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A Prefeitura de Contagem começa o ano com 
boas notícias para os seus moradores. Foi assinado 

convênio com o governo federal para investimentos 
de mais de R$ 230 milhões em obras de mobilidade 

urbana, do PAC Médias Cidades. Em 2013, foram 
executadas grandes ações em vários setores. A 

prefeitura presta contas à população do que foi 
feito e segue com novas prioridades.

RETROSPECTIVA 2013
E INVESTIMENTOS PARA 2014

PREFEITURA
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A Prefeitura de Contagem investe na melhoria da mo-
bilidade urbana. No ano passado, várias ações foram de-
senvolvidas pela Transcon para melhorar ainda mais 
o acesso do contagense ao transporte coletivo. Den-
tre as principais ações, destacam-se o aumento em 
15% da frota de ônibus, que passou de 280 para 
321, e a redução da passagem, atendendo reivin-
dicações dos contagenses.

VEJA MAIS:
 Redução da passagem de ônibus passou 
 de R$ 2,95 para R$ 2,75; 
 Aumento da frota de ônibus em 15%, 

passando de 280 para 321; 
 Criação de quatro novas linhas;
 Implantação da linha especial 2581, que 

atende o Eldorado, com ar condicionado, 
internet wi-fi , televisão e acessibilidade;

 Mais de 14 mil pessoas atendidas com 
ações educativas de trânsito.

Mais de R$ 230 milhões 
investidos em mobilidade
Município é o primeiro do país a assinar PAC Médias Cidades
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Prefeitura amplia e melhora 
o transporte de ônibus
Redução no valor das passagens de R$ 2,95 para R$ 2,75

MOBILIDADE URBANA

FAIXAS DE PEDESTRES 
GANHAM NOVA SINALIZAÇÃO

Em 2013, a prefeitura implantou 447  novas faixas 
de pedestres por toda a cidade, principalmente nas 
áreas escolares, ampliando a segurança dos mo-
toristas e pedestres.

O QUE SERÁ FEITO:

 Criação dos novos corredores Norte-
Sul; Leste-Oeste e Ressaca; 

 Implantação do Sistema de 
Transporte Integrado;

 Criação de cinco grandes terminais 
interligados, além de seis estações. 
Três serão intermunicipais; 

 Construção de viadutos e alteração 
no trânsito na Cidade Industrial;

 Serviços de recapeamento de 
vias, drenagem urbana e obras de 
tratamento de fundo de vale.

INVESTIMENTOS

 PAC Mobilidade Urbana 
Médias Cidades

 R$ 206.539.634,95 
 PAC Pavimentação e Qualifi cação 

de Vias Urbanas
 R$ 28.647.463,75  

Contagem foi a primei-
ra cidade do país a assinar 
o Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC 2) Mobilida-
de Médias Cidades, em dezembro 
de 2013. Serão mais de R$ 230 mi-
lhões de investimentos em obras de 
mobilidade urbana e pavimentação. O 
convênio garante a construção de novas 
avenidas e viadutos que ligarão diversos 
corredores da cidade, além da implan-
tação do Sistema de Transporte Públi-
co Integrado com a RMBH, com ter-
minais de ônibus. As obras trarão 
mais qualidade de vida e cida-
dania para os contagenses.

Novas alças, 

avenidas e viadutos
3

Presidente Dilma e prefeito Carlin Moura, 
em reunião sobre convênios entre a 

prefeitura e o governo federal para novos 
investimentos em Contagem
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Contagem programa 
obras de saneamento 
Prefeitura e Copasa aplicam R$ 282 milhões em toda cidade

SANEAMENTO

Córregos canalizados e 
novas avenidas sanitárias 
Prefeitura retomou obras paralisadas em administrações passadas

CÓRREGO FERRUGEM
Para evitar inundações na Cidade 
Industrial, a prefeitura assinou ordem de 
serviço para as obras de requalifi cação 
urbana e ambiental, e de controle de 
cheias do Córrego Ferrugem.
Investimento: R$ 60 milhões
Pessoas benefi ciadas: 5 mil . 

