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37º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS
Falta menos de um mês para o maior
encontro municipalista estadual do País

A Associação Mineira de Municípios
(AMM), em parceria com o Sebrae, dentro do Projeto Desenvolve Minas Gerais,
promove, nos dias 1° e 2 de junho, o
37º Congresso Mineiro de Municípios,
no Expominas, em Belo Horizonte.
Com o tema “Governança e Desenvolvimento em foco nas gestões municipais”, o tradicional evento promovido

pela AMM contará com uma intensa programação, onde estarão em debate as
principais temáticas tratadas no âmbito
das prefeituras municipais e, também,
nos demais órgãos públicos, governamentais e empresariais, com palestras,
fóruns, seminários e salas técnicas.
Durante o Congresso, que reúne
cerca de 8 mil pessoas/dia, aconte-

cerá também a 35ª Feira para o Desenvolvimento dos Municípios com
estantes de produtos e serviços das
mais diversas empresas e instituições
envolvidas com o setor público.
Em breve, mais informações e a
programação completa no site do congresso: congresso.amm-mg.org.br.
Fique atento!
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FIQUE DE OLHO > MAIO
 Dia 1º a 31/05 - CAPMG: envio de remessa - Período para envio das informações referentes ao mês de abril.
 1º a 31/05 - SICOM: período de envio das
informações do módulo Balancete Contábil,
relativas ao mês de abril do exercício atual.
 1º a 31/05 - SICOM: período para envio
das informações do módulo Acompanhamento Mensal relativas ao mês de abril do
exercício atual.
 1º a 31/05 - SISOP-MG: prazo de envio
das informações do módulo de Obras e Serviços de Engenharia relativas ao mês de abril.
 Dia 1º - FISCAP: início do prazo de envio
das informações relativas ao mês de abril.
 Dia 06/05 - Encaminhar o Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados - CAGED
do mês de abril/2022, ao MTE (Regime CLT).
 Dia 06/05 - Efetuar o pagamento
do FGTS de abril/2022 (art.15 da LF nº
8.036/1990).
 Dia 06/05 - Providenciar a publicação
dos extratos de contratos e aditivos assinados em abril, na imprensa oficial do Município (art. 61, § único da LF nº 8.666/1993).
Dia 06/05 - Disponibilização até o 5º dia
útil do segundo mês seguinte, na “Homepage” do TCU dos resumos dos Instrumentos
de Contratos ou seus aditivos assinados no
mês de março.
 Dia 06/05 - Envio, ao sindicato representativo da categoria profissional mais numerosa entre os empregados, da cópia da
GPS relativa à competência abril. (Art. 225,
V e § 18 do Decreto nº 3.048/99)
 Dia 06/05 - Entregar o GFIP da competência de abril/2022 (LF nº 9.528/1997 e
§13 do art. 202 e §2 do art. 225 do DF nº
3.048/1999).
 Dia 06/05 - Data final para verificação
final dos dados processados após o período de conferência, ratificação e retificação
de eventuais erros, no módulo Situação do
Aluno. Responsável: DEED (Portaria nº 200
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de 12 de maio de 2021)
 Dia 08 a 17/05 - CAPMG: substituição
de remessa - Período para substituição das
informações referentes ao mês de março.
