
A Prefeitura apresenta aos cidadãos e ci-
dadãs de Contagem a sua prestação de 
contas. Trata-se de um balanço das prin-
cipais atividades realizadas de janeiro a 
julho deste ano.
Esta edição traz os destaques de áreas 
como educação, saúde, obras, meio am-
biente, cultura, dentre outras.
Boa leitura!
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FUNCIONALISMO PÚBLICO

AS CONTAS DA 
PREFEITURA
JANEIRO A JUNHO

194.700

44.744
64.430
65.172
12.174
7.792

388

empregos de carteira 
assinada

na Indústria
no Comércio
no setor de Serviços
na Administração Pública
na Construção Civil
na Agropecuária

ECONOMIA MUNICIPAL

Fonte: Rais de 2019

17.380 EMPRESAS Contagem apresentou saldo positivo 
no levantamento do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados 
(Caged), do Ministério da Econo-
mia. A cidade registrou no primei-
ro semestre deste ano, um saldo de 
7.099 empregos formais de serviços 
(2.661), indústria (1.618), comércio 
(1.572), construção (1.243), agro-
pecuária (5), entre janeiro e junho.

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

A Prefeitura tem trabalhado muito para colocar 
a casa em ordem, promover o equilíbrio das con-
tas públicas e reduzir os gastos. Com a retomada 
de obras que estavam paradas, o enfrentamento à 
pandemia e o diálogo permanente com a socieda-
de, a adminitração investe em medidas para garan-
tir a volta do desenvolvimento econômico e social 
no pós-crise sanitária.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Contagem tem um endividamento baixo, de 
R$ 674,021 milhões (dívida consolidada) e de 
R$ 187,128 milhões (dívida consolidada líqui-
da), que representam, respectivamente, 33% e 
9,45% da receita corrente líquida. Como a dí-
vida é baixa, a Prefeitura pode realizar novos 
investimentos por meio de empréstimos já con-
tratados na gestão anterior e de outros que po-
dem ser feitos pela atual administração.

Apesar da crise provocada pela pandemia e da re-
dução de repasses de recursos pelos governos es-
tadual e federal, a Prefeitura tem mantido todos 
os compromissos em dia com servidores, forne-
cedores e prestadores de serviço. E também ga-
rantido investimentos em obras de infraestrutura 
e mobilidade urbana, dentre outras.
Sem as receitas extraordinárias de auxílios pelos 
governos estadual e federal, estima-se que Con-
tagem tenha uma perda de receita em torno de 
R$ 200 milhões. A previsão é que a receita deste 
ano fique em torno de R$ 1 bilhão e 930 milhões, 
um recuo de 3,5% em relação ao ano passado.

Foram gerados 7.099 novos postos de 
trabalho com carteira assinada em seis meses 

Contribuiu para o resultado positi-
vo as medidas adotadas pela Prefei-
tura para a retomada da economia 
e geração de empregos. Dentre elas, 
o acordo intermediado pelo gover-
no com os representantes da Câma-
ra de Dirigentes Lojistas (CDL) de 
Contagem e sindicatos dos traba-
lhadores, que beneficiou mais de 20 
mil comerciários.

ENDIVIDAMENTO 
BAIXO POSSIBILITA 
INVESTIMENTOS 

CONTAS EM DIA, APESAR   
DA REDUÇÃO DA RECEITA  

CIDADE TEM
12.518 SERVIDORES

DIÁLOGO SERÁ 
PERMANENTE

Contagem tem 7.921 servidores concursados, 800 
comissionados e 3.797 entre contratados e outras 
funções. Os gastos com pessoal no primeiro qua-
drimestre de 2021 foram de R$ 790,6 milhões, ou 
39,81% da receita, incluindo ativos, aposentados 
e pensionistas. 

O município deve se manter abaixo dos limites da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de, no máxi-
mo, 54%. 
O valor pago a cada servidor e servidora, inclusi-
ve à prefeita, vice-prefeito e secretários e secretá-
rias municipais, pode ser consultado na internet, 
no Portal da Transparência.

Para ampliar a interlocução com os sindicatos e associa-
ções representativas das servidoras e servidores públicos, 
a Prefeitura criou a Comissão Permanente de Negociação 
Coletiva – Copenc, que já se reuniu com representantes do 
Sind-Saúde, do Sindicato Único de Trabalhadores em Edu-
cação - Sind-UTE Subsede Contagem, e com o Grupo de 
Trabalho (GT) dos servidores da Guarda Civil. Coordenado 
pela Secretaria de Governo, a Copenc se reunirá periodica-
mente para tratar de reivindicações coletivas.

MUNICÍPIO TEM CONTAS 
PÚBLICAS EQUILIBRADAS E BOA 
CAPACIDADE DE INVESTIMENTOS
Preparar a retomada do 
desenvolvimento no
pós-pandemia é uma das 
prioridades da Prefeitura

CRESCIMENTO 
NA GERAÇÃO 
DE EMPREGOS

CONTAGEM REAGE
À CRISE E MANTÉM

Portal da Transparência
www.contagem.mg.gov.br/transparencia

RECEITAS 
IPTU ............................................................ R$ 14.894 
ISSQN ......................................................... R$ 85.748 
ITBI ............................................................. R$ 44.458 
FPM ............................................................ R$ 52.865 
ICMS /ANO ............................................... R$ 323.822 
IPVA ............................................................ R$ 86.568 
Fundeb (Educação) ................................ R$ 167.951 
Saúde (SUS) União/Emendas .............. R$ 123.517
*Outras:  .................................................... R$ 123.217 
Total:  ...................................................... R$ 983.022
*IRRF, taxas, dívida ativa, multas, rendimentos de 
aplicações, serviços, desvinc. CCSIP, ITR/IPI/CFEM, LC 
Kandir / FEX, FNAS/Suas, FNDE/QESE, Cide/Royaltes/
convênios, honorários

 

DESPESAS
Educação .................................................. R$ 162.934
Saúde ......................................................... R$ 126.856
Inativos e pensionistas .......................... R$ 103.252
Outros órgãos .......................................... R$ 87.971
Dívida ......................................................... R$ 30.115
Precatórios ............................................... R$ 7.388
Gastos por Área (Inclui Pessoal e obrigações) 

Saúde ......................................................... R$ 289.673
Educação .................................................. R$ 202.684
Previdência Municipal ............................ R$ 103.659 
Manutenção da Cidade .......................... R$ 85.319
(Capina, Coleta de Lixo, Operação Tapa Buracos, etc.)

Obras e Equipamentos .......................... R$ 43.866 
Assistência Social ................................... R$ 19.248
(Restaurantes Populares, Cozinha Comunitária, etc.)

