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Com o tema “Juventude e Cidade”, 
aconteceu no sábado, dia 3 de feverei-
ro, a Iª Mostra de Trabalhos do ProJo-
vem de Contagem, na Estação Juven-
tude Centro. O evento vai apresentar 
aos alunos, educadores e comunidade, 
o espaço físico e a proposta pedagó-
gica da Unidade I – Estação Juventude 
Centro que tem por objetivos e missão 
ser referência de estudo e pesquisa de 
alunos, professores, comunidades e 
fóruns da juventude, além de espa-
ço para apresentação de projetos e 
exposições; intercâmbio de saberes; 
comunicação social; formação de edu-
cadores; manifestações e expressões 
culturais e centro de referência de 
resgate de valores humanos e educa-
ção para a paz.

Iª Mostra de Trabalhos do 
ProJovem de Contagem

Realização da Estação Juventude Centro do Programa de Inclusão de Jovens

Para atingir estas metas, a Estação 
Juventude Centro pretende ainda, 
construir propostas de trabalhos 
coletivos com os jovens, educadores, 
comunidade, visando a participação 
crítica e criativa de todos na vida 
social, política e econômica de Con-
tagem. “O espaço é para ser apro-
priado por todos e nele há de surgir 
muitas idéias e criações”, enfatiza 
a coordenadora Geral da Comissão 
Estratégica do ProJovem, Cristina 
Gouveia de Figueiredo.

ProJovem
Programa do Governo Federal em 

parceria com a Prefeitura de Conta-
gem tem como objetivo principal o 
retorno do jovem à escola. Voltado 

para jovens de 18 a 24 anos que não 
completaram o ensino fundamental e 
que estejam fora do mercado formal 
de trabalho, o ProJovem oferece 
oportunidades de elevação da escola-
ridade, qualificação profissional e de 
planejamento de execução de ações 
comunitárias de interesse público. 
Além disso, o programa contribui 
especificamente para a re-inserção do 
jovem na escola. 

Os 900 jovens de Contagem be-
neficiados pelo Programa Nacional 
de Inclusão de Jovens: Educação, 
Qualificação e Ação Comunitária 
recebem o auxílio de R$100,00 
por mês como forma de incentivo, 
desde que tenha 75% de freqüência 
nas aulas e cumpra com atividades 

programadas, ou seja, a entrega de 
trabalhos nos prazos exigidos. O 
auxílio é pago por meio de conta 
bancária na Caixa Econômica Fede-
ral. A conta é simplificada, isenta 
de impostos e aberta a partir dos 
dados cadastrais do aluno.

São 16 núcleos, para atender a 
150 alunos em salas, com 30 alunos 
cada. A equipe do programa conta 
com quatro coordenadorias: pedagó-
gica, ação comunitária, qualificação 
profissional e administrativa. Para o 
atendimento de apoio pedagógico 
e administrativo, os jovens contam 
com duas estações: Estação Juventu-
de Centro e Estação Juventude Nova 
Contagem, cada estação atende a 
oito núcleos.
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ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 31/12/2006
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: 31/12/2006
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
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Confira o doc na internet www.contagem.mg.gov.br
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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: 31/12/2006
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
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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: 31/12/2006
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.
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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: 31/12/2006
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
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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: 31/12/2006
ÓRGÃO: Executivo Periodicidade: Bimestral
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Confira o doc na internet www.contagem.mg.gov.br
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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: 31/12/2006
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
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 446.505.465,67 366.472.006,01 470.487.829,28
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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: 31/12/2006
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral

Confira o doc na internet www.contagem.mg.gov.br
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ANEXO 11 (inciso I, § 1º, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 31/12/2006
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Anual










  




     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

ANEXO 12 (inciso II, § 1º, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRI0 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 31/12/2006
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Anual
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ANEXO 13 (inciso III, § 1º, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL E APLICAÇÕES DE RECURSOS

DECORRENTES DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 31/12/2006
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Anual



Contagem, 30 de janeiro de 2007 Diário Oficial de Contagem - Edição 2323
1�
















 





  

      

      

      

      

      




     

      





     




     

      

      

      

Detalhar a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos para cada Órgao e/ou Entidade de cada Poder.

Prefeitura/Câmara: Alienação de Bens Moveis.

Autarquias: Alienação de Bens Imoveis - Pagamento de Obras de Revitalização do Centro Industrial de Contagem - CINCO e Construção de espaço para eventos.