 Dia 08/05 - Período destinado ao reenvio das informações do módulo Acompanhamento Mensal relativas ao mês de março do exercício atual (art. 13, Inc. I, da INTC
nº 03/2015, alterada pela INTC nº 02/2017).
 Dia 08/05 - Prazo para que as escolas
realizem a adesão por meio do sistema
PDDE Interativo ao Programa Educação
Conectada foi prorrogado para 10 de maio.
(Lei nº 14.180, de 1º de julho DE 2021)
 Dia 10/05 - FISCAP: último dia para
envio das informações relativas ao mês de
março.
 Dia 10/05 - Depositar, na conta MDE, a
receita resultante de impostos e transferências, arrecadada do dia 21 ao dia 30 do mês
anterior.
 Dia 10/05 - Enviar à RFB a relação dos
alvarás para construção civil e documentos
de habite-se concedidos em abril/2022.
 Dia 13/05 - Prazo máximo para o envio
da base de dados do Sistema de Informação
em Saúde para Atenção Básica - SISAB e do
e-SUS Atenção Básica (AB), competência
abril.
 Dia 19/05 - Disponibilização dos relatórios
por escola no módulo Situação do Aluno, contendo os dados finais de rendimento e movimento escolar. Responsáveis: DEED e DTDIE.
(Portaria nº 200 de, 12 de maio de 2021).
 Dia 19/05 - Divulgação dos indicadores
de rendimento escolar no portal do Inep.
Responsável: DEED.
 Dia 20/05 - Apresentar a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF
de março (art. 5º da IN RFB nº 1599/2015).
 Dia 20/05 - Depositar, na conta MDE, a
receita resultante de impostos e transferências, arrecadadas entre os dias 1º e 10 de
maio (art. 69, § 5º, I da LF nº 9.394/1996).
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FIQUE DE OLHO > MAIO
 Dia 20/05 - Repasse da Receita do Salário Educação até o vigésimo dia do mês
do recebimento e o vigésimo dia do mês
subsequente ao do recebimento.
 Dia 20/05 - Recolher o INSS da competência de abril/2022 até o dia 20 do mês
subsequente ou até o dia útil imediatamente
anterior ao dia 20.
 Dia 20/05 - Transferir os recursos do
Poder Legislativo Municipal (art. 29-A,
caput c/c o art. 168 da CF).
 Dia 23/05 - Prestação de contas do
suprimento recebido. Competência abril.
Encaminhamento ao Poder Executivo. (Portaria nº 41, 4 de março de 2005).
 Dia 25/05 - Recolhimento do PASEP
referente a abril/2022 (CF, LC nº 8/70, LF
nº 9.715/98 e art. 1º, II e § único da LF nº
11.933/09).
 Dia 20/05 - Data de referência para as
escolas informarem os dados educacionais
ao Censo Escolar da Educação Básica de
2021. Responsáveis: DEED.
Dia 30/05 - LRF: último dia para publicação do Relatório de Gestão Fiscal (RGF)
do 1º quadrimestre do exercício atual, para
municípios com mais de 50.000 habitantes
e para municípios não optantes pelo envio
semestral.
 Dia 30/05 - Último dia para publicação
do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) do 2º bimestre do exercício atual.
 Dia 30/05 - Inserção no SICONFI/STN
dados referentes ao RREO - relatório resumido de execução orçamentária do bimestre março-abril/2022.
 Dia 30/05 - Inserção no SICONFI/STN
dados referentes ao do RGF- Relatório de
Gestão Fiscal do 1º quadrimestre janeiro-abril/2022.
 Dia 30/05 - Encaminhar ao TCE/MA,
Demonstrativos das admissões e contratações de servidores e de mão-de-obra ter-

