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Administração tributária será modernizada

Prefeitura de Contagem lançará 
Declaração Eletrônica de ISS

A partir da primeira quinzena de 
outubro, Contagem irá avançar na mo-
dernização da administração tributária, 
que vai otimizar os trabalhos da Recei-
ta Municipal e facilitar o dia-a-dia de 
empresários e contadores. O primeiro 
passo é a instituição, pela Secretaria da 
Fazenda, da Declaração Eletrônica de 
Serviços (DES), com a qual o contribuin-
te, de dentro dos escritórios, vai obter 
relatórios e consultar banco de dados 
de clientes, além de declarar, emitir 
e pagar o Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISSQN). 

Por meio da DES, um programa 
eletrônico de sistema tributário, a 
Prefeitura  vai consolidar a receita 
própria com mais certeza dos serviços 
que foram prestados dentro do muni-
cípio e, ainda, evitar deslocamento e 
despesas com a fiscalização. 

Assim, com um alcance mais amplo 
de gerar informações de interesse dos 
empresários e do fisco municipal, a 
DES deverá ser preenchida e apresen-
tada à Receita Municipal por meio do 

programa específico de computador 
(DEISS), por todas as empresas, entida-
des ou órgãos públicos, domiciliados 
no município, prestadores ou toma-
dores de serviços, passíveis ou não da 
tributação deste imposto. O programa 
pode ser baixado no endereço  
www.contagem.mg.gov.br/DEISS 

O documento DES deverá registrar 
mensalmente a relação do que consta 
em cada uma das notas fiscais de serviço, 
emitidas ou recebidas no mês de refe-
rência. O decreto de número 464 de 5 de 
setembro, que regulamenta a  DES, foi 
publicado na edição 2298 do Diário Ofi-
cial do Município, no dia 9 de setembro.

Justiça Fiscal
Os novos procedimentos voltados 

para o ISSQN, em Contagem, estão 
sendo possíveis após contrato firmado 
em junho entre Prefeitura e a Gover-
nança Brasil – empresa de tecnologia 
e gestão em serviços, que venceu 
licitação para a finalidade. O objetivo 
de instituir a DES, segundo o secretá-

rio da Fazenda, Luiz Fernando Pereira 
Mendes, é promover a arrecadação do 
ISS com justiça fiscal, evitar a evasão 
fiscal e, por conseguinte, melhorar 
a prestação de serviços essenciais à 
população. “Este ano, vamos ter um 
resultado ainda tímido, mas a arre-
cadação, ao longo de 2007, poderá 
crescer em torno de 25 por cento”, 
prevê Luiz Fernando.

A implantação da DEISS é uma das 
etapas de modernização do setor. O 
titular da Secretaria da Fazenda certifi-
ca que o sistema vai facilitar e agilizar 
o trabalho de contadores e de contri-
buintes, proporcionando economia 
de tempo e um leque de informações 
sempre à mão, via internet, além do 
pagamento da guia em débito auto-
mático. “Pelo lado da Prefeitura, vai ser 
possível conhecer melhor as atividades 
exercidas no município. Pela primeira 
vez, um mecanismo seguro é implanta-
do, o que levará a um melhor controle e 
planejamento do que se arrecada deste 
imposto municipal”, prevê.

Orientações
O sistema eletrônico será total-

mente seguro e acessado pelo site 
da Prefeitura. A Receita Municipal já 
entrou em contato com o Conselho 
Regional de Contabilistas – CRC e 
está preparando um cronograma de 
palestras, a serem realizadas a partir 
de outubro voltadas a empresários, 
entidades e contadores, quando será 
informado sobre a legislação perti-
nente, decreto lei, portarias e uma 
explanação técnica para a utilização 
do sistema DEISS.

Para Mário Lúcio Gonçalves de 
Moura, membro do CRC de Conta-
gem, a DEISS, será uma ferramenta 
que os profissionais da área vão 
utilizar no dia-a-dia, auxiliando-os in-
clusive com banco de dados de novos 
clientes, etc. E para o município vai 
possibilitar cruzamento de dados para 
se conhecer a realidade dos serviços 
prestados. “Se for nos moldes do siste-
ma de BH, vai melhorar para ambos os 
lados”, visualiza ele. 