AVENIDA DAS ALTEROSAS
Segunda etapa das obras da avenida 
Alterosas, na Ressaca. Instalação de 
bocas-de-lobo, sarjeta, meio-fi o e 
passeio. 
Investimento: R$ 5,7 milhões
Pessoas benefi ciadas: 2.800

AVENIDA DOIS
Retomada das obras da 
avenida Dois, na Ressaca, que 
vão benefi ciar cerca de 17 mil 
moradores dos bairros Oitis, 
Milanez e Colorado.  
Investimento: R$ 12 milhões 
Pessoas benefi ciadas: 17 mil

AVENIDA NACIONAL
Cerca de 80% das intervenções de 
pavimentação asfáltica, drenagem e 
obras complementares da avenida 
Nacional em fase de conclusão. 
Investimento: R$ 5 milhões
Pessoas benefi ciadas: 
70 mil 

AVENIDA 
IMBIRUÇU
Iniciadas no ano passado, 
as obras incluem 
drenagem, pavimentação, 
urbanização e obras 
complementares em ruas 
transversais.  As obras 
fazem parte do saneamento 
do Córrego Imbiruçu.
Investimento: 
R$ 3 milhões
Pessoas benefi ciadas: 
R$ 64 mil  

Atendendo reivindicação dos contagenses, a prefeitura, em 
parceria com a Copasa, retomou obras de canalização de cór-

regos e a construção de novas avenidas sanitárias, que es-
tavam paralisadas em administrações anteriores. Com 

a ação, mais de 90 mil moradores das regiões da 
Ressaca, Nacional, Petrolândia e Industrial es-

tão sendo diretamente benefi ciados. A cida-
de ganha em qualidade de vida e põe fi m 

aos transtornos em épocas de chuvas.

 O QUE SERÁ FEITO: 
 Expansão da capacidade 

de atendimento do Sistema 
Sanitário de Nova Contagem, 
Santa Luzia, Estância Colonial, 
Praia, Quintas Coloniais, R. Mata, 
Imbiruçu, Bacia da Pampulha – Meta 
2014, dentre outras;

 Implantação de bacias de detenção ao 
longo do Córrego Ferrugem;

 Tratamento de esgoto de Nova Contagem 
e da Bacia Várzea das Flores;

 Expansão da capacidade de 
atendimento do Sistema de 
Abastecimento de Água de 
Nova Contagem e do Riacho.

As boas relações da 
prefeitura com o governo 
estadual garantiram, no ano 
passado, R$ 282 milhões em 
obras de tratamento de esgoto 
e de água, novas avenidas sanitá-
rias, canalização de córregos, trata-
mento de fundo de vale, além de 6 mil 
ligações de esgoto. As intervenções, a 
serem executadas de 2013 a 2016, 
contemplam regiões da Sede, Na-
cional, Industrial, Eldorado, Var-
gem das Flores, Petrolândia, 
Riacho e Ressaca.
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Município dá continuidade às 
ações de combate à dengue
Agentes de controle de endemias já atuam por toda a cidade

CIDADE MAIS LIMPA: Foram recolhidos mais de 107 mil tonela-
das de lixo domiciliar e a reciclagem de lixo ampliada em 58%, em 
relação a 2012.

BRIGADA DA LIMPEZA: A prefeitura implantou a Brigada da Lim-
peza, uma força-tarefa para acabar com os pontos de descarte irregular 
de lixo e entulho. O programa identifi ca, limpa e fi scaliza os “bota-fo-
ras”. Desde outubro de 2013, já foram removidas 9 mil toneladas de lixo 
e entulho descartados irregularmente em 192 pontos da cidade.

NOVAS PRAÇAS: Em 2013, a prefeitura, por meio da Conparq, 
revitalizou 55 praças com nova jardinagem e o plantio de mudas, 
além de construir duas novas praças para a comunidade.

A prefeitura redobra os esforços para garantir a 
manutenção das ruas e avenidas da cidade. Em 
2013, foram recapeadas 3.365 vias, que recebe-
ram mais de 31 mil toneladas de asfalto. A Ope-
ração Tapa-buracos prioriza as ruas e ave-
nidas mais movimentadas, além de atuar 
também nas demais vias dos bairros, de 
acordo com a demanda e disponibilida-
de dos equipamentos. 

Uma cidade mais limpa e 
bonita para se viver bem
Mais de 3 mil ruas receberam serviços de manutenção e limpeza

FIQUE ATENTO:
Não deixe água parada em pneus fora 

 de uso;
 Não deixe água parada nas calhas da 
residência. Remova folhas, galhos ou qualquer 

material que impeça a circulação da água;
Livre-se das vasilhas que fi cam abaixo dos vasos 
de plantas;

Caixas d´água devem ser limpas constantemente e 
mantidas sempre fechadas e bem vedadas;

 Mantenha limpos e vedados poços artesianos ou qualquer 
outro tipo de reservatório de água;

Troque diariamente a água das vasilhas que servem para as 
criações beberem água – galinhas, gatos e cachorros;
Piscinas devem ter tratamento de água com cloro, sempre 

na quantidade recomendada. Caso não esteja sendo 
utilizada, deve ser desativada, retirando toda a água;
Garrafas, latas, vasilhas, copos (ou outros 

recipientes semelhantes) tem que ser 
armazenados em locais cobertos e sempre 

de cabeça para baixo. Caso não tenham 
serventia, devem ser embrulhados em sacos 

e descartados no lixo;
Não jogue lixo em lotes vagos ou 

terrenos baldios.