Defesa Social ........................................... R$ 15.192 
Trabalho, Dir. Humanos, Cidadania ..... R$ 6.964
Habitação.................................................. R$ 4.980
Cultura, Esporte e Lazer ........................ R$ 2.223
Restos a Pagar ......................................... R$ 80.755
*Outras:  .................................................... R$ 195.541
Total ........................................................... R$ 977.806
* Repasse à Câmara Municipal, Pasep, 
obrigações municipais, gestão iInstitucional.

EM MILHARES
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JUSTIÇA TRIBUTÁRIA JUSTIÇA TRIBUTÁRIA

Os contribuintes que optaram por 
pagar em parcela única o IPTU deste 
ano até 9 de julho, tiveram desconto 
de 5%. Além disso, foram garanti-
dos os descontos de 20% para IPTU 
residencial e de 20% ou 50% para 
IPTU comercial de acordo com o va-
lor do imóvel. 
Com as reduções a administração 
começou a implementar uma po-
lítica de justiça tributária. A redu-

A Prefeitura fez uma mudança que 
melhorou as condições para o paga-
mento dos impostos e aliviou o bolso 
do contribuinte. O benefício con-
templou a atualização anual do va-
lor venal dos imóveis. Antes, a base 

ção foi concedida por meio da Lei 
306/2021. O benefício atinge a cer-
ca de 47% das residências da cida-
de, já que 53% não pagam o IPTU e 
nem a taxa de lixo. No total, 105 mil 
imóveis estão isentos do pagamento 
do imposto.

PREFEITURA 
REDUZIU O 
IPTU 2021 

www.receita.contagem.mg.gov.br
ou agende atendimento presencial na Receita,
de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

VALOR VENAL DE IMÓVEIS TEVE REAJUSTE REDUZIDO

PROJETO QUE AMPLIA JUSTIÇA TRIBUTÁRIA 
ESTÁ EM DEBATE NA CÂMARA MUNICIPAL

de cálculo dos impostos era feita pe-
lo IGP-M (Índice Geral de Preços do 
Mercado), que se fosse aplicado em 
2021, seria de 24,52%. Após a san-
ção da Lei Complementar 301/2020, 
a pedido da equipe de transição en-

tre governos, o reajuste passou a ser 
feito com base no IPCA (Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor Am-
plo), que é de 4,31%. Um corte de 
20% que beneficiou todos os setores, 
incluindo pessoas físicas e jurídicas.

REVISÃO DO IPTU:
ATÉ 30 DE AGOSTO
PEDIDOS DE ISENÇÃO:

ATÉ 30 DE SETEMBRO

FIQUE ATENTO
AOS PRAZOS

PARA OUTRAS 
INFORMAÇÕES 

ACESSE

A Prefeitura de Contagem criou o Pró- 
Contagem - Programa de Incentivo à Re-
gularização da Dívida Tributária, que 
concede descontos especiais para im-
postos e taxas vencidos até 31 de de-
zembro de 2020. Além de conceder 
redução de 100% nas multas, ju-
ros e correções, o contribuinte po-
de parcelar suas dívidas em até 60 
vezes e ter a primeira parcela com 
vencimento em até 30 dias.  

As condições especiais são para im-
postos em atraso de pessoas físicas e 
jurídicas, como IPTU; ISSQN - Imposto So-
bre Serviço de Qualquer Natureza; Taxa de 
Fiscalização dos Engenhos de Publicidade - 
TFEP, dentre outros. Os pedidos de adesão 
ao programa devem ser formalizados até 
o dia 30 de setembro, por meio do site 
da Receita municipal.

Prazo para 
adesão vai 

até 30 de 
setembro

Outro benefício concedido pela Prefeitura 
atende a uma demanda antiga: o desconto de 
30% no valor da chamada taxa de publicida-
de, e beneficia comerciantes e prestadores de 
serviços. Imóveis com placas até quatro me-
tros quadrados estão isentos do pagamento. 

E os juros e multas dos anos anteriores, de 
2017 a 2020, referentes  à taxa, foram isen-
tados por meio do Pró-Contagem, para o 
contribuinte ficar em dia com as suas contas.

TAXA DE 
PUBLICIDADE 
TEM DESCONTO 
DE 30%

“À vista seria difícil regularizar. Ficou bom para mim, 
acredito que será bom para todos e também para o 
município que vai arrecadar mais com a iniciativa. O 
parcelamento é importante, principalmente para os 
pequenos comerciantes. O atendimento foi tranquilo, 
consegui parcelar sem juros, multas e correções”.

“Dessa vez parcelei em oito vezes e fiquei ainda 
mais satisfeita com o atendimento. Ajudou muito. 
Esse programa ajudou bastante, principalmente 
nesse momento de pandemia, quando a maioria 
tem problemas financeiros”.

FABRÍCIO LISBOA DE ANDRADE, PROFESSOR

MARIZETE ALMEIDA SANTOS, DIARISTA

FIQUE EM
DIA COM AS 
CONTAS
Prefeitura garante 
desconto de 100% 
em multas e juros na 
renegociação de dívidas

A Prefeitura de Contagem entregou em julho, 
o Projeto de Lei Complementar 04 / 2021 que 
trata da justiça tributária aplicada ao IPTU e a 
outros tributos. As propostas serão analisadas 

pelos vereadores e vereadoras a partir de agosto e 
terão impacto positivo na vida do contribuinte e 
da cidade em 2022. O legislativo deve promover 
audiências públicas para debater o projeto.
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PREFEITURA DÁ
CONTINUIDADE
ÀS OBRAS

MAIS QUALIDADE DE VIDA

A Prefeitura de Contagem deu 
continuidade a intervenções im-
portantes para a cidade. E cente-
nas de obras de manutenção, de 
recapeamento asfáltico e de con-
tenção de encostas, dentre ou-
tras, também foram feitas para 
garantir  o cuidado com o espa-

Revisão de projetos e renegociação     
de contratos foram fundamentais    
para a retomada de intervenções 

ço urbano.
Com os valores investidos na 
execução de obras, prestação 
de serviços urbanos e consul-
torias, estima-se que foram 
criados mais de 1.600 empre-
gos, sendo 900 vagas diretas 
e 700 indiretas. DUPLICAÇÃO DO 

VIADUTO BEATRIZ

As obras do viaduto Beatriz foram retomadas em 
fevereiro deste ano, após mais de um ano paradas. 
Outras intervenções serão feitas nas vias adjacentes, 
como a adequação viária da avenida Carmélia Du-
tra, que dá acesso ao Beatriz, e o sentido duplo de 
tráfego da rua José Pedro de Araújo, que liga o bair-
ro à avenida João César de Oliveira.

Na obra do viaduto serão investidos R$ 15 milhões 
e 500 mil, oriundos do Programa de Aceleração do 
Crescimento - PAC, do governo federal.