Fundações: Alienação de Bens Moveis.

ANEXO 13 (inciso III, § 1º, art. 53 - L.C. 101/00)
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ANEXO 14 (art. 13 – L.C. 101/00)

COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 31/12/2006
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral



   

   

   

   

   

   

   

   













  

  

   

ANEXO 14 (art. 13 – L.C. 101/00)

COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 31/12/2006
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral

Conf. Art. 8º da LRF - LC 101 de 04/05/2000
PREVISÃO DA RECEITA EM R$1.000

LOA 2007 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
IPTU 17.671 0 7.000 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.171
IRRF 9.510 1.000 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 1.510
ITBI 6.520 600 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 520
ISSQN 47.200 4.500 3.500 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 5.000
TAXAS 22.873 100 2.000 600 600 3.000 800 700 700 500 500 5.000 8.373
CONTR.PREVID. 26.577 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 4.577
CONTR.ECON. 21.302 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 3.702
REC.SERV. 9.199 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 3.149
FPM 33.921 2.700 2.500 2.500 2.600 2.800 2.800 2.700 2.700 2.700 3.000 3.000 3.921
ICMS 192.782 16.200 13.500 15.000 15.000 15.000 15.000 16.000 17.000 16.000 17.500 17.500 19.082
IPVA 28.081 12.800 4.500 5.500 1.000 500 550 550 550 400 400 400 931
IPI-EXPORT. 3.814 370 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 444
FUNDEF 65.725 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 6.325
OUT.TRANSF.COR. 84.778 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 46.278
OUT.REC.COR. 30.902 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 3.402
OP.CRÉDITO 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.500
TRANSF.CAPITAL 83.950 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 82.850
OUT.REC.CAP. 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99
SUBTOTAL 692.404 53.920 50.190 46.090 41.190 43.290 41.140 41.940 42.940 41.590 43.390 47.890 198.834
DED.FUNDEF -35.045 -2.891 -2.445 -2.670 -2.685 -2.715 -2.715 -2.850 -3.000 -2.850 -3.120 -3.120 -3.985
TOTAL 657.359 51.030 47.745 43.420 38.505 40.575 38.425 39.090 39.940 38.740 40.270 44.770 194.849

FIXAÇÃO DA DESPESA EM R$1.000

LOA 2007 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
CORRENTE 513.631 23.943 24.700 34.057 30.943 37.534 36.197 38.934 36.926 43.324 43.330 47.617 116.125
PESSOAL E ENCARGOS 262.929 18.100 11.399 17.688 16.793 16.214 20.254 17.673 15.568 24.684 20.079 25.906 58.570
JUROS/ENCARGOS DÍVIDA 19.632 1.438 1.447 1.452 1.446 1.484 1.452 1.459 1.503 1.481 1.496 1.493 3.482
OUT. DESP. CORRENTES 231.070 4.405 11.855 14.918 12.704 19.836 14.491 19.801 19.855 17.160 21.755 20.218 54.074
CAPITAL 143.728 1.475 1.615 2.360 2.226 6.155 3.494 10.035 10.400 10.773 13.426 12.119 69.650
INVESTIMENTOS 109.110 241 291 1.084 958 4.664 2.432 8.781 8.446 9.334 12.084 10.651 50.143
INVERS.FINANCEIRAS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA 18.439 1.234 1.324 1.276 1.268 1.491 1.062 1.254 1.954 1.438 1.343 1.468 3.328
RES. CONTINGÊNCIA 16.177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.177
TOTAL 657.359 25.417 26.315 36.417 33.169 43.689 39.692 48.969 47.326 54.097 56.757 59.736 185.775
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Compra Direta de Alimentos garante 
renda e alimentação saudável 

Programa adquire produtos da agricultura familiar visando à melhoria
da renda das famílias rurais e a promoção da segurança alimentar 

Todos os dias, o pequeno produtor 
rural, Djalma Cordeiro, 39, acorda às 
5h da manhã para cuidar das planta-
ções de feijão, milho, alface, acelga, 
brócolis, beterraba, espinafre e várias 
outras verduras e legumes junto com 
mais 15 famílias que vivem no Assen-
tamento Pastorinhas, no município 
de Brumadinho. Casado, pai de dois 
filhos, tendo como casa um barraco 
de lona, Djalma é um dos beneficia-
dos do projeto Compra Direta Local 
da Agricultura Familiar, desenvolvido 
pela Prefeitura de Contagem em 
parceria com o Ministério de Desen-
volvimento Social e Combate à Fome 
- MDS. Os alimentos produzidos por 
Djalma e mais 87 agricultores familia-
res dos municípios de Betim, Bruma-
dinho, Nova União, Guapé, Lagoa 
Grande e João Pinheiro, são adqui-
ridos diretamente pela Prefeitura e 
distribuídos para 44 instituições da 
rede social de Contagem, cadastradas 
no projeto. 