Convênio com a Governança Brasil foi 
assinado em junho, pela prefeita Marília 
Campos e o secretário Luiz Fernando Pereira
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Secretaria Municipal 
de Administração

Atos do Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA 

004/2006 

A Prefeitura do Município de Contagem, através da 

Comissão Especial de Licitação, torna público que a Lici-

tante GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM 

SERVIÇOS LTDA. foi declarada vencedora da Concorrência 

Pública número 004/2006. Contagem 27/09/2006. Comis-

são Especial de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - AVISO DE 

LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 

A Prefeitura do Município de Contagem, através da 

Equipe de Pregão designada pela Portaria SMA 069/2005, 

de 23/11/2005, torna público, para conhecimento dos 

Secretaria Municipal  
de Desenvolvimento 
Urbano e Meio 
Ambiente

A Prefeitura Municipal de Contagem, por determinação 

do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Contagem 

– COMAC, torna público que solicitou através do Processo 

nº 2937/01-06, Licença Prévia para Canal de drenagem 

dos córregos Santa Luzia e seus afluentes, Ibaté e da Rua 

Manoel Brandão, localizados no Município de Conta-

gem/MG”.

interessados, que fará realizar licitação na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço, na Sala de 

Reuniões da Diretoria de Administração de Materiais, 

conforme abaixo:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2006 - Processo 318/2006, 

para  AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA, marcado 

para o dia 10/10/2006, credenciamento de 09:00 às 09:15 

horas e início da disputa às 09:15 horas.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2006 - Processo 351/2006, 

para  AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, 

marcado para o dia 11/10/2006, credenciamento de 09:00 

às 09:15 horas e início da disputa às 09:15 horas.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2006 - Processo 319/2006, 

para  AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, marcado para o dia 

16/10/2006, credenciamento de 09:00 às 09:15 horas e 

início da disputa às 09:15 horas.

Os editais completos poderão ser obtido,  na sala da 

Comissão de Licitação, à Praça Presidente Tancredo 

Neves, 200, Bairro Camilo Alves, Contagem/MG, no 

horário de 8:00 às 12:00 e de 13:00 às 17:00 horas,   para 

tanto os interessados deverão apresentar à Comissão um 

CDR Novo para gravação magnética – sem custos, ou via 

e-mail, através de solicitação por telefone. Informações 

pelo Telefone (31) 3356.6658. Contagem, 22/09/2006. Élio 

de Siqueira Valério Pinto - Pregoeiro.

Secretaria Municipal 
de Fazenda





 

   

  

    

    

    

    













  









    

    



ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 31/08/2006
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral

LEI COMPLEMENTAR nº 022, de 29 de setembro de 2006.

Altera a Lei Complementar 005, de 12 de julho de 2005, 

que dispõe sobre a reestruturação do Regime Próprio 

de Previdência dos Servidores Públicos do Município de 

Contagem – RPPS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu 

sanciono a seguinte Lei Complementar

Art.1 As contribuições previdenciárias de que tratam os 

incisos I e II do art. 13 da Lei Complementar nº 005, de 12 

de julho de 2005, observados os critérios que preservam 

o equilíbrio financeiro e atuarial, serão as constantes do 

Anexo I desta Lei Complementar, incidentes sobre:

I - a totalidade da remuneração de contribuição dos 

servidores ativos;

II – o valor dos proventos de aposentadoria e pensões que 

exceda o limite máximo estabelecido para os benefícios 

do regime geral de previdência social, em conformidade 

com o art. 5º da Emenda à Constituição da República n.º 

41, de 31 de dezembro de 2003. 

III - o valor dos proventos de aposentadoria e pensões 

que exceda o dobro do limite máximo estabelecido para 

os benefícios do regime geral de previdência social, em 

conformidade com o art. 5º da Emenda à Constituição 

da República n.º 41, de 31 de dezembro de 2003, para 

os beneficiários portadores de doença incapacitante, na 

forma da Lei.

§1º O Município é o responsável pela cobertura de even-

tuais insuficiências financeiras do PREVICON, decorrentes 

do pagamento de benefícios previdenciários.

§2º Entende-se como remuneração de contribuição o 

valor constituído por subsídio ou vencimento do cargo 

efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes 

estabelecidas em lei, dos adicionais de caráter individual, 

ou demais vantagens de qualquer natureza, incorporadas 

ou incorporáveis, percebidas pelo segurado, exceto:

I – salário-família;

II – diária;

III – ajuda de custo;

IV – indenização de transporte;

V – adicional pela prestação de serviço extraordinário;

VI – adicional noturno;

VII – adicional de insalubridade, de periculosidade ou 

pelo exercício de atividades penosas;

VIII – adicional de férias;

IX – o abono de permanência de que trata a Emenda à 

Constituição da República nº 41/03;

X – outras parcelas cujo caráter indenizatório esteja 

definido em lei.

§3º O servidor detentor de cargo efetivo poderá optar 

pela inclusão, na remuneração de contribuição, de outras 

parcelas remuneratórias em virtude do exercício de cargo 

em comissão ou função de confiança, para efeito da apu-

ração da base de cálculo do benefício, na forma da lei.

§4º O décimo terceiro salário será considerado, para fins 

contributivos, separadamente da remuneração de contri-

buição relativa ao mês em que for pago.

§5º Para o segurado em regime de acumulação remu-

nerada de cargos considerar-se-á, para fins do RPPS, o 

somatório da remuneração de contribuição referente a 

cada cargo.

