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Mais uma vez, a Prefeitura resgata o verdadeiro sentido do Natal. 
As praças iluminadas e repletas de enfeites natalinos são uma 
oportunidade para que as pessoas se encontrem, se confraterni-
zem e renovem os votos de esperança em dias cada vez melhores. 
Permita-se contagiar pelas luzes e pelo momento mágico que to-
ma conta da cidade.



iNvEStimENto Em PESSoal 
CrESCEu 14,1% Em 2011

 2 PrEStação DE CoNtaS - SErviDorES

Prefeitura investiu nos servidores maior 
parte do crescimento da receita

Vestibular do Cefet em Contagemgrandes avanços 
para os servidores em 2011

 9Reajuste salarial pelo INPC de 6,30% 
para todos os servidores ativos e para 
aposentados e pensionistas; 

 9Planos de Carreira para todos os ser-
vidores, com diversas melhorias sala-
riais; 

 9Realização de três concursos públicos; 

 9Vale Alimentação para jornada de 
8 horas passou de R$ 80,00 para R$ 
120,00; 

 9 Implantação e aumento de gratifica-
ções de diversas categorias; 

 9Melhorias salariais para servidores ad-
ministrativos, além da reposição das 
perdas salariais; 

 9Equiparação dos professores e dos ser-
vidores administrativos da Rede Muni-
cipal aos profissionais da Funec; 

 9Capacitação profissional de mais de 3 
mil servidores municipais; 

 9Liberação de mais de R$ 2 milhões 
para pagamento de férias prêmio dos 
servidores da Educação e da Adminis-
tração; 

 9Devolução de R$ 1,4 milhão referente à 
contribuição previdenciária de cargos 
comissionados e de professores que 
dobraram no período de 2005 a 2009; 

 9Aumento da Bolsa Estágio, nível supe-
rior, para R$ 520,00 (4 horas); 

 9Pagamento antecipado do valor do 
13º salário no dia 1º de dezembro. 

 9A Prefeitura, há sete anos, vem adotando uma ampla política de va-
lorização dos servidores municipais. Em 2011, os números mostram 
que essa política foi consolidada e ampliada; 

 9Neste ano, a receita corrente líquida do município, estima-se, irá 
atingir R$ 893 milhões, um avanço de 10,3% sobre R$ 809 milhões 
de 2010; 

 9 Já as despesas de pessoal, também segundo estimativas, deverá 
atingir R$ 422 milhões, um avanço expressivo de 14,1% sobre os R$ 
370 milhões de 2010;

 9Ou seja, enquanto a receita crescerá 10,3%, as despesas de pessoal 
irão crescer 14,1%. Isso significa que dos R$ 84 milhões do aumento 
da receita em 2011, R$ 52 milhões estão sendo investidos nos servi-
dores; 

 9Valorizar os servidores é a forma de melhorar os serviços públicos 
prestados à população.  

PriNCiPaiS CoNquiStaS

Servidores da Prefeitura comemoram 
em sua tradicional festa



3EDuCação – ENSiNo mÉDio ProFiSSioNalizaNtE

Exame teve 1700 inscritos 
e 14 candidatos por vaga

Vestibular do Cefet em Contagemgrandes avanços 
para os servidores em 2011

 9Serão oferecidas, de imediato, 120 vagas em 
três turmas: 40 alunos por turma;

 9Os cursos são de ensino médio profissionali-
zante na áreas de Controle Ambiental, Infor-
mática e Eletro-Eletrônica;

 9A unidade Contagem deve oferecer, ainda 
ano que vem, um curso superior;

 9Provisoriamente, a Unidade Contagem do 
CEFET vai funcionar em um prédio cedido 
pela Federação das Indústrias do Estado de 
Minas Gerais – Fiemg;

 9O campus (sede definitiva) está em constru-
ção no bairro Cabral, com previsão de térmi-
no em 2013;

 9O campus deverá abrigar quatro cursos téc-
nicos e dois cursos superiores.

A instalação de uma unidade 
do Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Minas Gerais 
– CEFET-MG, no município, é re-
sultado de negociações que vêm 
sendo realizadas desde 2006. É 
uma vitória para Contagem. Por 
seu tamanho, forte vocação in-
dustrial e alta demanda por mão 
de obra qualificada, a cidade me-
rece e precisa de escolas de for-
mação profissional de alto nível.

Segundo a direção do CEFET, 
1700 jovens se inscreveram para 
o exame de seleção, que será 
realizado em dezembro. As inscri-
ções foram entre os dias 19 e 27 
de novembro.

