
Residência atesta excelência dos serviços de saúde prestados na cidade

Contagem, quarta-feira, 30 de janeiro de 2008  Ano 17 Edição 2386
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Hospital Municipal de Contagem 
forma primeiros médicos especialistas

Especialistas vão ajudar a 
melhorar a qualidade da 
saúde na cidade

Contagem formou, no dia 29 de 
janeiro, a primeira turma de médi-
cos especialistas. A cidade é uma das 
poucas de Minas credenciada pelo 
Ministério da Educação para oferecer 
Residência Médica. Profissionais de 
várias universidades fizeram, duran-
te dois anos, Residência Médica no 
Hospital Municipal de Contagem para 
a especialização em Pediatria, Clínica 
Médica, Cirurgia Geral e Saúde da 
Família e Comunidade.

Para a prefeita de Contagem, Ma-
rília Campos, o programa representa 
um grande avanço, pois atesta a exce-
lência dos serviços oferecidos na insti-
tuição. “O nosso programa tem o aval 
do Conselho Nacional de Residência 
Médica, além de ter a vantagem de 
fixar esses profissionais em Contagem, 
que vão ajudar a melhorar a qualida-
de da saúde na cidade”, destacou.

O coordenador de Residência Médica 
do HMC, o médico Rafael Calvão Barbu-

to, reafirma a importância do programa 
para o município. “A residência repre-
senta um grande ganho e um salto de 
qualidade para a saúde em Contagem, 
além de confirmar o padrão de excelên-
cia. Esses profissionais formam vínculos 
com a cidade, conhecem bem a realida-
de do município, e ajudam a melhorar o 
atendimento na rede pública”, afirmou.

Segundo Rafael Barbuto a turma 
que iniciou a Residência em 2007 terá 
sua formatura no ano que vem e a 

terceira turma já foi aberta, com con-
clusão do curso prevista para 2010.

A saúde em Contagem mantém 
um programa de estágios em Me-
dida e Enfermagem, que funciona 
em regime de internato, com gradu-
andos de várias universidades. “São 
programas que visam qualificar esses 
profissionais, fixá-los em Contagem, 
diminuindo a rotatividade e garantin-
do avanços na política municipal de 
saúde”, comemora.
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Decretos

Atos do Executivo

DECRETO nº 864, de 28 de janeiro de 2008
Revoga o Decreto nº 9.653, de 05 de maio de 1997.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais e considerando os despachos exarados no 
Processo Administrativo de Controle Interno nº 2075/2007;
DECRETA:
Art.1º Revoga-se o Decreto nº 9.653, de 05 de maio de 1997, que declara de utilidade pública área de terreno que 
menciona e dá outras providências.
Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 28 de janeiro de 2008.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

DECRETO nº 865, de 29 de janeiro de 2008
Designa membros para compor o Conselho Fiscal da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes – TransCon.
A PREFEITA MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica do Município e 
da Lei nº 4.043, de 1º de novembro de 2006;
DECRETA:
Art. 1º Ficam designados, para compor o Conselho Fiscal da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes - TransCon, 
os seguintes membros:
I – Representantes da Administração Pública Municipal:
a) Carlos Frederico Pinto e Netto – titular;
b) Zanio de Sousa Gontijo – suplente.
c) Renata Terra Mesquita – titular;
d) Pedro Schettini Cunha – suplente;
II – Representantes da Sociedade Civil:
a) Paulo Daniel Silva Melo – titular;
b) Márcio Joviano Proença – suplente.
III – Representantes da Câmara Municipal de Contagem:
a) Letícia da Penha Guimarães – titular;
b) Kawlpter Prates Bocchinho – suplente;
c) Gustavo Cunha Gibson – titular;
d) Arnaldo Luiz de Oliveira – suplente.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revoga-se o Decreto nº 745, de 23 de agosto de 2007.