O Camelódromo do Eldorado se-
rá revitalizado e fará parte do Bou-
levard na rua Portugal, no centro 
comercial do Eldorado. Serão en-
tregues aos comerciantes 206 estan-
des. A medida preserva o emprego e 
a geração de renda de cerca de 500 
famílias, beneficiadas direta e indi-

MAIS QUALIDADE DE VIDA 

ENTRA NA RETA FINAL

VARGEM DAS FLORES
• Contenção de encostas e infraestrutura urbana nas vilas 

Estaleiro I, Estaleiro II, Soledade e Beira Campo 
• Melhorias nas avenidas VP1 e VP2, ruas VL15, VL17 e VL20 
• Drenagem e pavimentação poliédrica no bairro Tupã 
• Terminal Darcy Ribeiro

SEDE
• Avenida Maracanã 
• Encostas e infraestrutura urbana nas vilas Barroquinha A, 

Barroquinha B e Riachinho 
• Contenção na Capela Santa Helena e campo de futebol          

da rua Formosa 
• Construção do Cemei Colonial 
• Restauração e reforma do Museu Nair Mendes Moreira 
• Restauração da Casa de Cacos  
• Pista de caminhada e academias na avenida Prefeito Gil Diniz

INDUSTRIAL
• Parque Linear Barraginha 
• Contenção na Sapolândia 
• Construção da UPA Monte Cristo 
• Construção do Cemei Vila São Paulo 
• Construção da UBS Vila São Paulo 
• Contenção de cheias na avenida Tereza Cristina

ELDORADO
• Complexo Viário do Beatriz 
• Boulevard Portugal 
• Implantação do Corredor Norte Sul / Estações do Sistema 

Integrado de Mobilidade - SIM 
• Reforma e requalificação de becos 
• Viaduto Teleférico e melhorias na avenida Teleférico
• Duplicação do viaduto do Beatriz 

PETROLÂNDIA
• Melhorias nas ruas dos Violinos, das Clarinetas, dos Pianos, 

dos Trombones e das Flautas e avenida dos Teclados, no 
Bairro Estâncias Imperiais 

• Pavimentação asfáltica nas ruas do bairro Solar do Madeira 
• Drenagem e pavimentação poliédrica em vias de terra,           

no Solar do Madeira 
• Pavimentação poliédrica em vias de terra, no bairro Nascentes 

Imperiais 
• Nova UPA Petrolândia (projeto)
• Revitalização do Parque Ecológico e do Poliesportivo            

do Tropical

NACIONAL
• Drenagem e pavimentação da avenida Tancredo Neves 
• Drenagem e pavimentação nas ruas Areias, Piatã e Parati,      

na Vila Sapolândia 
• Construção do Cemei Vale das Orquídeas 
• Construção da UPA Nacional 
• Drenagem do córrego Muniz

RESSACA
• Construção do Cemei Arvoredo 
• Terminal Ressaca 
• Viaduto das Américas II 
• Viaduto CeasaMinas
• Urbanização da praça do Divino

RIACHO
• Melhorias na rua Padre José Maria De Man 
• Manutenção do canal da avenida César Augusto Faria Simões 
• Melhorias na rua Rio Nilo 
• Melhorias na rua José Celestino 
• Revitalização do Parque Fernão Dias

CONFIRA AS OBRAS

retamente pelas atividades do local.
Após ser aprovado pela comunida-
de, o projeto foi enviado ao Banco 
de Desenvolvimento da América La-
tina, a CAF - Corporação Andina de 
Fomento, que irá financiá-lo. O novo 
projeto prevê adequações nas  vias de 
trânsito, mais visibilidade para o co-

mércio e vai transformar o local em 
ponto turístico.
O Boulevard terá área de eventos, 
mirante, espelho d’água, coreto, an-
fiteatro, esculturas e monumentos, 
parque infantil, academia da cidade, 
área de convivência e ciclovia, além 
do espaço para o comércio.

“Este projeto agrada a todos: a cidade, o camelódromo e a Prefeitura. Além disso, ele tem tudo para se concretizar 
rápido. Estamos felizes de permanecer e queremos fazer do novo local um espaço de referência para a população.”

JEFERSON PEREIRA DOS REIS,  COMERCIANTE

Após intenso diálogo, 
projeto foi alterado para 
manter o camelódromo

PREFEITURA 
VAI CONSTRUIR 
O BOULEVARD 
PORTUGAL NO 
ELDORADO

PORQUÊ TEM 
OBRAS PARADAS
A Prefeitura encontrou obras 
paradas ou em ritmo lento. Uma 
das explicações para os atrasos 
é o impacto da crise econômica. 
Os preços de matérias-primas e 
insumos da construção, tais co-
mo asfalto, aço, cimento e fer-
ragens, subiram muito acima da 
inflação. Com isso, as empresas 
pressionam pelo reequilíbrio fi-
nanceiro dos contratos. Nas ne-
gociações, algumas desistiram 
de continuar a prestação dos 
serviços.
Nos casos em que a rescisão é 
necessária, a legislação exige 

que a segunda colocada na li-
citação seja consultada. Se ela 
recusar, a terceira colocada se-
rá convidada. No caso de uma 
das duas aceitar o convite, será 
assinado novo contrato e ou-
tra ordem de serviço será dada. 
Mas, na hipótese de recusa, se-
rá feita uma nova licitação.
Isto significa recomeçar todo 
o processo. Somente depois de 
cumpridos todos os prazos e 
etapas da nova licitação é que 
uma nova empresa será habili-
tada e a obra poderá ser reto-
mada.
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MAIS QUALIDADE DE VIDA MAIS QUALIDADE DE VIDA

ARTICULAÇÃO 
DA PREFEITURA 
GARANTIU 
RECURSOS PARA 
OBRAS CONTRA 
ENCHENTES
A Prefeitura de Contagem teve papel 
de destaque ao articular com a Pre-
feitura de BH e o governo do esta-
do a garantia de R$ 298 milhões para 
a execução de obras de macrodrena-
gem nos dois municípios. Os recursos 
são oriundos do Termo de Medidas 
de Reparação assinado pelo Gover-
no de Minas com a mineradora Vale. 
Quando concluídas as intervenções 

• Contagem:

R$ 98 milhões para as 
intervenções das bacias 
nas vilas PTO e Itaú

• Belo Horizonte: 

R$ 62 milhões para a 
contenção da bacia 

Vila Esporte Clube

• Governo do Estado:

Restante das verbas para 
as desapropriações de cerca 
de 290 famílias que estão 
próximas das vilas onde 
serão construídas as bacias

DESTINAÇÃO DOS 
R$ 298 MILHÕES

VIADUTO DAS
AMÉRICAS II

OBRAS DE 
MOBILIDADE
Inaugurado em 29 de maio, o via-
duto das Américas II elimina o gar-
galo no trânsito para quem trafega 
pela avenida das Américas e a BR-
040, além de melhorar a integração 
entre as regiões Nacional, Ressaca 
e Sede, por meio do Corredor Les-
te-Oeste. A obra custou cerca de R$ 
3 milhões e foi financiada pelo Ban-
co de Desenvolvimento da América 
Latina - CAF - Corporação Andina 
de Fomento. Além do elevado, foi 
feita a remodelagem de todas as al-
ças e o tratamento das vias que ali-
mentam o fluxo local. 

