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Os dados do Censo 2010 publi-
cados pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística -IBGE, não 
deixam dúvidas. Contagem é uma 
cidade grande, moderna, com uma 
economia dinâmica e geradora de 
empregos. 

A cidade também está mais in-
dependente à medida que vem 
melhorando a arrecadação. Mas, 
principalmente, é cada vez mais 
capaz de oferecer aos seus cida-
dãos e cidadãs todos os serviços 
básicos e a infraestrutura necessá-
ria para uma vida urbana de boa 
qualidade e com muitas oportuni-
dades. Saiba o que o Censo 2010 
revela sobre Contagem.

LIxoCeFeT
Coleta já está regularizada 
em toda a cidade 

Unidade Cefet Contagem 
começa aulas em fevereiro

Prefeitura abre licitação 
para táxis

PáGInas 14PáGIna 7

PáGIna 18 PáGIna 19

PáGInas 4 e 5

Censo 2010
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Recursos foram aplicados nas políticas públicas e em investimentos

Prefeitura arrecada 
r$ 901 milhões em 2011

 9A arrecadação da Prefeitura de Contagem cresceu ano passado 
11,5% em comparação com 2010;

 9A Receita Corrente Líquida (RLC), utilizada nos indicadores da Lei 
de Responsabilidade Fiscal, foi de R$ 901 milhões;

 9As receitas próprias da Prefeitura (ISSQN, ITBI, IPTU de empresas e 
lotes vagos e outros impostos e taxas) alcançaram R$ 312 milhões 
- um avanço expressivo em relação ao ano anterior; 

 9 Já os recursos de transferências dos governos estadual e federal 
chegaram a R$ 589 milhões;

 9A receita total (receita corrente líquida mais receitas de capital) so-
maram R$ 1 bilhão 73 milhões. Receitas de capital são as receitas 
obtidas com operações de crédito, transferências federais e esta-
duais para investimentos e outras.

Receita tem aumeNto  
expRessivo em sete aNos 

O crescimento da receita de Contagem nos últimos sete anos se deve a dois fatores:

 9A Administração Municipal – que manteve a isenção do IPTU residencial – faz um enor-
me esforço para ampliar as receitas próprias do Município e deixar Contagem menos 
dependente das transferências constitucionais;

 9O bom desempenho da economia de Contagem que vem crescendo mais que a economia 
de Minas e do Brasil. Com as finanças equilibradas, Contagem vem pagando suas contas 
em dia; está regularizada junto ao Governo Federal; reduziu muito a sua dívida enquanto 
percentual da receita; e recuperou o crédito junto ao governo e bancos federais.

aRRecadação da pReFeituRa em 2011
Tipo de receiTa Valor arrecadado 

(em r$ milhões)

Receitas pRópRias
ISSQN 88,894
IPTU (empresas e lotes vagos) 43,308
ITBI 34,247
IRRF 25,995
Taxas 17,249
Serviços Administrativos 6,939
Dívida Ativa / Multas e juros 21,614
Remuneração de depósitos 6,040
Receitas vinculadas 67,944
Receitas de tRansfeRências
ICMS 314,847
IPVA 53,152
FPM 54,883
Outras receitas não vinculadas 17,566
Receitas vinculadas 108,252
composição do fundeb
Dedução do FUNDEB -85,967
Transferências do FUNDEB 126,829
Total da Receita Corrente Líquida 901,792

aRRecadação da pReFeituRa – 2005 a 2011
ano Valor arrecadado

(em r$ milhões)
aumenTo anual 

(em r$ milhões)

2005 R$ 445,808 R$ 52,664
2006 R$ 501,763 R$ 55,955
2007 R$ 564,241 R$ 62,478
2008 R$ 666,381 R$ 102,141
2009 R$ 680,277 R$ 13,888
2010 R$ 809,042 R$ 128,772
2011 R$ 901,792 R$ 92,750
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Prefeitura fortalece política de valorização dos servidores

Folha de pagamento com 
servidores chega a r$ 421 milhões

 9Em 2011, a Prefeitura gastou R$ 421 milhões com a folha de paga-
mentos dos servidores, contra R$ 370 milhões em 2010;

 9O crescimento foi de 14%. No mesmo período, as receitas da Prefei-
tura cresceram 11,5%; 

 9Esses números mostram que a Prefeitura cuida de suas contas sem 
sacrificar os servidores municipais, que são fundamentais para a ex-
pansão e melhoria dos serviços prestados à população;

 9Outros números confirmam isso: a folha de pagamentos evoluiu de R$ 
196,640 milhões em 2004, para R$ 421,830 milhões em 2011. O cresci-
mento foi de 115%, contra uma inflação no mesmo período de 67%;

 9Em 2011, os investimentos executados diretamente pela Prefeitura 
em educação, saúde, habitação, saneamento, lazer e esportes, pavi-
mentação e outros, somaram R$ 98 milhões. Neste valor não estão 
computados recursos dos governos Estadual e Federal em obras 
fundamentais para a cidade, como as que estão sendo realizadas no 
Ribeirão Arrudas e outras; 

saúde e edUCação LIderam as desPesas da PreFeITUra

R$ 265 milhões 

Governo FederalR$ 84

Governo EstadualR$ 6 

Prefeitura de ContagemR$ 175

COMPOSIÇÃO DOS GASTOS 
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TOTAL