Por meio do 0800 2831 225  
a comunidade pode fazer 
denúncias, pedidos de limpeza 
e obter informações.

Contagem foi referência no enfrentamento da dengue em 2013, 
com ações de conscientização da população, fi scalização e mu-

tirões de limpeza em toda a cidade. O município também foi 
um dos primeiros de Minas a implantar o teste rápido para 

identifi car a dengue, com resultado em apenas dez minu-
tos. A prefeitura ainda disponibilizou postos exclusivos 

para a assistência às pessoas vítimas da doença. Os 
agentes comunitários de Saúde e de Endemias foram 

valorizados com aumento salarial, que passou para 
R$1.085,00 mais vale-refeição de R$ 180,00.

Para 2014, a prefeitura vai intensifi car os 
trabalhos e pede que a população adote me-

didas simples para evitar a proliferação do 
mosquito.
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SAÚDE

Prefeitura melhora e amplia 
investimentos em saúde 
Inauguradas seis unidades de saúde, benefi ciando 54 mil pessoas 

Dezoito novas UBS´s serão 
construídas em 2014
Mais médicos e infraestrutura para assistência aos contagenses  

CONTAGEM TERÁ NOVA 
MATERNIDADE E NOVO 
PRONTO-SOCORRO DO JK

No início de 2013, a prefeitura retomou as obras de construção 
do novo Centro Materno Infantil e do novo Pronto-Socorro do JK, que 
estavam paralisadas. As obras estão em pleno andamento e serão entre-
gues à população este ano. Com os novos equipamentos, a prefeitura am-
plia a assistência às mulheres e crianças, aumenta a capacidade de partos 
para 600 ao mês e também a capacidade de atendimento aos moradores da 
região do Eldorado.

A prefeitura, em parceria com os governos estadu-
al e federal, vai construir este ano 18 novas Unida-

des Básicas de Saúde (UBS´s) em várias regiões da 
cidade. A medida amplia a assistência de saúde 

aos contagenses, com mais médicos e infra-
estrutura adequada para o atendimento da 

população e o trabalho dos profi ssionais. 
Os investimentos somam R$ 22 milhões. 

Durante o ano de 2013, a prefeitura investiu na amplia-
ção das unidades de saúde, em especial, da atenção bá-
sica. Quatro novas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) 
foram inauguradas e uma foi revitalizada. A popula-
ção também ganhou a Casa de Apoio à Gestante de 
Alto Risco e um Centro de Atenção Psicossocial 
(Caps). Os investimentos garantiram melhores 
condições de atendimento para a população e 
de trabalho para profi ssionais da área. 

Melhor atendimento para os 
pacientes e mais infraestrutura

Mais unidades de saúde 
em toda a cidade

UNIDADES 
INAUGURADAS:
 UBS Joaquim Murtinho – capacidade 

para atender 15 mil pessoas. 
 Investimento: R$ 1,2 milhão.
 UBS Oitis – capacidade para atender 8 mil 

pessoas. 
 Investimento:  R$ 780 mil.
 UBS Colorado – capacidade para atender 12 mil 

pessoas na região da Ressaca.
  Investimento: R$  1,2 milhão.
 UBS Água Branca – capacidade para atender 12 mil 

pessoas da região.
 Investimento: R$ 1,5 milhão.
 Casa de Apoio à Gestante – oferece atendimento 

antes e depois do parto. 
 Centro de Atenção Psicossocial (Caps) – presta 

atendimento às pessoas com grave problema 
psíquico. 

REFORMA
 Reforma da UBS Monte Castelo – 

mais  de 5 mil pessoas benefi ciadas
 Investimento: R$141.825,09
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Contratação de médicos 
esteve entre as prioridades
Dezesseis médicos cubanos já estão atendendo na cidade

Prefeitura entregou três 
Cemei´s para a população 
Para 2014 a previsão é a entrega de mais três unidades

Além de investimentos em estrutura física, a prefeitura 
ampliou o número de médicos nas unidades de saúde, nos 
leitos hospitalares e no atendimento odontológico. Em rela-

ção a 2012, foi registrado aumento de 100% das equipes do 
Serviço de Atendimento Domiciliar, que atendem aproxima-
damente 100 pacientes por mês. 