VIADUTO CEASAMINAS 

AVENIDA 
TELEFÉRICO
A obra da avenida Teleférico es-
tava parada porque a população 
exigia a preservação de cerca de 
140 árvores, que seriam arranca-
das de acordo com o projeto ori-
ginal. A Prefeitura dialogou com a 
comunidade e decidiu preservar a 
área verde e retomar os trabalhos.  
Já a construção do viaduto Teleféri-
co, vai melhorar a conexão entre as 
regiões Eldorado e Ressaca e facili-
tar o acesso a BR-040. A intervenção 
tem o investimento de R$ 14 milhões 
e 900 mil oriundos do Programa de 
Aceleração do Crescimento - PAC.

Nova Contagem ganhou pavimentação e melhorias nas vias 
VP1, VP2, VL15, VL17 e VL20. Mais de 50 mil pessoas foram 
beneficiadas. Quatro vilas da região recebem obras de conten-
ção de encostas: Soledade, Beira Campo, Estaleiro I e Estaleiro 
II.  No total, serão 111 intervenções em sete vilas do municí-
pio para minimizar os transtornos provocados pelas enchentes. 

As obras incluem a construção de muros de arrimo com alturas 
que variam de um a cinco metros; drenagem pluvial; adequa-
ção e implantação da rede de esgoto; instalação de guarda-
-corpo; pavimentação de vias com piso de concreto e asfalto; 
e instalação de passeios e meio-fio.

NOVA CONTAGEM RECEBE OBRAS

Outra intervenção em curso é a duplicação do viaduto CeasaMinas, que 
vai integrar as regiões Ressaca e Nacional às demais regiões da cidade. As 
intervenções estão orçadas em R$ 15 milhões e são financiadas pelo Banco 
de Desenvolvimento da América Latina - CAF.

permitirão a redução de alagamentos 
na avenida Tereza Cristina. Um co-
mitê composto por representantes do 
estado, das prefeituras, do Ministério 
Público de Minas Gerais e represen-
tantes dos atingidos pelas desapro-
priações vai acompanhar as obras, 
que ficarão sob a responsabilidade 
do governo estadual, assim como a 
construção de novas moradias.

Entre janeiro e julho, a 
Prefeitura investiu cerca de 

R$ 2 milhões e 700 mil em serviços 
de iluminação pública. Nos próximos 

meses, 2.400 lâmpadas de LED, mais 
econômicas e que garantem iluminação 

de melhor qualidade, serão instaladas de 
forma planejada nas oito regiões da cidade. 
Com a substituição da iluminação pública 
por LED, a infraestrutura pode ser utilizada 
para conectar diferentes serviços, como 

sensores, câmeras de segurança e 
outras melhorias. A medida aumenta 
a segurança, melhora o trânsito à 
noite e a prática de atividades, além 
de gerar economia para o município. 
Além disso, a Prefeitura realizou 
mais de 5 mil e 200 manutenções 
de iluminação pública, que incluem 
reparos solicitados por meio dos 
canais de atendimento direto pelos 
cidadãos e cidadãs.

VIADUTO CEASAMINAS

AVENIDA TELEFÉRICO

VIADUTO DAS AMÉRICAS II 

LÂMPADAS DE LED
PARA TODAS AS REGIÕES
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A MAIOR
CAMPANHA DE 
VACINAÇÃO DA 
HISTÓRIA DA 
CIDADE

CONTAGEM 
FAZ UM
PACTO 
PELA VIDA
COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS 
ESTAMOS VENCENDO A COVID-19

Foram vacinadas mais de 337 mil pessoas 
com a primeira dose e a dose única,
o equivalente a metade da população
Contagem tem apresentado um óti-
mo desempenho na vacinação contra 
a Covid-19. Mais de 50% da popu-
lação já recebeu a primeira dose ou a 
dose única. Os primeiros imunizados 
foram os profissionais de saúde que 

A Prefeitura realizou diversas ações 
no enfrentamento à pandemia: dis-
tribuiu máscaras, organizou a maior 
campanha de vacinação da história 
da cidade e criou o Pacto pela Vida, 
envolvendo a população na busca pe-

Para evitar aglomerações e o des-
cumprimento dos protocolos de pre-
venção e combate à Covid-19, a 
Prefeitura implementou a “Patru-
lha Pacto pela Vida”. Formada pe-
la Guarda Civil, Polícia Militar, 
fiscais de Postura, Meio Ambiente e 
Vigilância Sanitária, mobilizadores 
sociais, agentes da TransCon e repre-
sentantes da Secretaria de Esportes, 

la superação da crise sanitária e eco-
nômica. A campanha é realizada em 
parceria com a Câmara Municipal e 
a CDL Contagem. Foram feitos en-
contros presenciais e virtuais com a 
comunidade e com os representantes 

FISCALIZAÇÃO FOI FUNDAMENTAL PARA
IMPEDIR FESTAS E ATIVIDADES IRREGULARES

PATRULHA PACTO PELA VIDA
Denúncias de eventos irregulares e de descumprimento dos protocolos 
sanitários podem ser feitas anonimamente pelo telefone 153 

TOTAL DE DOSES 
RECEBIDAS: 561.424

TOTAL DE VACINAS 
APLICADAS: 460.170

DOSES 1: 318.232

DOSES 2: 122.963

DOSE ÚNICA: 18.975

trabalham na linha de frente de com-
bate à pandemia e os idosos. A ordem 
da vacinação segue o Plano Nacio-
nal de Imunização do Ministério da 
Saúde. Foi realizado um planejamen-
to que conta com a total dedicação 

DIMINUIÇÃO DAS CONTAMINAÇÕES PERMITIU 
A REDUÇÃO DOS NÚMEROS DE LEITOS COVID

Com a desaceleração dos contá-
gios e queda na taxa de ocupação 
em julho, a Prefeitura começou a 
desativar progressivamente os lei-
tos de internação para o tratamento 
da Covid-19. Mas, caso necessário, 
eles podem ser reativados de ime-
diato. 