§6º A responsabilidade pelo recolhimento ou repasse das 

contribuições previstas nos incisos I e II do art. 13 desta 

Lei será do dirigente máximo do órgão ou entidade em 

que o segurado estiver vinculado e ocorrerá em até cinco 

dias úteis contados da data de pagamento do subsídio, 

da remuneração ou da decisão judicial ou administrativa.

Art.2º Os recursos necessários ao cumprimento do dispos-

to nesta Lei Complementar correrão por conta de dota-

ções orçamentárias consignadas no orçamento vigente.

Art.3º Revoga-se a Lei Complementar nº. 015, de 19 de 

abril de 2006 e o art.14 da Lei Complementar nº005, de 

12 de julho de 2005.

Art.4o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de 

sua publicação, produzindo efeitos após decorridos 90 

(noventa) dias da data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 29 de setembro de 

2006.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

LEI COMPLEMENTAR nº 022, de 29 de setembro de 2006.

ANEXO I

Ano Custeio Normal Contribuição 

Suplementar 

do Município
Contribuição 

do Município 

Contribuição 

do Servidor

2007 11,00% 11,00% 1,00%

2008 12,21% 11,00% 2,66%

2009 12,81% 11,00% 3,49%

2010 13,11% 11,00% 3,91%

2011 13,41% 11,00% 4,33%

2012 14,61% 11,00% 5,99%

2013 15,81% 11,00% 7,65%
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ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 31/08/2006
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral

  

  

   

  

ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 31/08/2006
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral

Sujeito a adequação em decorrência de atualização do Relatório de Gestão Fiscal LRF do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.



     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

Anexo 3 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - L.C. 101/00)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - LIQUIDADA

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 31/08/2006
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
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Anexo 3 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - L.C. 101/00)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - LIQUIDADA

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 31/08/2006
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral



   



 



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

  

  

   

  

Anexo 3 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - L.C. 101/00)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - LIQUIDADA

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 31/08/2006
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral

Sujeito a adequação em decorrência de atualização do Relatório de Gestão Fiscal LRF do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
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Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 31/08/2006
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral



     



     

     













     

     

     

Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 31/08/2006
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral



     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     




    

     

Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 31/08/2006
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
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Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 31/08/2006
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral



      





       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       




      

       

Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 31/08/2006
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral



      





      

      













      

      

      

  

  

   

  

Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 31/08/2006
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral

Sujeito a adequação em decorrência de atualização do Relatório de Gestão Fiscal LRF do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.



Contagem, 29 de setembro de 2006Diário Oficial de Contagem - Edição 2301
�




  


     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       




      

       

ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 31/08/2006
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral


  


     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


      



       

  

  

       

* Nos valores dos campos da coluna Até o Bimestre da DESPESA EMPENHADA e no campo DESPESA TOTAL (C + D + E) da DESPESA EMPENHADA no

Bimestre já estão deduzidas as anulações de empenhos.

ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 31/08/2006
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral



  

 

   




 

  

  

  

   

  

ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 31/08/2006
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral

Sujeito a adequação em decorrência de atualização do Relatório de Gestão Fiscal LRF do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
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ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 31/08/2006
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral

  






  
   





      

       

       





      




      





      




      




      








    




      

       





      




      




      

ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 31/08/2006
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
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ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 31/08/2006
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral

  






  
   




      





      




      

       




      




      




      




      




      




      





      




      




      

ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 31/08/2006
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
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ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 31/08/2006
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral

  






  
   







      

       




      





      




      




      





      







       




      




      




      





      

ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 31/08/2006
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
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ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 31/08/2006
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral

  






  
   







      




      





      









 







 



























  

  

   

  

ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 31/08/2006
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral

Sujeito a adequação em decorrência de atualização do Relatório de Gestão Fiscal LRF do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
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ANEXO 8 (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 31/08/2006
ÓRGÃO: Executivo Periodicidade: Bimestral

 



 

 



     

     

     

     

     

     

   

   

     

     

  




  

  

  

  

  

  

   

  

ANEXO 8 (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 31/08/2006
ÓRGÃO: Executivo Periodicidade: Bimestral






  

     

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 31/8/2006
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral

Sujeito a adequação em decorrência de atualização do Relatório de Gestão Fiscal LRF do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
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 446.505.465,67 366.380.330,00 362.993.128,21

   

  

 446.505.465,67 366.380.330,00 362.993.128,21 (3.387.201,79) (83.512.337,46)
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ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 31/08/2006
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral






   



   

   

   

   

   

   

    






   

   

    




   

   

   




   

   

   

    

ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 31/08/2006
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral

Sujeito a adequação em decorrência de atualização do Relatório de Gestão Fiscal LRF do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.