Para ampliar a oferta de vagas na Educação Infantil, a 
prefeitura construiu novos Centros Municipais de Educação 
Infantil (Cemei’s): Cândida Ferreira, na Ressaca; Retiro, em 
Vargem das Flores e reformou o Cemei Perobas, na região da 

Sede, que estava interditado. Cada um deles atendendo cerca 
de 150 crianças com até seis anos. Para 2014, está prevista a 
entrega de mais três unidades nos bairros Darcy Ribeiro, Par-
que São João e Linda Vista. 

VEJA MAIS:
 Em 2013, foram contratados 575 novos 

profi ssionais de saúde, sendo que 175 da 
área médica em diversas especialidades; 

 Programa Mais Médicos encaminhou ao 
município 16 novos médicos cubanos, que 
já estão trabalhando nas unidades de saúde da 
Ressaca, Petrolândia e Nova Contagem; 

 Hospital Municipal ganhou mais 14 leitos para a clínica 
médica;

 Implantados seis novos consultórios odontológicos em 
unidades de saúde e ampliada a cobertura do atendimento 
odontológico de 16% para 20%.

SAÚDE NA ESCOLA
Mais de 37 mil alunos participaram das 
atividades do Programa Saúde na Escola 
(PSE). Profi ssionais da saúde mediram a 
altura e o peso das crianças e realizaram 
exames de vista, avaliação nutricional e 
atividades físicas.

VEJA MAIS:
Mais de R$ 5 milhões destinados às creches para o atendimento de 3 

mil crianças; 
Entrega de 56 mil kits escolares com mochilas, estojo, cadernos, tesoura, 

cola, régua, apontador, caixa de lápis de cor e canetas;
Merenda escolar balanceada e com qualidade nutricional para todos os estudantes; 
Implantação de programas especiais Atleta na Escola e Encontro Marcado com 

Fernando Sabino, que envolveu cerca de 70 escolas em atividades de incentivo à 
leitura e à produção textual; 

Desenvolvimento dos programas Escola Aberta, Escola Integral e Mais Cultura, além dos 
projetos Camaleão, Educação pelo Tambor, Fanfarra e Harmonia; 

Ampliação do Projeto Educação Inclusiva, com aumento das salas de aula com recursos 
multifuncionais, de 240 para 357.

VOCÊ SABIA?
A prefeitura já está instalando 

câmeras de vigilância e alarmes 
nas escolas municipais. Também 

está preparando os novos kits esco-
lares que serão distribuídos para todos 

os alunos da rede municipal. 
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ENSINO DE QUALIDADE
No ano passado, a prefeitura 
destinou à Funec os recursos dos 

royalties do Petróleo que cabem a 
Contagem, por meio da Lei 4581/2013;

A Funec também ganhou nova sede, com mais 
infraestrutura para o atendimento dos alunos e o 

trabalho dos profi ssionais; 
A Funec abriu cerca de 1.300 vagas em 40 cursos 

de qualifi cação profi ssional, em parceria com 
o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego (Pronatec);
610 novos profi ssionais se 

formaram no fi m de 2013 em 
diversas áreas.

VEJA MAIS:
 A prefeitura inaugurou 

ainda a primeira Casa de 
Passagem Feminina, que dá 
assistência a adolescentes em 
situação de risco social;

 A cidade ganhou mais um Centro 
de Referência de Assistência 
Social (Creas), que foi entregue à 
comunidade do Eldorado em 2013; 

 Ampliação das ações do Procon, 
que aumentou em 19% os 
atendimentos;

 Entrega de 112 apartamentos 
do Conjunto Habitacional 
Recanto do Amanhecer, no 
bairro Sapucaias; 

 Criação do Programa Bolsa 
Família Bairro Adentro, que 
cadastra famílias carentes na 
periferia da cidade;

 O Programa Bolsa Família 
atingiu a marca de 23.192 
famílias benefi ciadas, 
representando um 
investimento de R$ 1,6 
milhão.

SOCIALEDUCAÇÃO

Contagem ganhou primeiro 
Restaurante Popular
Capacidade para 4 mil refeições/dia, comida barata e balanceada

Funec volta e oferece mais 
cursos profi ssionalizantes
Quatorze unidades com vagas para ensinos médio e médio/técnico

A prefeitura  inaugurou o primeiro Restaurante Popular da 
cidade, com alimentação balanceada por apenas R$ 2,00. 