Pela primeira vez, Contagem 
passa a contar com um escola 
federal de educação oferecendo 
ensino médio profissionalizante 
de qualidade e gratuito para a 
nossa juventude.

Como vai FuNCioNar

Vista das futuras instalações do Campus XI

Em reunião, em Brasília, a prefeita Marília Campos assegu-
rou a entrada em funcionamento da unidade de Contagem



O antigo anexo da Escola Municipal Hilton Rocha será transformado 
numa nova escola, com capacidade para 1.200 alunos

A comunidade do bairro Tropical esteve presente 
na cerimônia de assinatura do contrato de compra

4 EDuCação

Escola vai funcionar no próprio bairro e com mais vagas

Prefeitura garante Escola 
municipal no tropical

A partir do próximo ano, o bairro 
Tropical, na região do Petrolândia, 
passará a contar com uma escola 
municipal. A comunidade era aten-
dida por um anexo da Escola Mu-
nicipal Professor Hilton Rocha, que 
funciona no bairro São Luiz.

A Prefeitura comprou o prédio 
onde funciona o anexo e atendeu a 
um sonho antigo da comunidade:  
ter uma escola pública no próprio 
bairro. O Projeto de Lei criando a 

escola está em tramitação na Câ-
mara Municipal. A escolha do no-
me oficial da escola será por meio 
de plebiscito a ser realizado no 
retorno das aulas, ano que vem.

Atualmente, o anexo oferece 
educação infantil até o terceiro 
ciclo do Ensino Fundamental para 
620 alunos da região, com idade 
entre quatro e 15 anos. A futura 
escola do Tropical terá capacidade 
para atender até 1.200 crianças.

"Há dois anos fizemos manifestações reivindicando a compra do 
prédio ou a construção de um novo imóvel para abrigar a escola. 
Agora veio essa surpresa que deixou a comunidade do Tropical mui-
to feliz. Com a compra do prédio, temos a certeza de que a Escola 
do Bairro Tropical vai continuar funcionando. Este foi o presente de 
Natal adiantado da comunidade".

Sebastião Siqueira,
morador do bairro Tropical há 13 anos



5EDuCação - mErECimENto

O contagense Kaiodê Leo-
nardo Biague, de 26 anos, foi 
o grande vencedor do XXV 
Prêmio Jovem Cientista deste 
ano. O prêmio é oferecido pelo 
Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) e é considerado um dos 
mais importantes reconhecimen-
tos aos cientistas brasileiros.

O estudante concorreu na ca-
tegoria “Estudante de ensino su-
perior” com um projeto sobre o 
uso de energia solar no sistema 
de transporte coletivo. Além do 
Prêmio, no valor de 15 mil reais, 
Kaiodê recebeu uma bolsa de 
estudos. O prêmio foi entregue 
pela presidenta Dilma Roussef 
no Palácio do Planalto.

Kaiodê é estudante do curso 
de Arquitetura e Urbanismo do 
Centro Universitário Metodista 
Izabela Hendrix e filho da ser-
vidora municipal da Educação, 
Maria Ângela Leonardo. 

Contagense vence prêmio 
nacional de ciência

VocêSabia? O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) é uma agência do Ministério 
da Ciência e Tecnologia (MCT) responsável pelo incentivo à pesquisa científica e tecnológica no Brasil. O 
Prêmio Jovem Cientista tem 30 anos de história. Este ano foram 2.321 trabalhos inscritos.

ENtrEviSta

Você esperaVa ser premiado?
Para mim foi uma grande surpresa. Finalizo agora o segundo período da faculdade e ter iniciado a vida acadêmica com um prêmio 
dessa importância é supreendente, além de me orientar a uma arquitetura realmente comprometida com as cidades e as pessoas.

Quais os planos para o futuro?
O desafio agora será o aprofundamento da pesquisa, pois o que desenvolvi foi o modelo conceitual. Desejo pensar em quais 
soluções visando cidades sustentáveis seriam mais possíveis de aplicabilidade. A partir do próximo ano pretendo encaminhar a 
proposta para editais de iniciação científica.

