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Prezado Servidor, 

 

Foram criados dois novos itens para o elemento de despesa 39. Sendo eles, Serviços de Imprensa 

(39.68) e Contratos de Energia Elétrica (39.69). 

 

Seguem as informações quanto aos itens de despesa que foram criados, assim como os 

respectivos serviços/itens de serviços que foram criados no Catálogo de Materiais e Serviços do 

SIAD/Portal de Compras: 

 

  

 

 
 

 
SECRETARIA DE ESTADO DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n  
Edifício Gerais - Bairro Serra Verde  
CEP:  31630-901 - Belo Horizonte - MG 

COMUNICADO SIAD - PORTAL DE COMPRAS 04/2011 
 



 39.68 SERVIÇOS DE IMPRENSA - Despesas com a contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços de produção e divulgação de material 

jornalístico, monitoramento de resultados, produção de textos e atendimento aos veículos 

jornalísticos.  

 
A criação deste item visa adequar a execução das despesas de publicidade em 

conformidade às normas dispostas na Lei nº 12.232 de 29/04/2010 sancionada pela 

Presidência da República, que exige a separação das despesas com publicidade. 

Para o elemento item de despesa 39.68 foi criado no Catálogo de Materiais e 

Serviços, o serviço e respectivos itens de serviços conforme tabela a seguir; 

 

CÓDIGO 

SERVIÇO 
DESCRIÇÃO SERVIÇO 

0904015-3 Serviços de Imprensa 

 

CÓDIGO ITEM 

DE SERVIÇO 
DESCRIÇÃO ITEM DE SERVIÇO 

1459-1 
Produção e veiculação de noticiário eletrônico para emissora de 

tv, rádio e internet. 

3753-2 Monitoramento e análise de noticiário eletrônico. 

3754-0 
Monitoramento e análise de mídia impressa, inclusive para 

alimentação via web de noticiário de interesse estadual. 

3755-9 
Produção e/ou veiculação de informativos e comunicados de 

assuntos diversos, de interesse da população em geral. 

3756-7 
Serviço de assessoria de imprensa, comunicação e relações 

públicas. 

3757-5 
Levantamento e produção de banco de dados para subsidiar as 

áreas de imprensa dos órgãos públicos. 

 

OBSERVAÇÃO: As despesas com Publicidade continuarão sendo executadas no 

item de despesa 09.  

Para tornar ainda mais evidente a diferenciação entre o item de despesa 68 e o item 

despesa 09, foi criado no Catálogo de Materiais e Serviços, o serviço e respectivos 

itens de serviços conforme tabela a seguir; 



CÓDIGO 

SERVIÇO 
DESCRIÇÂO SERVIÇO 

09040170 Serviços de Publicidade 

 

CÓDIGO ITEM 

DE SERVIÇO 
DESCRIÇÃO ITEM DE SERVIÇO 

37516 
CRIAÇÃO, CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL PARA 

CAMPANHAS GOVERNAMENTAIS 

37524 

PLANEJAMENTO, CRIACAO, PRODUCAO GRAFICA E 

ELETRONICA PARA REGISTRO, ACOMPANHAMENTO E 

DIVULGACAO DE ACOES GOVERNAMENTAIS  

37583 SERVICO DE PUBLICACAO PROMOCIONAL 

37591 
PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE PESQUISAS E/OU OUTROS 

INSTRUMENTOS DE AVALIACAO E DE GERACAO DE 

CONHECIMENTO 

37605 

CRIACAO E DESENVOLVIMENTO DE FORMAS INOVADORAS DE 

COMUNICAçAO PUBLICITARIA, EM CONSONANCIA COM NOVAS 

TECNOLOGIAS 

37613 

LEVANTAMENTO E PRODUCAO DE BANCO DE DADOS PARA 

SUBSIDIAR TRABALHO DE BRIEFING,ESTRATEGIA E CRIACAO 

ACOES PUBLICITARIAS 

37621 ACOES DE APOIO E/OU PATROCINIO DE PROJETOS DE 

VEICULOS DE   COMUNICACAO 

 
   

  



 39.69 - CONTRATOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Pagamento de tarifas, taxas e 

prestação de serviços, objeto de contratos firmados com a Concessionária de serviços de 

energia elétrica. 

 
A criação deste elemento item de despesa visa gerenciar os contratos de media 

tensão de energia elétrica no modulo de contratos do SIAD/Portal de Compras. Para 

o elemento item de despesa 39.69 foi criado no Catálogo de Materiais e Serviços, o 

serviço e respectivo item de serviço conforme tabela a seguir; 

 

CÓDIGO 

SERVIÇO 
DESCRIÇÃO SERVIÇO 

0902012-8 Serviço fornecimento energia elétrica 

 

CÓDIGO ITEM 

DE SERVIÇO 
DESCRIÇÃO ITEM DE SERVIÇO 

488-0 Fornecimento de energia elétrica em média tensão 

 



Tendo em vista a criação dos dois novos itens para o elemento de despesa 39, a partir de janeiro 

de 2011 todos os novos contratos de serviços de energia elétrica em media tensão e 

processos/contratos referentes os serviços de imprensa deverão ser cadastrados no Portal de 

Compras. 

 

Os contratos firmados anteriormente à criação dos novos itens de despesa deverão ser 

recadastrados no Portal de Compras, vinculando o saldo NÃO executado dos contratos atuais. 

 

Para efetuar o recadastramento, o usuário deverá cadastrar um processo de compras no Portal, 

utilizando o Procedimento de contratação: BENS E SERVIÇOS >> OUTRAS CONTRATAÇÕES >> 

RECADASTRAMENTO DE PROCESSOS.  

 

Após selecionar essa opção, o usuário deverá informar o procedimento de contratação original do 

processo/contrato que está sendo recadastrado. 

 

 

OBSERVAÇÕES:  

1. Os procedimentos para o cadastramento de novos contratos cujo objeto se enquadre 

nos novos itens de despesa seguirão os fluxos normais no Portal de Compras. 

2. Os itens de serviços do CATMAS que irão compor tanto os novos processos como 

os processos referentes a recadastramento de contratos anteriores, foram citados 

neste documento. 

3. Os serviços de energia elétrica em baixa tensão, sem contrato, continuarão sendo 

executados no elemento item 39.12 – Tarifa de energia elétrica diretamente no 

SIAFI. 

 