Nos primeiros meses do ano, a Pre-
feitura ampliou o número de lei-
tos de enfermaria e UTI para evitar 
o colapso do sistema de saúde. O 
município chegou a ter 195 leitos 
exclusivos para o tratamento da do-
ença, sendo 115 de enfermaria e 80 
de UTI. 

dos profissionais da área. Foram fei-
tos vários mutirões, o arraiá da vaci-
nação e o atendimento passou a ser 
feito também nos shoppings Big, no 
Eldorado, e Contagem, no Cabral.
As doses das vacinas são distribuídas 
pelo governo estadual. Elas chegam 
direcionadas para o público-alvo e 
com a quantidade definida.

Procuradoria, Ouvidoria e Minis-
tério Público, a Patrulha fiscaliza 
casas de shows, distribuidoras de 
bebidas, áreas de sítios e eventos 
irregulares. De janeiro a julho, 
foram fiscalizados 3.810 estabe-
lecimentos comerciais, dos quais 
145 foram interditados. A Patru-
lha interrompeu 44 festas clan-
destinas e aplicou 50 multas. 

29.257 ÔNIBUS FORAM 
FISCALIZADOS

A Prefeitura tem realizado ações de fis-
calização contínuas nas linhas munici-
pais. Desde março, foram fiscalizados 
pela TransCon 29.257 ônibus, dos quais 
6% apresentaram excesso de lotação.

SAÚDE SAÚDE

TRANSCON
Usuários podem denunciar irregularidades no transporte 
público municipal pelo telefone: 3329.3390

BALANÇO DA VACINAÇÃO 
ATÉ 11 DE AGOSTO

de atividades comerciais, prestadores 
de serviços, CeasaMinas, escolas par-
ticulares e o segmento religioso. O 
objetivo foi deixar a cidade aberta de 
forma segura, para continuar geran-
do emprego e renda para todos.
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SAÚDE EDUCAÇÃOSAÚDE

PREFEITURA FAZ 
INTERVENÇÃO 
NA SAÚDE
Retomada da gestão do hospital, maternidade
e Upas melhora o atendimento ao público
As cinco Unidades de Pronto Aten-
dimento - UPAs, a maternidade e o 
hospital, que eram administrados pe-
lo Instituto de Gestão e Humaniza-
ção - IGH, voltaram ao controle da 
Prefeitura desde 9/6. A intervenção 
ocorreu porque mesmo com os re-
passes sendo feitos em dia pela admi-
nistração, o pagamento dos médicos 
estava em constante atraso, havia de-
sabastecimento, e o descuido e o mal 
atendimento eram recorrentes. 

O IGH tinha sido denunciado pela 
Controladoria-Geral da União – CGU 
por inconformidades no acordo firma-
do com o governo anterior. A Prefei-
tura inicialmente vai repassar R$15 
milhões para garantir a continuidade 
na prestação dos serviços. O recurso, 
aprovado pela Câmara dos Vereado-
res e pelo Conselho Municipal de Saú-
de, será destinado aos pagamentos em 
atraso de fornecedores e prestadores de 
serviços diretos e indiretos. 

PREFEITURA INVESTE
MAIS DE R$ 73 MILHÕES 

PARA GARANTIR O
ENSINO DE QUALIDADE

A Prefeitura determinou o retorno das atividades presenciais nas 
escolas das redes pública e privada, de forma planejada e fez in-
vestimentos para preparar as escolas da  rede municipal e da Fu-
nec para uma volta gradual, segura e inovadora. Foi adotado o 
modelo híbrido, que alterna aulas presenciais e virtuais. E as fa-
mílias podem escolher se vão enviar ou não os filhos à escola.

A partir de 9/8 retornaram crianças de 4 e 5 anos e, a partir 
do dia 23, crianças de zero a 3 anos. Os anos iniciais do ensi-
no fundamental voltam em 8/9, e os estudantes dos anos finais 
do fundamental e do ensino médio em 22/9. As datas podem ser 
alteradas em caso de modificação dos indicadores sanitários ou 
risco de agravamento do quadro epidemiológico e assistencial.

CONFIRA AS PRINCIPAIS AÇÕES:  

• Chip com pacote de dados
Entrega de chips de celular com pacote de 
dados 4G, 10 GB de dados da internet, tarifa 
zero, intragrupos e assinatura básica para 
educadores e auxiliares da biblioteca de 
ensino.

• Wi-fi nas escolas
Ampliação do sinal e da qualidade do 
wi-fi em 69 escolas, podendo chegar a       
122 metros em lugares abertos. 

• Pontos de iluminação e sinal 
de wi-fi em áreas públicas
Iluminação de nove áreas, e ampliação do
wi-fi em até 100 metros do prédio escolar.

• Manutenção das escolas
Readequação, reparos e limpeza.

• Mobiliário Móveis para as unidades 
escolares e para equipar os novos Cemeis.

• Segurança nas escolas
Novas câmeras de videomonitoramento.

• EPI’s e Kit Sanitário
Aquisição de álcool em gel, máscara, papel 
toalha, sabonete líquido, cloro e água 
sanitária.

• Merenda escolar 
A Prefeitura vai fornecer a alimentação 
para os alunos que estiverem em atividade 
presencial.

• Formação dos trabalhadores(as)
Os educadores(as) tiveram cursos de 
qualificação tecnológica.

Investimentos garantem
retorno gradual e facultativo

CONTAGEM 
VOLTA À 
ESCOLA

O QUE FOI  
ENCONTRADO

• Dívida com 237 fornece-
dores (materiais, medica-
mentos e prestadores de 
serviços)

O QUE JÁ FOI FEITO

• Renegociação com 70% 
dos fornecedores 

• Garantia de fornecimen-
to de produtos para man-
ter o funcionamento do 
complexo hospitalar e 
das Upas.

NOVAS UPAS NACIONAL 
E MONTE CRISTO ESTÃO 
EM CONSTRUÇÃO

UBS VILA SÃO PAULO FOI 
ENTREGUE À POPULAÇÃO

PETROLÂNDIA TAMBÉM 
TERÁ NOVA UPA

A UPA Nacional (foto) está sendo construída no 
bairro Pedra Azul e 70% da obra já foi executa-
da. O investimento é R$ 5,4 milhões. Já a UPA 
Monte Cristo, no bairro Amazonas, tem investi-
mento de R$5,6 milhões e está com metade das 
obras concluídas.

A nova UPA Petrolândia está em fase de execução de projeto. 
O custo é de cerca de R$ 5 milhões e o novo equipamento se-
rá construído na rua Monte Belo, no bairro Industrial São Luiz.

A Prefeitura inaugurou em maio, a Unidade Básica de Saúde - 
UBS Vila São Paulo, na região Industrial, feita com recursos do 
antigo PAC Arrudas, conjunto de obras com recursos provenien-
tes dos governos federal, estadual e das Prefeituras de Contagem 
e Belo Horizonte. A unidade conta com duas equipes de saúde 
da família, além de 12 consultórios, sendo um odontológico, sa-
la de curativos, recepção e quatro salas de espera, e sala de pro-
cedimentos de enfermagem e vacinas.

