade de conhecer vivências, lugares e pessoas diferentes, através de diversas 

experiências, esportivas. O projeto está em implantação nas quadras municipais e contará com 

o apoio de voluntários, que atuaram como treinadores dos participantes. As modalidades que 

serão ofertadas serão: futsal, voleibol, tênis, kickboxing, judô e jiu-jitsu. 

7. Oficina do Lazer - Evento novo no calendário esportivo tem como objetivo levar aos 

bairros atividades esportivas, recreativas e de prestação de serviços à comunidade. O evento 

acontecerá em oito regiões da cidade inclusive na zona rural, está sendo fechadas parcerias 



para um melhor atendimento a comunidade. Segue algumas atividades e parcerias: Estande de 

adoção de animais abandonados (APAF), Estande de Estética e Enfermagem (UNIFOR), 

Estande de tiragem de documento de identidade (Policia Civil e Câmara Municipal), 

atividades recreativas: cama elástica, piscina de bolinha, futebol de sabão, mini futsal, tênis, 

basquete, vôlei, tênis de mesa, mesa de artes pintura de rosto entre outros. 

8. Gestão dos Módulos II dos Professores de Educação Física - Foi implantada neste ano 

a gestão dos módulos II dos professores de educação física. As reuniões desses professores 

eram realizadas coletivamente com todas as outras disciplinas da escola, o que não 

acrescentava tanto a estes profissionais, pois em geral, os assuntos tratados não tinham relação 

com a área. Os módulos acontecem às segundas feiras na sede da Secretaria Municipal de 

Educação, três vezes ao mês, sendo a primeira segunda feira do mês na escola e as outras na 

Secretaria. Nos módulos II, são debatidos temas esportivos, ampliando o conhecimento dos 

professores, portanto aumentando a qualidade das aulas de educação física.  

9. Apoio a eventos esportivos: 

 Campeonato Rural de Futebol Amador – RURALZÂO; 

 Torneio de Futevôlei; 

 Campeonato Amador de Futebol – Adulto; 

 Campeonato Amador de Futebol – Categoria de Base; 

 Passeio Ciclístico; 

 Campeonato Amador de Futebol – Master; 

 Corrida Rustica. 

 

IV – Setor de Transporte Escolar 

 

Alunos transportados: 

 Zona Urbana 

o 274 alunos transportados pela frota própria da SEME 

o 263 alunos transportados pela Viação Formiga 

o 430 alunos cadastrados com meia passagem. 

 Zona Rural 

 São atendidos 850 alunos das comunidades rurais de: São Pedro, Cunhas, Albertos, Segredo, 

Cerrado, Papagaio, Córrego do Atalho, Vigilatos, Barreira, Santa Luzia, Fazenda Velha, 

Paneleiros, Timboré, Teodoros, Martins de Arruda, Rodrigues, Baiões, Cerrados de Baiões, 



Serrinha, Raízes, Lucianos, Barreira, Morro das Pedras, Padre Trindade, Santa Rita, Morro 

Cavado, Corrego do Barro, Santa Rosa, Santa Barbara, Barra Mansa, Luanda, Morro das 

Balas, Córrego Seco, Quilombo, Córrego da Areia, Padre Doutor, Ponte Vila e imediações, 

Fivela, Boa Esperança e imediações, Boa Vista, Marmelada. 

 

 Investimento em manutenção da frota: Foram gastos cerca de 27 mil reais em revisões 

nos veículos escolares para atendimento à excursões de alunos, instituições esportivas e 

filantrópicas, dentro e fora do munícipio. 

 

V – Programas Escolares e Prestação de contas 

 

CONSELHOS 

1. Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo Nacional de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 

da Educação Básica- Conselho do FUNDEB. 

2. Conselhos Municipal de Educação 

3. Conselho de Alimentação Escolar – CAE  

RECURSOS MUNICIPAIS 

1. Programa Municipal de Manutenção Escolar- PMME 

RECURSOS FEDERAIS 

1.Programa Dinheiro Direto da Escola- PDDE- FNDE 

2. Programa Novo Mais Educação         - PDDE- Ed. Integral - FNDE 

3. Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 

4.Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE 

5.Proinfância- Creche Geraldo Veloso- FNDE 

6. Plano de Desenvolvimento Escolar – PDE – Escola – FNDE- Margareth 

RECURSOS ESTADUAIS 

1.Programa de Transporte Escolar – SEEMG- PTE 

CAIXAS ESCOLARES 

1.Vinte e seis (25) Caixas Escolares  

2. Uma (1) Caixa Escolar em criação. 

PROINFÂNCIA 

1.Acompanhamento com Engenheiro - Mariana 



2.Acompanhamento no SIMEC- Margareth 

ENTIDADES QUE ESTÃO APTAS A RECEBEREM SUBVENÇÃO 

1.Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Formiga -APAE  

2.Associação de Proteção à Maternidade e Infância Desvalida de Formiga- APROMID. 

3.Centro Espírita Lázaro 

SISTEMAS 

1.SIMEC- Sistema Integrado de Planejamento Orçamento e Finanças- Pro infância 

2.Cadastro de Conselheiros e conselhos do FUNDEB- www.fnde.gov.br 

3.SIGPC- Sistema de Gestão de Prestação de Contas 

4.CAE-VIRTUAL - Sistema de atualização de dados dos Conselheiros de Alimentação 

Escolar-www.fnde.gov.br 

CONTAS 

1. ENSINO 

2. FUNDEB 

3. MDEIAC – FNDE - BOLSA FAMÍLIA  

MDS-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 

4. ICMS - ESPORTE 

5. PROINFANCIA Creche- Geraldo Veloso - PAC 06442/2013 - R$849.895,38 - Geraldo 

Veloso 

6. PNATE 

7. QESE 

8. FNDE – Alimentação Escolar (PNAE/PNAEJA) 

9. Quadra Florêncio - PAC 2 05879/2013- Ponte Vila 

10. Cobertura de Quadra Angelita - PAC 2 10452/2014      R$ 180.634,18 

11. PRÊMIO GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

12. PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR-PTE 

 

 

Formiga, 30 de março de 2017 

 

 

_______________________ 

Eugênio Vilela 
Prefeito Municipal de Formiga 