ceirizada do 1º quadrimestre - documental.
(Art. 18, § 1º da LRF)

competência 2º bimestre (Março-abril) do
exercício.

 Dia 30/05 - Depositar, na conta MDE, a receita resultante de impostos e transferências,
arrecadadas entre os dias 11 e 20 de maio.

 Dia 31/05 - Publicar o montante dos tributos arrecadados e valores recebidos em
abril (art. 162, CF).

 Dia 30/05 - Gastos com Ensino. Competência 2º bimestre - Apuração, publicação e encaminhamento ao Conselho Municipal de Educação. (Art. 72 da LDB)

 Dia 31/05 - Repasse de informações
sobre CRAS E CREAS para o MDS - Último dia de prazo para os municípios preencherem sistema SUAS do MDS sobre os
atendimentos do CRAS e CREAS relativo ao
mês de referência abril.

 Dia 30/05 - Gastos com Saúde. Competência 2º bimestre - Apuração, publicação
e encaminhamento ao Conselho Municipal
de Saúde.
 Dia 30/05 - Divulgar no SIOPS as informações relativas ao cumprimento da
EC 29/2009, do período de março e abril
- 2ºbimestre.
 Dia 30/05 - Encaminhar à Comissão Intergestores Tripartite (CIB), para conhecimento,
a resolução do Conselho Municipal de Saúde
(CMS) que aprova o Relatório Anual de Gestão(RAG), assim como informação quanto ao
Plano Municipal de Saúde: se aprovado, a data
de sua aprovação; e se está em apreciação
pelo CMS, a data de seu encaminhamento.
 Dia 30/05 - Encaminhar ao SIOPS e
SIOPE anexo 8 e 12 do Relatório Resumido
da Execução Orçamentária (RREO) relativo
ao 2º bimestre.
 Dia 30/05 - Enviar as informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais dos órgãos e entidades municipais
relativos ao 2º bimestre ao TCE/MA via SINC
- Sistema de Informações para Controle.
 Dia 31/05 - LRF: último dia para realização de audiência pública para demonstrar e
avaliar o cumprimento das metas fiscais do
1º quadrimestre do exercício atual.
 Dia 31/05 - RGF: publicação, inclusive
em meios eletrônicos de acesso público,
competência 1° Quadrimestre (Janeiro-Abril)
e encaminhamento ao Poder Legislativo.
 Dia 31/05 - RREO: publicação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público,
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 Dia 31/05 - Publicar e encaminhar à
SPREV do Ministério da Economia o Demonstrativo Previdenciário, o Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR, do 2º Bimestre (março-abril).
 Dia 31/05 - Realizar audiência pública na
Câmara de Vereadores, apresentando Relatório detalhado referente ao 1º quadrimestre
na área da Saúde, o qual conterá, no mínimo,
as seguintes informações: Audiência Pública
na Câmara Vereadores -Demonstrar e avaliar
o cumprimento das metas fiscais do quadrimestre janeiro/abril de 2022.
 Dia 31/05 - Disponibilização na “Homepage” do TCU da relação de todas as compras
feitas pela administração no mês de março.
 Dia 31/05 - Disponibilizar na Homepage
Contas Públicas do TCU, os dados e informações constantes da Lei Orçamentária
Anual (LOA), para cada um dos respectivos
orçamentos que houver (consolidados).
 Dia 31/05 - Audiência pública na Casa
Legislativa do respectivo ente da Federação
para apresentar o Relatório Detalhado do
Quadrimestre anterior pelo gestor do SUS.
 Dia 31/05 - SICONFI: encaminhar à
SPREV do MINISTÉRIO DA ECONOMIA as
informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais relativos ao mês anterior.
 Dia 31/05 - SICONFI: encaminhar à
SPREV do MINISTÉRIO DA ECONOMIA o
Demonstrativo das Aplicações e Investimento dos Recursos - DAIR, relativos às informações das aplicações do mês anterior.
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JOGOS
ESCOLARES
O JEMG está de volta no formato
presencial e, este ano, atingiu a
marca de 774 municípios inscritos. Participam os estudantes-atletas de 12 a 17 anos das escolas públicas e particulares do
Estado. A etapa microrregional
do JEMG/2022 acontece de 2 de
maio a 5 de junho, em 51 sedes
de várias regiões de Minas Gerais.
Os campeões das modalidades
coletivas e os quatro primeiros
colocados do xadrez da etapa microrregional avançam para a etapa regional. O JEMG/2022 indica
os representantes do Estado para
os Jogos Escolares Brasileiros
(JEBs), Jogos da Juventude e para
as Paralimpíadas Escolares.

NOTAS
TÉCNICAS
VACINAÇÃO
A quarta dose da vacina contra
covid-19 será disponibilizada para
pessoas com idade entre 60 e 69
anos em Minas Gerais. Essa nova
administração do imunizante poderá ser aplicada em quem já tomou a primeira dose de reforço há
pelo menos quatro meses. Cerca
de um milhão de mineiros estão
nesse estágio de vacinação. A ausência de pressão de internação
de pacientes internados nos leitos
de CTI e a baixa taxa de positividade dos testes RT-PCR da rede pública permitem ao estado subsidiar
as decisões das prefeituras para
desobrigarem o uso dos protetores faciais.

e-SOCIAL
O cronograma de implantação
da terceira fase do eSocial foi
alterado para que os órgãos públicos tenham até 22 de agosto
para enviarem os fatos ocorridos
a partir de 1º do mesmo mês.
A Portaria Conjunta 2/2022 dos
Ministérios do Trabalho e da Previdência apresentou as dificuldades dos Entes municipais com as
fases do processo. A nova normativa prorroga o cronograma
de implantação do eSocial para o
4º grupo de obrigados. De acordo com a nova redação, agora,
as informações constantes dos
eventos da 4ª fase devem ser enviadas a partir das 8h, de 1º de
janeiro de 2023.