   

   

   

   

   

 

 

   












  

  

   

  

ANEXO 14 (art. 13 – L.C. 101/00)

COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 31/8/2006
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral

Sujeito a adequação em decorrência de atualização do Relatório de Gestão Fiscal LRF do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
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Programa garante adaptação de escolas para atender 859 alunos especias

Educação Inclusiva beneficia 
portadores de necessidades especiais

Garantir que as crianças com defici-
ência tenham acesso à escola e adotar 
este objetivo como política pública foi 
o tema do 2º Seminário de Educação 
Inclusiva. Realizado na quarta-feira, 
27 de setembro, no Cine Teatro de 
Contagem, o Seminário contou com a 
participação de cerca de 400 pessoas, 
entre professores da rede municipal e 
membros da sociedade civil.  Durante 
o evento, foi apresentado o Programa 
de Educação Inclusiva do município, 
elaborado pela Secretaria Municipal 
de Educação - Seduc, com base no 
programa do governo federal. 

De acordo com a prefeita Marília 
Campos, Contagem está avançando 
na construção e implementação de 
políticas públicas para pessoas com 
deficiência. “Estamos garantindo 
investimentos para várias ações de in-
clusão, como o programa Sem Limite, a 
revitalização da Avenida João César de 
Oliveira, além de promover a capacita-
ção dos professores. As escolas que não 
são acessíveis também serão reforma-
das para garantir a permanência dos 
alunos especiais”, explicou.  

Atualmente, estão matriculados 
na Rede Municipal de Ensino, 859 
alunos que apresentam algum tipo de 
deficiência. Para que esses alunos per-
maneçam nas escolas com atendimen-
to especializado e para que outros 
também tenham acesso, a Diretoria de 
Inclusão Social da Seduc elaborou um 
projeto de formação para os profissio-
nais da educação que oferece cursos 
de educação inclusiva e de atendimen-
to aos alunos com deficiência visual e 
auditiva.

Para a professora Marlene Apare-

cida Fernandes, mãe de Thiago, 17 
anos, portador de grau leve de au-
tismo, a principal dificuldade está na 
falta de preparo dos profissionais de 
educação para lidar com portadores 
de deficiência. “Meu filho estudou em 
escola normal até o jardim de infân-
cia, quando começou o processo de 
alfabetização tive que mudá-lo para 

uma escola especial. Anos depois, ele 
foi transferido para a Escola Municipal 
José Lucas Filho, onde as pessoas o 
ajudaram demais. Mas, muitas escolas 
não podem oferecer o atendimento 
que ele teve. Agora, com a inclusão se 
tornando política pública, a esperança 
é mudar esta realidade”, afirmou.

A inclusão de pessoas com deficiên-

cia também prevê ações de promoção 
da acessibilidade física nas escolas, 
como a construção de rampas e 
banheiros adaptados, criação de salas 
multifuncionais com objetivo de ofe-
recer apoio pedagógico aos alunos e a 
implantação do programa Sem Limite, 
que garantirá transporte gratuito para 
tratamento de saúde e para ir à escola. 

Em cumprimento à Lei de Respon-
sabilidade Fiscal e visando a transpa-
rência na gestão pública, a Prefeitura 
de Contagem realizou dia 26 de 
setembro, na Câmara Municipal, audi-
ência pública para prestação de contas 
referentes ao segundo quadrimestre 
de 2006. 

Os números apresentados pelo 
controlador do Município, Eurico Bi-

Prefeitura presta contas  
do segundo quadrimestre de 2006

tencourt Neto, mostram que a receita 
do Município aumentou de R$ 301 
milhões 93 mil no período de janeiro 
a agosto de 2005, para R$ 360 milhões 
989 mil no mesmo período em 2006. 

Além disso, a Prefeitura manteve 
uma redução de despesas. A despesa 
total fixada até agosto de 2006 era 
de R$ 351 milhões 952 mil, mas foram 
gastos R$ 306 milhões 165 mil. “O 

resultado foi positivo, graças à admi-
nistração responsável que vem sendo 
feita, deixando o município numa 
situação de equilíbrio fiscal”, afirma 
Eurico.

Outro ponto positivo é que o en-
dividamento de Contagem diminuiu 
e, apesar das dívidas herdadas pelas 
administrações passadas, a Prefeitu-
ra tem conseguido investir mais em 

Educação e Saúde do que nos anos 
anteriores. Em 2005, foram aplicados 
R$ 42 milhões 693 mil na Saúde, nos 
primeiros oito meses, neste ano já 
foram gastos R$ 55 milhões 892 mil. 
Em Educação, foram aplicados R$ 35 
milhões 766 mil de janeiro a agos-
to do ano passado. Em 2006, foram 
investidos R$ 37 milhões 254 mil no 
mesmo período.  
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Contagem avança na implemen-
tação de políticas públicas para 
pessoas com deficiência