Qual sua mensagem para a juVentude?
Embora façamos parte das chamadas gerações Y, Z, dentre outras rotulações que nos apresenta como imediatistas e dispersos, 
acredito que podemos, sim, ser persistentes nos valores em que acreditamos. Ao nosso redor há inúmeras questões a serem res-
pondidas, desafios a serem superados é ai entra a pesquisa e investigação, coisas que fazíamos naturalmente quando crianças. 
Por isso afirmo, somos todos cientistas.
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O estudante Kaiodê e a presidenta Dilma 
Roussef na solenidade de entrega do prêmio



 6 Natal DE luz

Vale a pena sair de casa à noite e passear pela cidade neste final de ano. Em cada região, pelo menos 
uma praça recebeu iluminação decorativa com temas natalinos e o efeito é mágico. A Prefeitura 

convida todos os cidadãos e cidadãs a compartilhar esse momento de encontro e celebração, e deseja 
a todos um feliz natal e um próspero Ano novo.

Praça da Glória - Eldorado

Contagem celebra o Natal 
com paz e esperança

“Nesta época do ano as luzes 
na cidade nos fazem recordar o 
verdadeiro sentido do Natal, sem 
contar que animam as pessoas a 
frequentarem mais as praças e 
trazerem as crianças. Estas ilumi-
nações me fizeram entrar mais 
cedo no espírito natalino.”

“Esta decoração traz a união. 
As pessoas vão às praças, se 
interagem e se conhecem co-
mo num espaço de convivên-
cia. É bom sair de casa nessa 
época do ano, pois tem uma 
pracinha gostosa para a gen-
te frequentar.”

Vanderlei de Castro,
31, frentista

Thaís Antonacci,
18, auxiliar de vendas



7Natal DE luz

Milhões de lâmpadas coloridas, estrelas luminosas, árvores de natal gigantes, casinhas do Papai noel e 
diversos outros símbolos natalinos transformam as noites da cidade e trazem alegria aos corações de 

adultos, jovens, crianças e idosos.

Praça Tancredo Neves - Sede

iluminação natalina 
enfeita praças e avenidas

“O Natal deve tocar o coração 
das pessoas. Estas luzes estão 
sendo uma maneira de se fa-
zer isso. Observei ainda que a 
cidade está muito mais boni-
ta, tanto para os moradores 
quanto para os vistantes. A 
prefeitura está de parabéns.”

João Martins,
26, locutor



“É ótimo comemorar o Natal que está 
chegando, em uma praça bonita assim. 
Fica mais divertido até para brincar. 
Quero voltar muito mais vezes.”
Luiz Carlos,
de Ibirité, 10, estudante

 8 Natal DE luz

uma mensagem 
de união

A Prefeitura se junta a todos os contagenses para 
celebrar a mais importante data da cristandade e 

compartilhar esperanças. Reúna a família e se deixe 
contagiar pela festa. São 15 pontos iluminados em 

toda a cidade, esperando sua visita.

Praça da Glória - Eldorado

Centro Cultural - Sede



9

uma mensagem 
de união

Natal DE luz

É Natal, é a esperança 
que se renova

Para a maioria dos povos, o natal representa a renovação das esperanças em um novo tempo, 
pleno de justiça e prosperidade. Em Contagem, uma cidade predominantemente cristã, 

não poderia ser diferente.

Praça Irmã Maria Paula Petrolândia

Praça Tancredo Neves - Sede

Praça Estrela Dalva - Nacional



10 Natal DE luz

todas as regiões da cidade foram 
contempladas com a decoração natalina

Este ano, a Prefeitura caprichou ainda mais na iluminação em diversos pontos em todas as regiões da cidade. 
São 15 pontos iluminados em toda a cidade, esperando sua visita. As comemorações do natal em Contagem 

já são uma tradição tradição e atraem visitantes de toda a região metropolitana.

Praça ABC - Nova Contagem 

“Contagem merece essa beleza 
toda. Está tudo maravilhoso. O 
Natal é para se sentir feliz e a 
gente sente isso num lugar co-
mo este. Pretendo voltar nessa 
praça muitas vezes e trazer os 
netos e bisnetos.” 

Conceição Paz,
80, aposentada

"Está maravilhosa a Praça da Glória. Aliás, 
todas as praças estão belíssimas. Visitei 
todas elas e acho que estão mais bonitas 
que no ano passado, todas lindas mesmo."

Maria Madalena e a filha Samira Martins,
comerciante e moradora do bairro Eldorado

Avenida João César de Oliveira 



11Natal DE luz

todas as regiões da cidade foram 
contempladas com a decoração natalina

Este ano, a Prefeitura caprichou ainda mais na iluminação em diversos pontos em todas as regiões da cidade. 
São 15 pontos iluminados em toda a cidade, esperando sua visita. As comemorações do natal em Contagem 

já são uma tradição tradição e atraem visitantes de toda a região metropolitana.