 

   

  

    

    

    

    





    







    









    

    



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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 31/12/2007
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 29/01/08 13:55

Palácio do Registro, em Contagem, 29 de janeiro de 2008.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

DECRETO nº 866, de 29 de janeiro de 2008

Abre crédito adicional suplementar, e dá outras providências.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 
7º, da Lei Municipal nº 4.141, de 15 de janeiro de 2008;

DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar às seguintes dotações orçamentárias:
Órgão/Programa de Trabalho/Nature-
za Despesa/Fonte VALORES R$
 1.12.1.12.306.0036.2088.33903900
.030902 585.837,34
 1.12.1.12.306.0036.2088.33903900
.030903 8.159,98

TOTAL 593.997,32
Art.2º. Para fazer face às suplementações constantes no art. 1º deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes 
de:
I - saldo financeiro, em 31 de dezembro de 2007, referente a recurso do Programa Nacional de Alimentação Escolar 
– PNAE/FNDE, na conta 155000-0, agência 0893, da Caixa Econômica Federal, no valor de R$585.837,34 (quinhentos e 
oitenta e cinco mil, oitocentos e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos);
II - saldo financeiro, em 31 de dezembro de 2007, referente a recurso do Programa Nacional de Alimentação Escolar 
para Creche – PNAC/FNDE, na conta 440030-0, agência 0893, da Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 8.159,98 (oito 
mil, cento e cinqüenta e nove reais e noventa e oito centavos).
Art.3º O valor suplementado não onera o limite estabelecido no art. 7º, conforme disposto no parágrafo único e 
incisos II e III, da Lei 4.141 de 15 de janeiro de 2008.

Art.4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 29 
de janeiro de 2008.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem

EUGÊNIA BOSSI FRAGA

Secretária Municipal de Planejamento e Coordenação Geral

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

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 31/12/2007
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 29/01/08 14:01
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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: 31/12/2007
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 29/01/08 14:07
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 469.683.404,41 406.451.816,35 496.495.112,31

   

   

 469.683.404,41 406.451.816,35 496.495.112,31 90.043.295,96 26.811.707,90
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Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00
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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: 31/12/2007
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 29/01/08 14:05
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* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo DESPESA TOTAL (E + F + G + H + I) da coluna Empenhada no bimestre e em todos os

campos da coluna Empenhada - Até o Bimestre.
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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: 31/12/2007
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 29/01/08 14:05
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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: 31/12/2007
ÓRGÃO: Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 29/01/08 15:30
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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: 31/12/2007
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 29/01/08 14:08
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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: 31/12/2007
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Anual
Data/hora de geração do relatório: 29/01/08 14:09






   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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: 31/12/2007
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Anual
Data/hora de geração do relatório: 29/01/08 14:09
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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: 31/12/2007
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Anual
Data/hora de geração do relatório: 29/01/08 14:09



  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

 

 

  

 

 

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: 31/12/2007
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Anual
Data/hora de geração do relatório: 29/01/08 14:10
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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:  Prefeitura Alienação de Bens Móveis

Autarquias: Alienação de Bens Imóveis

Fundações: Alienação de Bens Móveis

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: 31/12/2007
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Anual
Data/hora de geração do relatório: 29/01/08 14:10

  

  

   

  

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: 31/12/2007
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Anual
Data/hora de geração do relatório: 29/01/08 14:10
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ANEXO 14 (art. 13 – L.C. 101/00)

COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 31/12/2007
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 29/01/08 14:11

Atos do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
3º QUADRIMESTRE DE 2.007
JANEIRO DE 2.007  A  DEZEMBRO DE 2.007 

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL
(LRF.  Art. 55,  inciso I,  alínea “a”.)

DESPESAS COM PESSOAL DESPESAS LIQUIDADAS

Pessoal ativo – Inclusive Agentes Políticos   
Inativos 
SOMA:
Despesas não computadas (art.19, § 1º da LRF) :
(-)Indenização por demissão
(-)Inativos

12.457.403,11 
0,00 
12.457.403,11 
461.687,91   
0,00

Total Despesa Líquida com Pessoal 11.995.715,20

Receita Corrente Líquida - RCL * 555.449.328,58

% da Despesa Total Líquida com Pessoal sobre RCL 2,16%

Limite 90% (§ 1º, inciso II, art.59) 5,40% 29.994.263,74

Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art.22) 5,70% 31.660.611,73

Limite Permitido (art. 20) 6% 33.326.959,71

* RCL fornecida pela Prefeitura Municipal

DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA 
( LRF. Arts. 54  e 55)

DISPONÍVEL VALOR OBRIGAÇÕES VALOR

- Banco – c/movimento 244.999,77
- Retenções IRF a recolher - 
Restos a pagar  Inscritos 