A prefeitura foi responsável por 100% dos investimen-
tos, sendo R$ 1,6 milhão entre equipamentos e ma-

nutenção. E, no almoço de Natal, o restaurante 
distribuiu cerca de 600 refeições para pessoas 

carentes da cidade. Para 2014, a previsão é 
atingir as 4 mil refeições diárias, capa-

cidade total do restaurante.

A prefeitura priorizou a qualifi cação dos jovens e vol-
tou com a Funec, oferecendo excelência no ensino. Fo-

ram reabertas 11 unidades, que somadas as três que 
já existiam, são 14 em funcionamento, que ofe-

receram, em 2013, 1.860 vagas para os ensi-
nos médio e  médio/técnico.

O QUE SERÁ FEITO:
 Oferta de 710 novas vagas 

para os ensinos médio e 
médio/técnico em 2014, 
com cursos de análises 
clínicas, farmácia, química 
e informática;

 Mais 2 mil vagas em 60 
cursos de qualifi cação 
e cursos técnicos, com 
garantia de auxílio-
transporte, uniforme, 
material didático e 
alimentação.

12 13

Venha estudar na Funec

Telefone: 3391-4553
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O QUE SERÁ FEITO
A prefeitura vai iniciar a instalação das 92 
câmeras de videomonitoramento do Programa 
Olho Vivo, ampliando a vigilância eletrônica nas 
principais ruas e avenidas da cidade.

DEFESA CIVILSEGURANÇA

Prefeitura faz a sua parte 
para garantir segurança
Novas viaturas e novos guardas para prevenção à criminalidade

Contagem se prepara 
para o período chuvoso
O cuidado com o lixo pode evitar riscos e transtornos à população

A Defesa Social implantou um Plano de Contingência 
para 2013 e 2014, com dados para prevenir desastres e 

ocorrências durante o período chuvoso. Assim, mui-
tas tragédias, que eram comuns nos anos anteriores, 

tendem a diminuir devido às ações da prefeitura. 
Foram repassadas às comunidades que vivem 

em área de risco informações sobre como agir, 
o que fazer e a quem recorrer quando hou-

ver desastres naturais.

A prefeitura faz a sua parte e intensifi ca os trabalhos 
de segurança para deixar Contagem mais tranquila. Em 
parceria com o governo estadual, foram realizadas vá-
rias atividades para proteger o cidadão e o patri-
mônio público, no ano passado. A administração 
também fortaleceu a Guarda Municipal, com di-
versas ações.

VEJA MAIS:
Convocação de 70 novos guardas municipais, ampliando o 

número de agentes para 462; 
Renovação da frota de carros da Guarda Municipal, Defesa 

Social e Defesa Civil, com 29 novos veículos; 
27 novas viaturas para a Polícia Militar;
Implantação do sistema de informação Rede Infonseg;  
Criação da Patrulha Social;
Conquista de 92 câmeras de videomonitoramento, do Programa 

Olho Vivo;
Ampliação da segurança nas escolas, com os projetos Patrulha 

Escolar e Anjos da Escola;
Ampliação dos programas Rede de Vizinhos Protegidos e Rede 

de Comerciantes Protegidos;
Implantação do Centro de Prevenção à Criminalidade, na Ressaca;
Ampliação da segurança no comércio durante o período de  Natal.

VEJA MAIS:
Foram instalados 15 pluviômetros próximos aos 

aglomerados para monitorar o volume da água da chuva; 
A prefeitura também fez um mapeamento das áreas de risco 

e instalou placas em pontos de  alagamentos para alertar a 
população; 

Durante as fortes chuvas, a prefeitura fez uma força-tarefa para 
auxiliar os moradores das áreas de risco, com assistência 

 social e limpeza dos pontos alagados.

O QUE SERÁ FEITO:
O trabalho preventivo e de emergência da Defesa Civil vai continuar 
durante os meses de  janeiro, fevereiro e março. A prefeitura mantém 
atenção especial e redobrada nas áreas de encostas, morros e 
margens de rios. 
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Contagem preparada para 
enfrentar a violência

14

193
BOMBEIROS

199 
DEFESA CIVIL

TELEFONES 
DE EMERGÊNCIA
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 VEJA MAIS:
 Contagem aderiu ao Programa Metropolitano de 

Resíduos Sólidos (PMRS), uma Parceria Público Privada, 
organizada pelo governo estadual para tratar e assegurar 
a correta destinação do lixo;

 Desburocratização na emissão do Certifi cado de 
Regularidade Ambiental (CRA). O prazo, que antes era de 
24 meses, passou para dez dias. Um crescimento de 72% 
na emissão de certifi cados ambientais;

 Plantio de mais de 2 mil árvores em toda a cidade, 
somente em 2013.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOMEIO AMBIENTE