Foi iniciada em julho a entrega de notebooks para os 
professores e professoras da Educação Infantil das esco-
las da rede municipal de ensino. Os equipamentos são 
parte dos investimentos feitos pela Prefeitura para aten-
der a nova realidade da educação, que alterna atividades 
presenciais e à distância. Também serão garantidos ou-
tros suportes tais como chips, pacote de dados e wi-fi nas 
escolas. Além de terem sido ofertados cursos de qualifica-
ção tecnológica para os educadores(as).

PREFEITURA ENTREGA 4.480 
NOTEBOOKS PARA ESCOLAS
E PROFESSORES E PROFESSORAS

COM CUIDADO, 
SEGURANÇA E 
INOVAÇÃO
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MEIO AMBIENTEEDUCAÇÃO

Prefeitura fez revitalização e busca recursos para manutenção da área

Fiscalização atua de forma 
integrada para freiar 
ocupações irregulares 

Fechada há mais de nove anos, a Área de Proteção 
Ambiental - APA do Parque Fernão Dias foi total-
mente limpa. Foi o primeiro passo para a reabertura 
do espaço, por meio de parceria firmada entre a Pre-
feitura e a Secretária de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável e o Instituto Estadual 
de Florestas - IEF. 

Reuniões estão sendo realizadas com o objetivo de 
viabilizar recursos para a revitalização e manuten-
ção do local. Neste primeiro momento, foram reali-
zadas a capina mecanizada, demolição das estruturas 
já condenadas e a retirada dos entulhos do local.

PARA MAIS DE 56 MIL 
ESTUDANTES POR MÊS 
DURANTE A PANDEMIA
Mensalmente mais de 56 mil estudantes da rede municipal e da 
Funec receberam o Vale Merenda pago pela Prefeitura, de mar-
ço a julho deste ano. Foram investidos R$ 2 milhões e 700  mil 
por mês no pagamento do benefício, que contempla cada estu-
dante com o valor de R$ 50, limitado a dois beneficiários por 
família. O Vale Merenda será pago até setembro de 2021 para 
os estudantes atendidos por meio do ensino remoto.

JANEIRO A JULHO DE 2021

EDUCAÇÃO INFANTIL 
GANHA NOVAS UNIDADES
Em maio, a Prefeitura inaugurou o Centro de Educação Infantil 
- Cemei da Vila São Paulo (foto). Em breve serão inauguradas 
novas unidades nos bairros Vale das Orquídeas, Tropical, 
Arvoredo e Colonial.

A Prefeitura, por meio da Secretaria de 
Educação - Seduc, contratou 985 profissionais 
da educação por meio dos Processos Seletivos 
Simplificados 04 / 2020 e 01 / 2021, realizados 
de forma remota.

SEDUC CONTRATA 
985 PROFISSIONAIS

FUNEC VAI RETOMAR 
AULAS PRESENCIAIS

Os estudantes da Funec vão iniciar as suas 
atividades de forma híbrida em 22 de setem-
bro. Fundada em 1973, a Funec é uma re-
ferência na oferta de ensino médio regular, 
educação profissional técnica de nível médio, 
programas de iniciação científica e cursos de 
qualificação profissional. Atende, atualmen-
te, 3.830 estudantes distribuídos em dez uni-
dades: Centec, Cruzeiro do Sul, Inconfidentes, 
Industrial, Nova Contagem, Oitis, Petrolân-
dia, Ressaca, Riacho e Xangri-lá.

AÇÕES 
PRESERVAM 
A BACIA DE 
VARGEM DAS 
FLORES

Nos primeiros meses de governo foi publicado o decre-
to Nº 5, que suspendeu o licenciamento de empreendi-
mentos de impacto, loteamentos e empreendimentos do 
Morar Contagem na região de Vargem das Flores. Tam-
bém foi implantado o Projeto Ronda Ambiental, que in-

tensificou a fiscalização preventiva, 
embargando e autuando em áreas 
nas quais estavam sendo feitas mo-
vimentações de terra e supressão de 
vegetação sem autorização, e demo-
lindo construções irregulares (foto).  

Além da fiscalização terrestre, a Se-
cretaria Municipal de Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Sustentável 
passou a utilizar drones para moni-
toramento aéreo da região.

PARQUE FERNÃO DIAS DEVE SER 
REABERTO EM PARCERIA COM O ESTADO

“A reabertura é muito importante e se-
rá um presente para a comunidade. Esta-
mos aguardando com grande ansiedade e 
tenho certeza de que turma vai ficar feliz. 
É o nosso espaço, que a gente não estava 
podendo usar porque estava depredado”.

ZÉLIA FREDERICO, 
MORADORA DO MONTE CASTELO

Investimentos: R$ 19 milhões e 900 mil
Beneficiários: até dois por família. 50 reais cada um
Famílias atendidas por mês: 39 mil e 776
Beneficiários por mês: 56 mil e 851 estudantes

VALE MERENDA

PREFEITURA 
GARANTIU 
ALIMENTAÇÃO
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPORTES E LAZER

PREFEITURA AMPLIA EQUIPES 
E FAZ MUTIRÕES DE LIMPEZA 
A Prefeitura aumentou o número de 
equipes da Secretaria de Obras e Ser-
viços Urbanos para atender as de-
mandas de capina, roçada e limpeza 
de sarjetas. Com o reforço de mão 

PETROLÂNDIA:

3352.5618 | 5619

SEDE: 
3395.9550 | 9551

NACIONAL:
3397.1098 | 8988 | 8739

VARGEM DAS FLORES: 
3352.5886 | 5887

RIACHO: 
3912.2020 | 1974

RESSACA: 
3357.1886 | 98835.8354

INDUSTRIAL:

3363.6047 | 5573

ELDORADO
3352.5477 | 3517

FAÇA CONTATO
COM A SUA 
REGIONAL

A Prefeitura adotou medidas para fa-
cilitar o acesso aos serviços de manu-
tenção, iluminação e limpeza urbana, 
que poderão ser solicitados na Ad-
ministração Regional mais próxima 
da residência do cidadão. As deman-
das entram no planejamento sema-
nal da Secretaria de Obras e Serviços 
Urbanos. Também poderão ser solici-
tadas pequenas intervenções de trân-
sito, poda e supressão de árvores, 

dentre outros pedidos. São atribuições 
das Regionais exercer o controle e a fis-
calização dos serviços e atividades nos 
bairros, além de coordenar a execu-
ção dos programas de interesse da co-
munidade. As Regionais são o principal 
contato dos moradores com a adminis-
tração. Por meio delas, muitas melho-
rias podem ser feitas, pois são a porta 
de entrada para acolher demandas e rei-
vindicações populares.

de obra contratada via Sistema Na-
cional de Empregos - Sine, agora 24 
equipes fazem os mutirões de limpe-
za. Eram 14 no início do ano. Var-
gem das Flores, Industrial, Nacional, 

“Eu estou muito satisfeita.  Melhorou muito o aspecto dos bairros e isso nos dá mais segurança. Nosso 
sentimento antes era termos sido abandonados. Mas graças a Deus, agora estamos vendo que tem pessoas que 

olham por nós, que olham pela nossa regional”.