Praça Marília de Dirceu - Inconfidentes Praça Paulo Pinheiro Chagas - Eldorado

 Praça Geraldo Rocha - Ressaca

Presépio na Praça da Glória - Eldorado

“ O espírito de festividade do 
Natal é algo muito salutar. As-
sim como se ilumina a casa da 
gente, é muito bom que se ilu-
mine a cidade, que é a casa de 
todos.” 

Adelino Alves,
72, aposentado



20122012 VENHA SE DIVERTIR E 
CELEBRAR UM NOVO ANO

Show ao vivo com o Grupo Arvoredo,  
espetáculo pirotécnico, 
contagem regressiva e carnaval.

31/12
01/01

12 Natal DE luz

reúna a família e se 
deixe contagiar pela festa

Além da decoração temática das praças e avenidas, estão previstos intervenções de teatro, 
cantatas natalinas, corais, shows pirotécnicos e diversas outras atrações. A iluminação será

desligada  em 9 de janeiro do novo ano.

 9Praça da Glória, no Eldorado;
 9Praça Tancredo Neves, na Sede;
 9Av. João César de Oliveira, no Eldorado;
 9Praça do Iria Diniz, no Eldorado;
 9Praça Paulo Pinheiro Chagas, no Eldorado;
 9Praça Tiradentes, na Sede;
 9 Igreja Matriz São Gonçalo, na Sede;
 9Centro Cultural de Contagem, na Sede;
 9Praça ABC, em Nova Contagem;
 9Praça Irmã Maria Paula, no Petrolândia;
 9Praça dos Trabalhadores, no Industrial;
 9Praça Geraldo Rocha, no Ressaca;
 9Praça Estrela Dalva, no Nacional;
 9Praça Marília de Dirceu, no Inconfidentes;
 9Praça Carlos Luz, no Riacho.

PoNtoS DE viSitação



13Programa maiS SaúDE

região Petrolândia ganha 
mais uma Farmácia Distrital

A população da região do 
Petrolândia ganhará, em de-
zembro, uma nova Farmácia 
Distrital. A Farmácia funcionará 
de 8 às 17h e atenderá cerca de 

200 receitas diariamente. Cerca 
de 30 mil pessoas serão benefi-
ciadas.

A nova Farmácia foi implan-
tada dentro dos padrões de 

atendimento do Programa Mais 
Saúde e contará com senha 
eletrônica, guichês, mobiliário 
adequado, recepção, além da 
identificação de funcionários 

através de crachá. 
A nova Farmácia Distrital do 

Petrolândia será instalada à rua 
Passos, nº 105, no bairro Santa 
Helena.

Farmácia Distrital PetrolânDia i
Rua Refinaria Manguinhos, 811 – Petrolândia – Fone 3352 5744

Farmácia Distrital PetrolânDia ii
Rua Passos 105, Santa Helena (a inaugurar).

VocêSabia? O Programa das Farmácias Distritais garante o acesso da população aos medicamentos fornecidos pelo 
SUS. Em 2010, a Prefeitura distribuiu quase 77 milhões de comprimidos nas Farmácias Distritais. Com a nova 
unidade, Contagem passa a contar com 16 Farmácias Distritais.

Farmácia vai funcionar no bairro Santa Helena



A Prefeita Marília Campos anunciou para a comunidade do bairro Joaquim 
Murtinho o início das obras de construção da nova Unidade Básica de Saúde

14 Programa maiS SaúDE

região Nacional terá 
mais uma unidade 

básica de Saúde
nova unidade vai beneficiar mais de 12 mil pessoas

A comunidade dos bairros Liberdade, Xangri-lá e Nacional I, na re-
gião Nacional, recebeu em novembro uma ótima notícia. Estes bairros 
vão ganhar uma nova UBS - Unidade Básica de Saúde.

A UBS Joaquim Murtinho vai atender uma população estimada em 12 
mil pessoas com instalações amplas e modernas, conforto para os traba-

lhadores e para a comunidade, e todos os serviços de atenção básica.
A construção da unidade está avaliada em cerca de R$ 1 milhão, com 

recursos do Ministério da Saúde e da Prefeitura.
A nova UBS está em construção na Rua Joaquim Murtinho esquina 

com a Rua Lúcia Muniz, no bairro Nacional 2ª Sessão.