Meio ambiente preservado 
e protegido em Contagem

Crescimento econômico 
com mais oportunidades

Certifi cado de licenciamento ambiental é desburocratizado Prefeitura amplia ações para recuperar economia da cidade

VEJA MAIS:
 Contagem reduziu de nove para cinco dias a liberação de alvarás 

e certidões. Com a mudança, a unidade do Programa Minas Fácil 
abriu mais 116 empresas;

 Inauguração do Shopping Contagem, na Ressaca, gerando mais de 2 
mil empregos;

 Apoio aos projetos que geram empregos e mais oportunidades para a 
população, como os da CNH Latin América e da GE Transportation de Contagem; 

 De janeiro a setembro de 2013, cerca de 236 novos profi ssionais foram preparados para 
o mercado de trabalho pelo Centro de Formação do Trabalhador de Contagem (Cefort);

 O Sine Móvel foi implantado para o atendimento aos trabalhadores nos seus 
próprios bairros, especialmente nas regiões mais carentes da cidade.

A prioridade da adminis-
tração é investir no desen-
volvimento econômico sus-
tentável. Para isso, no ano 
passado, a prefeitura rea-
lizou várias ações, dentre 
elas a adesão aos progra-
mas Água da Gente, Metro-
politano de Resíduos Sólidos 
(PMRS) e “Uma Vida, Uma 
Árvore”. 

Em 2013, a Prefeitura de Contagem trabalhou para 
recuperar a economia da cidade, fomentar a indús-

tria e o comércio, atrair mais empresas e ofere-
cer mais oportunidades de emprego para todos.  

Para estreitar ainda mais os laços econômi-
cos e garantir novas oportunidades de negó-

cios, representantes do governo municipal 
e empresários de diversos setores visita-

ram a China. Nessa missão diplomática 
foi fi rmado um termo de cooperação 

mútua entre as cidades de Conta-
gem e Jiaxing, que se tornaram 

cidades-irmãs.  
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Funcionalismo recebeu maior aumento salarial da Grande BH

Servidores públicos são 
valorizados em Contagem 

FUNCIONALISMOGESTÃO

Prefeitura arrumou a casa 
e retoma os investimentos 
Mais efi ciência administrativa: receita municipal aumentou 8,3%

    VEJA MAIS
Pagamento antecipado e integral do 

13º salário no dia 28 de outubro (Dia 
do Servidor Público);

Pagamento dos salários sempre no 
primeiro dia útil de cada mês;

Nomeação de 600 concursados para 
reposição do quadro de pessoal;

Ampliação dos estabelecimentos 
credenciados do cartão de vale-
refeição, com a mudança do cartão 
Coopelife para CDL Card; 

Redução da jornada de trabalho para 
30 horas do quadro administrativo da 
Educação e da Funec;

Aumento salarial dos agentes 
comunitários de endemias e da 
saúde, que passaram a receber quase 
o dobro do salário: de R$ 691,80 para 
R$ 1.085,60, mais R$ 180,00 de vale-
alimentação;

Níveis 1, 2 e 3 da saúde passaram a 
receber mais que o salário mínimo. O 
salário passou para R$ 750,00 mais o 
reajuste de 7,16% do INPC.

A prefeitura tem investido na modernização da 
máquina pública e na dinamização da gestão. A 
administração vem trabalhando para promover o 
desenvolvimento econômico sustentável da cida-
de.  Para isso, foi preciso arrumar a casa e ampliar 
a capacidade de investimentos do município. 

Em 2013, a prefeitura mostrou que valoriza os servido-
res públicos, estimulando-os para o trabalho. Dentro da 

política de valorização do funcionalismo, a prefeitura 
reajustou em 7,16% o salário de todos os funcioná-

rios efetivos da administração municipal. Este foi o 
maior reajuste salarial dado aos servidores entre 

as cidades da Região Metropolitana de Belo Ho-
rizonte (RMBH). 

PREFEITURA COM CONTAS 
ORGANIZADAS 

 Em 2013, a arrecadação de Contagem cresceu 
8,3% em relação a 2012, passando de R$ 932 
milhões para mais de R$ 1 bilhão; 

 Esse crescimento ocorreu mesmo com a isenção do IPTU 
Residencial; 

 Com os recursos em caixa, a prefeitura ampliou os investimentos 
na educação, saúde, segurança, social e outras áreas.