JOSETE DE SOUZA - MORADORA DO  BAIRRO SÃO MATEUS, REGIÃO NACIONAL

PROCON CONTAGEM 
DESCENTRALIZA 
ATENDIMENTOS

SEDE 
Av. José Faria da Rocha,
1016 – Térreo – Eldorado
Agendamento: 3352.5425

SHOPPING CONTAGEM
Av. Severino Ballesteros, 850, Cabral
Agendamento: 151 | 3361.3703

PROCON ITINERANTE
NA REGIONAL NACIONAL
Uma vez por mês, às quintas-feiras,
das 8h às 17h.
Rua Quintino Bocaiúva, 450, Pedra Azul
Agendamento: 3397.1098

GINÁSIO

Dois novos núcleos foram criados 
para revelar talentos da ginástica de 
trampolim. Um deles é o Ginásio Po-
liesportivo do Tropical, que foi trans-
formado em um núcleo da Ginástica 
de Trampolim para iniciantes na mo-
dalidade. O outro é na Escola Mu-
nicipal José Lucas Filho, no bairro 

CONTAGEM FORMA CAMPEÕES E CAMPEÃS
Fonte Grande, que iniciou o atendi-
mento de forma remota.
A Ginástica de Trampolim de Conta-
gem é reconhecida no Brasil e no ex-
terior. Dez atletas da cidade integram 
a Seleção Brasileira e quatro atletas 
são campeões nacionais e sul-ameri-
canos e foram consagrados no Tor-

neio da Colômbia em 2019 e 2020.
Outra integrante da equipe, Jennifer 
Lopes dos Santos, de 17 anos, foi a 
campeã na categoria júnior (17-21 
anos), no Pan-Americano de Ginás-
tica de Trampolim, realizado entre os 
dias 6 e 13 de junho deste ano, no 
Rio de Janeiro. 

A reforma do Ginásio Poliesportivo do Tropical foi concluída em três meses, 
após dois anos parada e está pronta para ser entregue à população. A qua-
dra foi revitalizada com pinturas internas e externas. O telhado do ginásio e 
dos vestiários foi refeito e a iluminação e toda a área externa do Parque Eco-
lógico Antônio Pereira Cardoso foram revitalizados. Os investimentos fo-
ram de R$ 300 mil, financiados pela Caixa Econômica Federal. 

Espaço abriga centro 
de treinamento para iniciantes 
da ginástica de trampolim 

O Procon Contagem disponibiliza o 
agendamento pelo telefone para agi-
lizar a vida dos consumidores que 
buscam pelo serviço do órgão. A ini-
ciativa faz parte do projeto “Procon 
próximo a você”, com o objetivo de 
aproximar o atendimento do cidadão 
e da cidadã.

PROCON ITINERANTE NA REGIONAL 
PETROLÂNDIA
Toda quinta-feira, das 8h às 17h.
Rua Refinaria Duque de Caxias, 
663, Petrolândia
Agendamento: 3352.5618 | 5619

PROCON ITINERANTE NA REGIONAL
NOVA CONTAGEM
Toda terça-feira, de 8h às 17h.
Rua VL 7, 249 – Nova Contagem
Agendamento: 3352.5886 | 5887

SERÁ ENTREGUE À POPULAÇÃO

POLIESPORTIVO 
DO TROPICAL

Ressaca e Riacho já foram atendidas. 
Em seguida, será a vez da região Pe-
trolândia. E nas regionais Sede e El-
dorado os serviços de manutenção e 
limpeza seguem contínuos.

O agendamento 
é feito pelo portal:
www.contagem.mg.gov.br/procon/ 

REGIONAIS
MAIS PERTO 
DO CIDADÃO
Regionais atuam como porta de entrada 
para solicitar manutenção, iluminação, 
limpeza urbana e outros serviços
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PREFEITURA 
INVESTE
R$ 1 MILHÃO
E 730 MIL

COMBATE À FOME CULTURA

JANTAR A UM REAL NO 
RESTAURANTE POPULAR 
DE NOVA CONTAGEM

COMIDA 
BOA E 
BARATA

Campanhas arrecadam cem
toneladas de alimentos e socorrem 
pessoas em vulnerabilidade social

Prefeitura investe em 
melhorias nos restaurantes 
populares: amplia os 
serviços e garante mais 
qualidade no atendimento

A Prefeitura criou uma rede de apoio, por meio de campa-
nhas como a “Vacina Solidária” e a “Contagem Solidária”, 
junto às instituições parceiras, empresários e servidores públi-
cos para doação de cestas básicas para ampliar o atendimen-
to às pessoas em situação de vulnerabilidade cadastradas nos 
programas sociais. Para a população em situação de rua a ali-
mentação é gratuita nos restaurantes populares por meio do 
cartão POP Rua.

Além disso, a Prefeitura mantém o atendimento presencial 
nos dez Centros de Referência de Assistência Social - Cras e 
nos quatro Centros de Referência Especializado de Assistên-
cia Social - Creas. Para a população em situação de rua é ofe-
recida alimentação gratuita pelas Cozinhas Comunitárias e a 
assistência pelo Centro POP. Outros serviços de acompanha-
mento, acolhimento e orientação são ofertados por meio do 
Abrigo Bela Vista; a Casa de Passagem; os Conselhos Tutela-
res e o Centro de Integração Social.

Uma novidade para a comunidade de Nova Contagem é a oferta 
diária do jantar, que custa 1 real. Iniciado em julho, o serviço tem 
atraido a população, que passou a contar com refeições a um pre-
ço acessível e muito bem feitas.

A reestruturação dos restaurantes 
populares permitiu a ampliação dos 
serviços e a garantia de refeições 
mais nutritivas e balanceadas. O 
município aumentou de 2.800 para 
3.500 o número de almoços servidos 
por dia, a um valor de R$ 4,00. O 
último reajuste tinha ocorrido em 
2017. A Prefeitura subsidia quase 

70% do custo de cada prato servido. 
Além disso, agora os restaurantes 
são coordenados por nutricionistas. 
E 30% dos insumos utilizados 
na a preparação das refeições são 
provenientes da agricultura familiar.
Os três restaurantes populares 
funcionam no Eldorado, Ressaca e 
Nova Contagem.