SErviçoS quE SErão oFErECiDoS à PoPulação
 9Três equipes do Programa Saúde da Família;

 9613 metros quadrados de área construída;

 9Atendimento odontológico;

 9Ações de educação em Saúde Bucal;

 9Eletrocardiograma;

 9Curativo;

 9Aplicação de 
medicamentos;

 9Vacina;

 9 Inalação.

A Prefeita Marília Campos anunciou para a comunidade o início das obras 
de construção da nova Unidade Básica de Saúde Joaquim Murtinho



15Programa maiS SaúDE

Prefeitura revitaliza 
Praça da bíblia

Praça foi reformada e ganhou uma Academia da Cidade
Referência tradicional na região da Sede, no centro de Conta-

gem, a  Praça da Bíblia foi revitalizada e devolvida à população 
no final de novembro. A reforma da praça foi uma demanda dos 
moradores e comerciantes da região.

o quE Foi FEito

aNtES

agora

 9Eliminação dos pontos que serviam como 
esconderijo;

 9Melhoria da iluminação;

 9Novos bancos;

 9Jardinagem;

 9Novo piso;

 9Brinquedos para crianças;

 9 Instalação de uma Academia da Cidade.

"Dou nota 10 para a pre-
feitura de Contagem, 
principalmente pelo in-
centivo que vem dando 
para a prática do esporte 
e do lazer dos jovens e 
idosos da região. A no-
va iluminação da praça 
aumenta a segurança 
das pessoas e contribui 
também para o comercio 
local."

Rafael Morcatti,
comerciante.

A reforma da Praça é resultado de uma parceria com a empre-
sa São Gonçalo. Um Conselho Comunitário, formado por repre-
sentantes do comércio, dos moradores e das escolas, foi formado 
para ajudar a cuidar e manter o espaço.



O equipamento transmite dados 24h por dia, mesmo que o veí-
culo esteja estacionado na garagem ou falte energia elétrica. No 
detalhe, a Central de Monitoramento

16 traNSPortE ColEtivo

Ônibus municipais serão 
monitorados via satélite
Objetivo da Prefeitura é garantir respeito aos horários

A Prefeitura concluiu a instalação dos aparelhos 
de monitoramento por satélite dos ônibus geren-
ciados pela Transcon  e das vans do Programa Sem 
Limite.

Com isso, já é possível alimentar os computadores 
do sistema com os dados relativos às linhas (itine-
rário, quadro de horários e localização de todos os 

pontos de embarque e desembarque de passageiros) 
e treinar os motoristas para operar o sistema.

O novo serviço entrará em funcionamento no iní-
cio do próximo ano. Com essa iniciativa, a Prefeitura 
busca aumentar a eficiência do sistema de transporte 
coletivo e garantir mais respeito aos direitos dos 
usuários.  9Cada ônibus munici-

pal e van do Programa 
Sem Limite foi equipa-
do com um aparelho 
de monitoramento ele-
trônico;

 9O aparelho transmite 
dados vida satélite 24h 
para a central de moni-
toramento;

 9Os dados são trans-
mitidos mesmo que o 
veículo esteja estacio-
nado na garagem ou 
falte energia elétrica;

 9A Transcon saberá, a 
todo momento, onde o 
ônibus está;

 9O controle do cumpri-
mento do itinerário e 
dos horários de che-
gada e partida vai au-
mentar;

 9Os riscos de atrasos, 
bem como de roubos e 
sinistros vão diminuir.

VocêSabia? A Transcon gerencia uma frota de ônibus com 292 veículos distribuídos em 45 linhas para o transporte 
coletivo de Contagem, transportando uma média mensal de 2.860.000 passageiros, e uma frota de 25 vans 
do Programa Sem Limite que fazem uma média mensal de 3.000 atendimentos. 

Como vai 
FuNCioNar



PrEFEitura Faz a Sua PartE Para
garaNtir a SEguraNça PúbliCa

17SEguraNça PúbliCa

guarda municipal 
completa seis anos

Criada em 2005, a Guarda está presente em toda a cidade
Nestes seis anos, a Guarda 

consolidou sua atribuição e com-
promisso na proteção escolar em 

Nos últimos seis anos, a Administração fez a sua parte na segurança 
pública, ao criar a Guarda Municipal, ao construir um grande equipamento 
integrado – o Centro Integrado de Defesa Social - Cids, ao adotar programas 
de prevenção da violência nas escolas e prédios públicos e ao adotar diversas 
políticas públicas que contribuem para a redução da violência na cidade. 

parceria na fiscalização de trânsito, 
de meio ambiente e de posturas, 
na Defesa Civil, presença física em 

prédios municipais, praças, feiras 
e em grandes eventos. O saldo a 
comemorar é a boa imagem junto 

à população e as parcerias com 
órgãos locais de Defesa Social em 
níveis estadual e federal.