 Um dos grandes gargalos encontrados em 2013 foi a dívida 
pública consolidada, de R$ 467 milhões, com taxa média de 
juros de 17%, que consome cerca de R$ 60 milhões do orçamento 
municipal; 

 Outro sério desafi o encontrado em 2013 foi o défi cit no Fundo 
Municipal de Previdência (Previcon), de R$ 50 milhões, resultado de 
contribuições patronais equivocadas ao longo dos últimos anos;  

 A prefeitura está empenhada em criar mecanismos para 
aumentar a arrecadação municipal, controlar a dívida 
herdada e regularizar as contas públicas;

 O bom relacionamento da prefeitura com os 
governos federal e estadual também trouxe diversos 
investimentos para Contagem em 2013. Foram 
aprovados projetos, fi rmados convênios e 
iniciadas obras em diversos pontos da cidade.

VOCÊ SABIA?

 Em Contagem, a população continua isenta do 
pagamento do IPTU Residencial. São 161 mil 
moradias que não pagam o imposto.

Prefeitura investiu também na 
capacitação profi ssional dos 

servidores
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Participação popular e mais 
transparência nas ações
Prefeitura planeja junto com os contagenses os rumos da cidade

Democracia, participação popular e mais 
transparência nas ações. Esse foi um dos mar-
cos da administração em 2013. Diversas ações 
priorizaram a participação popular na ges-
tão e deram mais transparência à máqui-
na pública. A maior e mais abrangente 
ação foi o Planejamento Participativo, 
iniciativa inédita no município, em 
que a população foi convidada a 
participar diretamente na elabo-
ração do PPA 2014/2017, apro-
vado no fi m de 2013. 

20

VEJA MAIS:
A prefeitura também reforçou a democracia com a instalação de 
Câmaras Setoriais para manter um diálogo permanente com as categorias 

da Saúde e da Educação; 
 Implantação do Gabinete Itinerante, em que a administração pública percorreu 
as oito regionais, ouvindo as demandas da população e propondo ideias;

Realização das conferências municipais de Saúde, Educação, Meio Ambiente, 
Controladoria, Cultura, Assistência Social, Direitos e Cidadania, Juventude e Cidades;

 Adequação à Lei Federal 12.527/2011, também conhecida como Lei de Acesso 
à Informação. Foi ampliado o Portal da Transparência, estabelecendo o acesso às 

informações públicas referente a despesas de pessoal;
A prefeitura criou canais de comunicação diretos com a população, por meio das mídias 
sociais (Facebook, Twitter e Youtube), reformulou o site e ampliou a distribuição do Jornal 

Prefeitura Faz.

Mais cultura e lazer para 
os contagenses
Espetáculos culturais e atividades artísticas marcaram o ano de 2013

VEJA MAIS:
 Aprovação da Lei de Cultura que criou o Sistema Municipal 

de Cultura;
 Implantação da Central de Cursos com ofi cinas gratuitas de 

teatro, violão, arte circense, pintura, teclado, entre outras;
 Participação de artistas contagenses no Circuito Cultural, por meio 

do Ateliê Vivo;
 Tombamento do Conjunto Paisagístico do Morro Redondo para 

preservar o patrimônio;
 Abobrinhas – Festival de Teatro;
 I Mostra de Teatro – peças Tippi – A Menina Encantada; Os Saltimbancos; 

Cadê o Boi; Flinc; Auto de Natal; Esquetes e Cantorias;
 Revelando Contagem – concurso de fotografi a.

A prefeitura levou cultura e entretenimento à popu-
lação. Para difundir atividades artísticas, um dos pro-

jetos que obteve mais êxito foi o Circuito Cultural, 
realizado nas oito regiões da cidade, paralelamen-

te à Praça da Cidadania, bandas como Forfun, 
Orquestra Mineira Brega (OMB) e Vander Lee 

foram algumas das atrações. 

Fundac incentiva a cultura e 
artistas de Contagem
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Prefeitura prioriza todas 
as oito regiões da cidade 
Obras melhoram mobilidade e promovem qualidade de vida 

SEDE

 As ruas Maria Cecília, Rosa de Abreu, Leopoldina e Tibúrcio Custódio, no bairro 
Maracanã, foram pavimentadas, benefi ciando famílias dos bairros Chácaras 
Califórnia e Alvorada;

 Construção da Arena Esportiva Santa Luzia em terreno que era usado como bota-fora; 
 Execução do serviço de Tapa-buracos em 258 ruas da região;
 Sinalização horizontal renovada na praça da Bíblia e entorno.

ELDORADO

 O CSU Eldorado foi transferido pelo Estado ao município. A próxima ação é 
revitalizá-lo;

 Feira de Artesanato do Eldorado foi reestruturada, com reforma nos banheiros, 
nova demarcação dos pontos das barracas, retorno da música ambiente  e 
implantação de espaço recreativo para crianças; 

 Poliesportivo da praça do Sô Teco foi revitalizado. 