Cozinhas comunitárias

CONTAGEM MAIS SOLIDÁRIA

MUSEU HISTÓRICO
É REINAUGURADO

INICIADA A 
RESTAURAÇÃO DA

CASA DE CACOS
A Casa da Cultura Nair Men-
des Moreira - Museu Histórico 
de Contagem foi restaurada. Em 
2007, o espaço foi reconhecido 
pelo Instituto Histórico e Artís-
tico Nacional - Iphan como o 
primeiro museu de Contagem. 
A edificação construída no sécu-
lo 18, é a mais antiga da cidade.

A ordem de serviço da restauração foi assinada em abril. 
No local será construído um anexo com cafeteria e uma 
área de convivência para receber os visitantes. O investi-
mento é de R$ 2,4 milhões, financiado pela Caixa Econô-
mica Federal. A Casa de Cacos e Louças é uma edificação 
considerada única do gênero no Brasil, construída com 
cacos de louças pelo geólogo aposentado Carlos Luiz de 
Almeida, a partir de 1963, no bairro Bernardo Monteiro. 
Em 1993, foi declarada de utilidade pública e em abril de 
2000 foi tombada por decreto municipal.

Após a realização de oficinas de capaci-
tação, plantões tira-dúvidas e o envol-
vimento de artistas e agentes culturais, 
o primeiro edital Movimenta Cultu-
ra do Fundo Municipal de Incentivo à 
Cultura - FMIC recebeu a inscrição de 
263 projetos.
O resultado do processo seletivo de-
ve ocorrer até o final de setembro. O 
fundo é o principal mecanismo de fo-
mento das políticas culturais na cida-

Movimenta Cultura teve 
263 projetos inscritos

EM GERAÇÃO
DE RENDA PARA 
ARTISTAS

A Prefeitura lançou mais três editais 
setoriais do FMIC, que vão distribuir 
R$ 390 mil. São eles:  

• Movimenta Microprojetos Culturais. 
Inscrições até 10/9 

• Movimenta Culturas Populares e 
Tradicionais. Inscrições até 13/9

• Movimenta Arte Urbana. Inscrições 
até 15/9

MAIS RECURSOS

de. O edital contempla agentes 
culturais locais, fortemente im-
pactados durante a pandemia. 
Foram aceitas propostas artís-
tico-culturais com valores en-
tre R$ 20 mil e R$ 50 mil, em 
áreas como audiovisual, litera-
tura, dança, circo, fotografia, 
música, teatro, moda e vestuá-
rio, saraus, slam e batalhas de 
rimas, dentre outras. 

Os interessados podem inscrever os 
projetos pelo site www.prosas.com.br

As cozinhas comunitárias de Nova 
Contagem e do Nacional distribuem 
por dia cerca de 700 refeições.

Elas são servidas em marmitex às fa-
mílias em vulnerabilidade social ca-
dastradas em programas sociais da 
Prefeitura de Contagem.
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PRIORIDADES 
SERÃO DEFINIDAS 
PELA POPULAÇÃO

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

(DISQUE LUZ) 

0800.283.1225 | 3391.2355 
99524.2016 (Whatsapp) 

CEMIG 

116 | 0800.721.0116 

CENTRAL DE ATENDIMENTO              

DE  TRANSPORTE COLETIVO

3329.3390 | 118 

COPASA

115 

CORPO DE BOMBEIROS

193 

DEFESA CIVIL 

199 | 3198.8676 | 8677 | 8678

GUARDA CIVIL 

153 |3198.8669 | 3198.8670

JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

3198.8685 

LIMPEZA URBANA 

0800.283.1225 

MULTAS DE TRÂNSITO  

3329.3332 | 3329.3354 

OUVIDORIA DA SAÚDE

0800.283.2947 | 9257.0653 

OUVIDORIA MUNICIPAL 

97306.5261 | 3391.1061 

CONSELHO TUTELAR

3198.8671

POLÍCIA MILITAR

190 

PREFEITURA

3352.5076 

PROCON 

151 | 3392.7328 

SINE

3198.3000 

Democracia e transparência são importantes instrumentos para ouvir de perto 
cidadãos e cidadãs e definir as prioridades para a cidade. Por isso, a Prefeitura 
fortalece a presença popular de forma democrática e representativa. Para isso, 
foram implantadas nas regiões as Comissões de Acompanhamento de Obras, 
os Conselhos Regionais e os Núcleos de Proteção e Defesa Civil. E reativados 
os Conselhos Municipais em áreas como Educação, Saúde, Juventude, Igual-
dade Racial, dentre outras.

Para a implantação dos Conselhos Regionais, a Prefeitura se reuniu on-line 
com lideranças comunitárias, políticas, empresariais e religiosas. Ao todo, par-
ticiparam 3.015 pessoas, uma média de 400 por plenária regional.

Publicação da Secretaria de Comunicação e Transparência
da Prefeitura de Contagem. Praça Presidente Tancredo Neves,
200 - Bairro Camilo Alves. CEP 32.017.900. Tel. (31) 3352.5066

Coordenação Geral: Rodrigo Paiva. Edição: Hamilton Reis.

Redação: Kátia Cristiane Oliveira, Ana Carolina Cunha, Bruna Alessandra, Camila Silva, Carlos Vieira, Cezar 
Tadeu (estagiário), Clarissa Menicucci, Diúde Campos, Fernando Dutra, Flávia Nunes, João Vítor Viana, Lucas 
Borges, Noeme Ramos, Rafael D´Oliveira, Raquel Lopes, Robson Moreira, Paola Siman, Vanessa Trotta, Yuri 
Soares.

Projeto gráfico e diagramação: Alexandre Manzalli. Fotografia: Janine Moraes, Elias Ramos, Ricardo Lima, 
Fábio Silva, Newton de Castro Resende, Ronaldo Leandro, Ailton Diniz.  Impressão: Sempre Editora

REUNIÕES VIRTUAIS

Em julho, a Prefeitura empossou 640 conselheiros, entre titulares e suplentes, 
nas oito regionais da cidade. Eles vão contribuir para o levantamento de de-
mandas, escolha de prioridades e o planejamento das princicpais ações em ca-
da território. 

CONSELHOS REGIONAIS

Para acompanhar a execução das diversas obras em curso na cidade e ouvir a 
comunidade, a Prefeitura instituiu comissões de fiscalização e participação po-
pular formadas por moradores, representantes das Administrações Regionais e 
da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. 

COMISSÕES DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

TELEFONES ÚTEIS

SAMU – 192
O Samu pode salvar 
vidas. Não passe trote 
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GOVERNO DEMOCRÁTICO E POPULAR

Prefeitura amplia participação popular

ACOMPANHE A PREFEITURA 

www.contagem.mg.gov.br                prefcontagem                prefeituracontagem               Flickr.com/photos/prefcontagem