18 ESgoto SaNitário

Copasa conclui 21 Km 
de redes de esgoto na 

região Nacional
Mil ligações residenciais de esgoto foram realizadas

Coleta seletiva já é feita em dois bairros e repartições púbicas

A Copasa concluiu a ins-
talação de 21,3 km de redes 
de esgotos nos bairros Tijuca, 
Xangri-lá, Vale das Amendoeiras 
e Bom Jesus, na região Nacional. 

Com isso, mais moradores da 
região poderão ter acesso ao 
sistema de coleta de esgotos. 
No total serão 1.440 residencias 
beneficiadas. Desse total, já 

foram realizadas cerca de 1000 
ligações nos bairros Xangri-lá, 
Amendoeiras e Bom Jesus.

A ampliação do sistema de 
coleta de esgotos em Contagem 

é uma das prioridades da Pre-
feitura. Trata-se de um direito 
básico da população, e significa 
proteção para a saúde e defesa 
do meio ambiente.

Copasa faz ligações prediais de esgoto 
na rua Brusque no bairro Xangri-lá

“A expansão da rede de esgotos em nossa região trouxe um benefício muito 
grande. Não temos mais transtornos com o mau cheiro, com limpeza de fossas 
e outros problemas. É um ganho muito grande para a população. Hoje nossa re-
gião atrai um novo olhar. Sou muito grata por isso.”

Marinez Ferreira Gomes,
conselheira do distrito local de Saúde e moradora 
do bairro Vale das Amendoeiras há 10 anos



19 limPEza urbaNa

Coleta seletiva chega ao 
bairro monte Castelo

Coleta seletiva já é feita em dois bairros e repartições púbicas
Mais um bairro em Contagem 

passa a contar com o serviço 
de coleta seletiva de lixo porta 
a porta. A Prefeitura  iniciou a 
prestação desse serviço no Bair-
ro Monte Castelo, região Riacho. 

A coleta seletiva porta a porta 
já havia sido implantada em 
junho, no Bairro Central Park, re-
gião da Sede. Com isso, a Coleta 
seletiva em Contagem já é feita 
em dois bairros e em todas as 
repartições púbicas municipais.

 9Uma vez por semana, catadores da Asmac, recolhem os materiais reci-
cláveis junto aos moradores;

 9Cada residência recebe um saco de ráfia identificado com os símbolos 
da Prefeitura de Contagem e da Asmac;

 9Devem ser acondicionados separadamente os materiais recicláveis lim-
pos e secos (plástico, metal, papel) dos rejeitos (madeira, tecido, resídu-
os orgânicos provenientes de varrição, além do resíduo sanitário).

 9Por enquanto não serão recolhidos vidros, incluindo garrafas;

 9O lixo recolhido é encaminhado ao Galpão de Triagem para Materiais 
Recicláveis instalado na Central de Tratamento de Resíduos (Aterro Sa-
nitário Municipal), no bairro Perobas.

Como FuNCioNa

Caminhões da Prefeitura recolhem o lixo reciclável
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minas Fácil estimula 
abertura de empresas
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Parceria cria a casa do empreendedor em Contagem
O Minas Fácil é um serviço que permite a abertura de empresas de 

maneira simplificada e ágil. O prazo pode ser de, no máximo, oito dias.
Esse serviço já está disponível em Contagem, desde novembro, na 

Avenida José Faria da Rocha, 2.909, no Bairro Eldorado.
O Minas Fácil reúne em um mesmo local todos os órgãos e entida-

des envolvidos na abertura de uma empresa. Com isso, a liberação de 
alvarás e certidões é acelerada e desburocratizada. Essa é mais uma 
ação da Prefeitura para estimular a abertura de novas empresas na ci-
dade, gerar empregos e permitir uma vida melhor para os cidadãos. 

Unidade de atendimento 
minas Fácil contagem

Av. José Faria da Rocha 2909, Bairro Eldorado
CEP: 32310-210 | Fone: (31) 3391-9392

Desde que esteja com a documentação correta, 
em até 8 dias o empreendedor terá em mãos:

 9O contrato social registrado; 

 9O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 9A inscrição municipal;

 9O alvará de localização;

 9A inscrição estadual (de acordo com a atividade).

DoCumENtoS libEraDoS 
PElo miNaS FáCil