INDUSTRIAL

 O CSU Amazonas foi transferido pelo Estado ao município. O próximo passo é 
revitalizá-lo e utilizá-lo para o desenvolvimento de atividades esportivas, culturais e 
sociais; 

 Transformação de bota-fora clandestino em praça; 
 Construção de uma escada para facilitar o acesso dos moradores da rua Coronel 

João Rennó e rua Maracá; 
 Revitalização da Feira do bairro Amazonas.

RIACHO 

 Para evitar risco de acidentes, a rua Rio Comprido recebeu três novas lombadas, 
um redutor eletrônico de velocidade e nova sinalização;

 Rua Mantiqueira e avenida Cantagalo foram revitalizadas e receberam lombofaixas 
para a passagem segura de pedestres;

 Avenida São Francisco ganhou sinalização e lombadas.

REGIONAIS

Obras nos bairros melhoram 
a vida das pessoas
Acesso viário contribui para o desenvolvimento das regiões

NOVA CONTAGEM

 Nova Contagem conta com 223 ruas e becos asfaltados. Foram revitalizados 103 ruas 
e becos, com obras de drenagem e pavimentação;

 Avenida VP1, principal via do bairro, recebeu serviços de drenagem, pavimentação e passeio;
 Implantação e construção da Estação Elevatória de Esgoto (EEE-Estaleiro), 

benefi ciando mais de 50 mil pessoas;
 Execução de nova etapa das obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário 

Vargem das Flores;
 Sete praças revitalizadas.

RESSACA

 A avenida Gandhi, na esquina com rua Constantinopla, passou por obras de 
drenagem, solucionando alagamentos e transtornos em épocas de chuvas; 

 Obras de recuperação, contenção e pavimentação na rua Vinhático, que liga o bairro 
Guanabara ao Jardim Laguna;

 Realização de Operação Tapa-buracos em 33 ruas; 
 Retirada de 300 caminhões de entulho e lixo das ruas;
 Recolocação de mais de 50 placas de trânsito e instaladas mais de 20 para melhorar a 

sinalização na região.

NACIONAL

 Pavimentação da rua Minas Gerais no bairro Bom Jesus (sarjeta e meio-fi o); 
 Pavimentação da rua Nossa Senhora de Fátima, com novo acesso aos bairros Vale 

das Orquídeas, Bom Jesus, Nacional 2ª Seção, Jardim Alvorada e Caiapós; 
 Pavimentação das ruas Maria Eloisa, no Tijuca, e Amitas  Jaques, no Pedra Azul; 
 Implantação de faixas de segurança e de sinalização vertical nas vias do entorno das 

escolas Professor Wancleber Pacheco, Walter Fausto do Amaral, Glória Marques 
Diniz, Vereador Benedito Batista e E.E. Miguel Mendonça. 

PETROLÂNDIA 

 Construção de praça no entroncamento das ruas Amazonita, Crisopácio e Império do Sol; 
 Pavimentação asfáltica de cinco ruas no bairro Tropical: Um, Dois, Três, Quatro e Cinco;
 Limpeza do córrego Chico Mendes, no bairro Solar do Madeira;
 Instalação de postes de iluminação em cerca de 20 ruas do bairro Estância Imperial;
 Segunda etapa das obras do Córrego Imbiruçu com urbanização da avenida Imbiruçu.

22 23
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8ª Corrida João César de Oliveira se 
destacou entre os circuitos existentes, com 
a participação de mais de 3 mil atletas.

Revitalização de sete campos de futebol.

Convênio entre a Prefeitura 
e o governo federal garantiu  

a criação de um Centro de 
Iniciação Esportiva (CIE).

Os ginastas da equipe de trampolim 
acrobático conquistaram resultados 

expressivos em torneios internacionais.

Sada Cruzeiro foi campeão 
mundial de vôlei. O Poliesportivo 
Riacho tornou-se caldeirão da 
equipe mineira. 

Incentivo aos atletas para 
a prática de esportes
Sada Cruzeiro e ginastas conquistam prestígio nacional e internacional 

PORTAL DA PREFEITURA: 
www.contagem.mg.gov.br

FALE CONOSCO: 
portal@contagem.mg.gov.br

REDES SOCIAIS

TELEFONE: 3352-5000
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facebook.com/prefeituracontagem

twitter.com/prefcontagemFIQUE ANTENADO 
COM AS NOVIDADES 
DA PREFEITURA

ESPORTE