SAÚDE
AMBIENTAL
A
Funasa publicou o Edital
01/2022, para selecionar projetos
de educação em saúde ambiental
voltados à população residente
na área rural. Os projetos devem
garantir o fortalecimento e o compromisso da gestão e das equipes
técnicas locais, através da sensibilização e capacitação dos gestores e profissionais envolvidos e
serão financiados sem exigência
de contrapartida, com valores
entre R$ 100 mil e R$ 220 mil.
Nos consórcios públicos, podem
chegar a R$ 500 mil. O município
deve ser cadastrado na Plataforma +Brasil, e enviar até 15 de
maio. O resultado será divulgado
dia 24 de junho.

OPORTUNIDADES

ORÇAMENTO
Por meio do Sistema de Indicações

Orçamentárias (Sindorc), os municípios podem solicitar recursos de
emenda de relator. Os pedidos são
feitos on-line, sendo necessário ter
cadastro no sistema e acesso nível
ouro no e-gov. As emendas do relator são ferramentas criadas pelo
Orçamento Impositivo que dão ao
relator da Lei Orçamentária Anual o
direito de encaminhar emendas que
precisam ser priorizadas pelo Executivo. Não há um prazo definido
para recebimento da proposta, mas,
sugere-se o prazo de 10 de maio
para que haja tempo de empenho,
considerando o período eleitoral.
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No mês em que se comemora o
Dia do Trabalhador, a Sedese lançou nova edição do Catálogo de
Oportunidades de Capacitação a
Distância. A iniciativa possibilita
a qualificação para quem quer se
reinserir no mercado de trabalho
ou busca o primeiro emprego. O
intuito é oferecer oportunidades de
se qualificar de forma gratuita e on-line, disponibilizando cursos em
19 áreas de atuação, como Marketing, Gestão Pública, Idiomas, entre outras. O Catálogo reúne uma
série de links de instituições de
ensino que oferecem qualificação
profissional a distância, como
Utramig, Senai, Uaitec, Puc, FGV e
Fundação João Pinheiro.
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AMM e Sebrae anunciam entrega de 200 notebooks para
Salas Mineiras do Empreendedor durante cerimônia
do XI Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor

O presidente da Associação Mineira
de Municípios (AMM), Julvan Lacerda,
participou da cerimônia que divulgou os
oito municípios vencedores do XI Prêmio
Sebrae Prefeito Empreendedor em Minas
Gerais, na manhã desta sexta-feira (29),
na sede do Sebrae Minas, em Belo Horizonte. Os municípios vencedores foram:
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Cataguases, Chapada Gaúcha, Conselheiro Pena, Couto de Magalhães de Minas, Divinópolis, Guimarânia, Paracatu e
Uberaba são os municípios vencedores.
Estiveram presentes cerca de 200
convidados, entre os quais o governador de Minas Gerais Romeu Zema, prefeitos das 29 cidades mineiras finalistas

da competição, secretários, lideranças
e autoridades municipais e estaduais.
Na ocasião, também foi realizada,
simbolicamente, a entrega de 220 notebooks para as Salas Mineiras do Empreendedor (SME), por meio do convênio
Desenvolve Minas Gerais, celebrado em
2019 entre a AMM e o Sebrae Minas,
com o intuito de levar qualificação para
a gestão pública e fomentar o empreendedorismo, despertar vocações empreendedoras e auxiliar quem já tem essa
vocação a se estruturar mais, crescer e
se desenvolver.
O prefeito de Lagoa da Prata, Di
Gianne De Oliveira Nunes, recebeu o
notebook em nome de todos que contarão com o benefício.

municípios em
MINAS GERAIS

#AMMMG

Em ABRIL, a AMM prestou

1.763 diretos a

atendimentos

508

municípios
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ECONOMIA DE ATÉ
80% PARA O SEU
MUNICÍPIO

O Diário Oﬁcial dos
municípios mineiros

Uma ferramenta com
todas as exigências
legais para publicação
de atos do governo
municipal
PUBLIQUE TUDO O QUE
MANDA A LEI,
SEM LIMITE DE PÁGINAS,
POR UM VALOR FIXO

Informações: (31) 2125 2412 | diario.online@amm-mg.org.br
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