* valor em milhões
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R$ 41

R$ 15
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AS DESPESAS DA PREFEITURA EM 2011

 9As outras despesas correntes da Prefeitura (despesas de custeio) fo-
ram de R$ 381 milhões;

 9 Já os juros e encargos da dívida continuam tendo um peso expres-
sivo, ainda que decrescente enquanto percentual da receita, tendo 
atingido 56 milhões. 

sos próprios e repasses dos governos Federal e Estadual. A maior 
parte dos recursos é do Tesouro Municipal, no valor de R$ 175 mi-
lhões, aproximadamente 27% da receita e o dobro do que manda 
a lei. Para melhorar mais a Saúde, os governos Federal e Estadual 
precisam colocar mais dinheiro no SUS.

Em 2011, o total de despesas da Prefeitura de Contagem com a 
Educação foi de R$ 240 milhões. Esse valor inclui o pagamento dos 
servidores, a reforma e abertura de novas escolas, a merenda escolar, 
o kit escolar, e diversos outros investimentos.

Com a Saúde, as despesas foram de R$ 265 milhões, entre recur-
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Conheça as informações 
do IBGe sobre Contagem

Censo 2010 mostra que o acesso a serviços aumentou e que a população vive mais

Os dados sobre Contagem, coletados pelo Censo 2010, mos-
tram que nos últimos 10 anos a população cresceu, está mais 
velha e com maior acesso a serviços públicos essenciais. As 
informações foram organizadas pelo Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate à Fome.

Mas ainda existem desafios a serem vencidos. Entre eles, o anal-
fabetismo e a extrema pobreza de uma parcela da população.

aspectos sociodemográficos
A população cresceu e número de jovens caiu

A população de Contagem cresceu, entre os Censos de 
2000 e 2010, à taxa de 1,16% ao ano. Segundo o IBGE, essa 
taxa foi superior à registrada no Estado ( 0,93% ao ano) e da 
própria Região Sudeste (1,06% ao ano).  Entre 2000 e 2010 
a população ficou mais velha. O número de idosos passou 
de 6,2% para 9,2% da população, enquanto o número de 
crianças e jovens de 0 a 14 anos caiu de 27,3% (147.002 ha-
bitantes) para 21,5% (129.486 habitantes).

O Censo IBGE 2010 mostra que praticamente todos os moradores 
de Contagem contam com acesso aos serviços públicos essenciais.

 9Fornecimento de energia elétrica: quase 100% dos domicílios;
 9Coleta de lixo: 99,4% dos domicílios;
 9Fornecimento de Água: 99,3% dos domicílios;
 9Esgotamento sanitário: 92,6% das residências.

Embora a pobreza e o analfabetismo afetem uma 
minoria, ainda são desafios. O Censo indica que, em 
Contagem, 11.382 pessoas ainda vivem em situação de 
extrema pobreza - a maioria delas na área urbana. A taxa 
de analfabetismo das pessoas de 10 anos ou mais, em 
2010, era de 3,4%.

a população cResceu, está mais velha e mais uRbaNa
2000 2010 crescimento

Tamanho da população 537.806 603.442 13%

População urbana 533.122 601.449 13%

População de 0 a 14 anos 147.002 129.486 -11%

População de 15 a 29 anos 162.554 167.095 2,7%

População de 30 a 39 anos 89.355 104.189 16,6%

População de 40 a 59 anos 105.722 146.910 39%

População de 60 anos ou mais 33.577 55.762 66%
Fonte:IBGE/Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

 9Cidade: pessoas de 10 anos ou mais: 3,4%.

 9área urbana: 3,4% 

 9área rural: 7,0%. 

 9entre adolescentes de 10 a 14 anos  
na cidade: 1,4%.

Pobreza e analfabetismo

Taxas de analfabetismo 
em Contagem 

(Censo 2010) 

oferta de 
serviços 
básicos

a extRema pobReza em coNtagem

lugar número de pessoas percentual da população

Cidade 11.382 1,9%

Área urbana 11.339 1,9%

Área rural 43 2,1%
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IBGe mostra economia 
municipal mais eficiente

Contagem contribui com 5,26% da riqueza mineira
Enquanto o acesso a serviços essenciais chega à maioria dos 

moradores, a economia local cresce, oferece mais oportunida-
des aos cidadãos e contribui com o aumento da riqueza mi-
neira.  O Censo mostra que o ritmo de crescimento da cidade é 
maior que o de Minas Gerais: Contagem cresceu 51,9% desde 
2005, enquanto o Estado cresceu 46,7%.

coNtagem tem o seguNdo maioR 
meRcado de tRabalho de miNas

Os dados do IBGE mostram que Contagem tem 
203.630 pessoas trabalhando, considerados os assala-
riados e aqueles que trabalham por conta própria. Com 
esse número, o mercado de trabalho do município é o 
segundo mais forte de Minas Gerais, perdendo apenas 
para a capital. O total de novas vagas de carteira assinada 
geradas em Contagem, entre 2005 e 2011, foi superior a 
63 mil empregos.