Para Djlama, que passou três anos 
em um acampamento à beira da 
estrada até ser realizado o assenta-
mento das famílias, o importante 
é sua produção ter um comprador 
direto, que paga um preço justo, sem 
precisar de atravessador, o que, no 

caso, acabaria pagando menos pelos 
alimentos. “Tudo que produzimos 
aqui dá para sobreviver, trabalha-
mos dia e noite e podemos ver nosso 
trabalho recompensado. Este progra-
ma nos ajudou muito, pois também 
garante que não sobre nada da nossa 
produção. Agora, só falta instalar a 
rede de esgoto, construir minha casa 
e lutar para dar um futuro melhor 
para os meus filhos”, afirmou. 

O Compra Direta Local da Agri-
cultura Familiar tem como objetivos 
adquirir produtos da agricultura 
familiar visando à melhoria da renda 
das famílias rurais e a promoção 
da segurança alimentar da popu-
lação em situação de insegurança 
alimentar, através da distribuição 
de alimentos às instituições que 
fornecem alimentação preparada 
para a população. Desde o início do 
programa, em agosto deste ano, já 
foram distribuídas 12,5 toneladas 
de alimentos como frutas, cereais, 
farináceos, hortigranjeiros, mel, além 
de ovos. Até maio de 2007, serão dis-
tribuídas mais 102,5 toneladas. Cada 
produtor pode vender o equivalente 
a R$ 2.500 por ano. 

A Associação Vaso Novo, forma-
da por igrejas evangélicas, mantém 

um sítio no bairro Campina Verde 
para tratamento de 30 dependentes 
químicos e conta toda semana com 
as doações de alimentos. Segundo 
um dos dirigentes da Associação, 
o pastor Sérgio Ferreira, a maioria 
dos internos são jovens, usuários de 
crack, e de famílias de baixa renda 
que não têm condições de ajudar 
financeiramente. “Poder contar com 
uma doação certa ajuda a manter os 
trabalhos realizados pela Associação, 
além de melhorar a qualidade da ali-
mentação dos pacientes oferecendo 
uma comida balanceada que ajuda, 
até mesmo, no processo de desintoxi-
cação”, ressaltou.

As doações ocorrem todas às 
terças-feiras, organizadas pela Coor-
denadoria de Segurança Alimentar 
Nutricional e Abastecimento (Csana) 
da Prefeitura de Contagem, respon-
sável pelo programa. Ao todo, 4.000 
pessoas são beneficiadas semanal-
mente. Para receber os alimentos, as 
instituições devem ser cadastradas na 
Csana. O investimento no programa é 
de R$ 212 mil, com recursos do MDS e 
contrapartida da Prefeitura. Na terça-
feira, 19 de dezembro, foi realizada 
a última entrega do ano, as doações 
serão retomadas a partir do dia 8 de 

janeiro de 2007. 

Alimentação de Qualidade
A principal diferença dos ali-

mentos cultivados pelos produtores 
enquadrados no programa é o fato 
de serem orgânicos, ou seja, passam 
por um sistema de produção agroeco-
lógica. Conforme explica a coordena-
dora de Segurança Alimentar, Maria 
Aparecida Rodrigues de Miranda, o 
tempo para a colheita é um pouco 
maior, mas a preferência é para a 
qualidade nutricional dos alimentos 
plantados de forma ambientalmente 
adequada. “Além desse cuidado com 
a produção, os agricultores são orien-
tados a plantar o alimento da época 
certa da safra, garantindo produtos 
mais saudáveis e evita desperdícios”, 
afirmou.

A diretora da Unidade Curumim 
Vila Pérola, que recebe doações do 
Compra Direta, Calícia Carvalho San-
tos, afirma que as crianças têm apren-
dido a comer de maneira equilibrada, 
com mais salada e muito verde. Ela 
também acredita que esta forma de 
cultivo dá um sabor diferenciado aos 
alimentos. “Pela variedade e sabor 
mais gostoso, as crianças até repetem 
o prato”, destacou. 