                                    101.176,63  
138.796,93

SOMA 244.999,77 SOMA 239.973,56

DÉFICIT 0 SUPERAVIT 5.026,21

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

01 – Restos a pagar processados........................    20.437,98
02 – Restos a pagar não processados.................   118.358,95
TOTAL................................................. R$  138.796,93.
Câmara Municipal em Contagem, aos 28 de janeiro de 2.008.
Presidente              :  AVAIR SALVADOR DE CARVALHO
Contadora              :  SÔNIA MARIA DE FREITAS SOUZA – CRC/MG: 57.849
Controle Interno   :  SÉRGIO DE MELLO FILHO
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Prefeita apresenta cronograma 
de obras do PAC Arrudas

Licença ambiental foi concedida e intervenção terá início em fevereiro

R
o

n
ald

o
 Lean

d
ro

Moradores das Vilas São Paulo e 
Dom Bosco conhecem as etapas 
do empreendimento

Tão logo o Conselho Municipal do 
Meio Ambiente de Contagem (Co-
mac) aprovou, em reunião ordinária 
realizada dia 28, a licença ambiental 
para início das obras do PAC Arrudas, 
a prefeita Marília Campos se reuniu 
com lideranças das Vilas São Paulo e 
Dom Bosco. O objetivo foi apresentar 
o cronograma das ações e as etapas 
da obra, além de esclarecer sobre os 
critérios que serão utilizados na remo-
ção das famílias.

Durante a reunião, a prefeita Marí-
lia Campos tranqüilizou a população, 
dizendo que o trabalho da Prefeitura 
só terminará quando obra estiver 
concluída. “A execução de uma obra 
exige um acompanhamento muito 
de perto, não apenas nosso, como 
gestores, mas da própria população”, 

contou. Segundo a prefeita, durante 
todo o processo a população receberá 
informação oficial sobre o andamento 
dos trabalhos, a fim de evitar possí-
veis conflitos. “Queremos melhorar a 
vida de todos. Para que isso aconteça, 
temos de trabalhar juntos. O nosso 
compromisso é de dialogar o tempo 
todo em prol da cidadania. Isso não é 
nenhum favor. O que estamos imple-
mentando é uma política de direito, 
à moradia e a melhores condições de 
vida”, ressaltou.

O PAC Arrudas terá duração de 33 
meses e o início dos trabalhos está 
previsto para 20 de fevereiro. “Nesta 
data, já teremos máquinas trabalhan-
do no primeiro trecho de obras. Para 
isso, nos próximos 15 dias haverá uma 
equipe de assistência social abor-

dando as primeiras 200 famílias para 
a liberação desse trecho de obras”, 
disse o secretário de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente, Carlos Van-
derley. Ao todo, serão construídos 608 
apartamentos, 384 de dois quartos e 
224 de três quartos, para atender à 
demanda das famílias.

“Em outras obras do PAC no Brasil, 
o licenciamento ambiental tem sido 
um entrave. Mas em Contagem, em 
menos de três meses, conseguimos 
fazer com que essa obra, do ponto de 
vista ambiental, fosse autorizada para 
iniciar”, comemorou Carlos Vanderley. 

Morador da Vila São Paulo há 20 
anos, o metalúrgico Wildes de Souza, 
de 55 anos, comemora o reinício 
das obras. “Estou muito satisfeito, 
porque os trabalhos estão parados 

há mais de 10 anos. Será bom de 
mais para todos nós, principalmente 
para aqueles que vêm perdendo suas 
moradias durante longos anos com 
inundações. Tenho acompanhado 
todas as obras em Contagem e estão 
muito boas”, disse.

Também participaram da reunião o 
coordenador da Unidade Gestora do 
Empreendimento, Pedro Paulo Ferrei-
ra dos Santos, representando o Depar-
tamento de Obras Públicas do Estado 
de Minas Gerais (Deop/MG); a vere-
adora Letícia da Penha; o presidente 
da Associação dos Moradores da Vila 
Dom Bosco, Cinésio Rossi Vieira; a 
presidente da Associação Comunitária 
da Vila São Paulo, Zilda Joventino da 
Costa; e o Administrador da Regional 
Industrial, Eustáquio Marinho.