cRescimeNto: coNtagem cResceu 51,9% eNtRe 2005 e 2008

O Produto Interno Bruto (PIB) de Contagem passou de  
R$ 9.791,8 milhões em 2005 para R$ 14.869,8 milhões em 2008 
- crescimento de 51,9%. Essa taxa foi superior à verificada no 
Estado que foi de 46,7%.

crescimento do piB - 2005 a 2008
Contagem Minas Gerais
51,9% 46,7%
Fonte:IBGE/Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

coNtagem coNtRibui com 5,26% do pib estadual

A contribuição do município na composição do PIB estadual 
aumentou de 4,79% para 5,26% no período de 2005 a 2008. 
Mais uma demonstração vitalidade da economia da cidade.

participação de contagem na riqueza mineira
2005 2008
4,79% 5,26%
Fonte:IBGE/Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

população ocupada
(assalariados e por conta própria)

Belo Horizonte 1.482.989

Contagem 203.630

Uberlândia 191.652

Juiz Fora 151.120

Betim 109.953
Fonte: IBGE/Censo 2010
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Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados es-
te mês pelo Ministério do Trabalho, mostram que Contagem criou 9.097 empregos de 
carteira assinada em 2011. Contagem foi a segunda cidade da região Metropolitana de 
Belo Horizonte que mais gerou empregos (perdendo apenas para a capital) e a 26ª co-
locada entre todas as cidades brasileiras.

Os setores de comércio e serviços continuam a ser os que mais geram vagas, segui-
dos pela indústria. Foram 3.872 vagas gerados no comércio, 3.707 vagas na área de ser-
viços e 1.297 vagas no setor industrial.

Com o resultado de 2011, o saldo desde 2005 é de 63.023 novos empregos formais 
criados na cidade.

 eConomIa e emPreGos

Contagem gera mais de 63 
mil empregos desde 2005

A Prefeitura oferece diversos programas de qualificação 
profissional e também faz encaminhamentos para vagas 

através do SINE. Procure o Sine - Avenida José Faria da Rocha, 
3185 - Eldorado – 3198-3000.

seRviços do siNe coNtagem
 9Orientação de jovens para o primeiro emprego;
 9Assessoria psicológica para seleção de candidatos;
 9Cessão de espaço físico para os departamentos de 
RH de empresas;
 9Cadastramento pela internet (Portal da Prefeitura);
 9Cursos de qualificação profissional;
 9Seguro desemprego;
 9Unidade de atendimento móvel.

Comércio é o setor que mais gera novos postos de trabalho

a Prefeitura apoia quem quer trabalhar

geRação de empRegos em coNtagem – 2005 a 2011

2005 10.417

13.321

4.849

6.136

4.655

14.548

9.097

63.023

2006
2007

2008

2009
2010

2011

Total
Fonte: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) / MTE
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Unidade CeFeF Contagem 
entrou em funcionamento

Início das aulas é a realização de um sonho que começou em 2005

ceFeT contagem

O sonho de ter em Contagem uma unidade do CEFET já é 
realidade. O Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas 
Gerais – CEFET-MG começou a funcionar em fevereiro. Localizado 
provisoriamente à R. Dr. Antônio Chagas Diniz, 665, Pça. da Ce-
mig, o CEFET Contagem começou a operar com três turmas de 
ensino médio profissionalizante: Controle Ambiental, Informática 
e Eletro-Eletrônica.

A implantação do Cefet em Contagem é fundamental para que 
a cidade continue estimulando sua vocação industrial e aten-
dendo à demanda, cada vez maior, por mão de obra altamente 

qualificada.

A unidade do Cefet Contagem funcionará 
provisoriamente no endereço R. Dr. Antônio 
Chagas Diniz, 665, Pça. da Cemig

VocêSabia? A luta pra trazer um CEFET para contagem começou em 2005, quando foi firmado convênio de parceria en-
tre o Cefet-MG e a Funec. Juntas, as duas instituições formaram a primeira turma de Química no final de 2008.

o campus da unidade ceft contagem (sede definitiva) está em 
construção no bairro cabral, com previsão de término em 2013.

Vista das futuras instalações do Campus XI (Cefet Contagem)
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Outra novidade importante para o ano letivo de 2012 
será a entrega de 2600 notebooks às escolas da rede mu-
nicipal de ensino, no início das aulas. Cada escola receberá, 
inicialmente, 35 aparelhos. Posteriormente, com a instala-
ção da internet, serão oferecidos mais aparelhos. 

Os computadores foram comprados pela Prefeitura atra-
vés do programa “Um Computador por Aluno”, criado pelo 
Governo Federal.

Os notebooks serão usados como laboratórios móveis de 
informática (digitação, produção de texto, confecção de ta-
belas e desenhos, entre outros).

Os professores também saem ganhando. Eles vão rece-
ber, ainda este ano, dois cursos de capacitação para o uso 
das tecnologias de informação no processo de ensino e 
aprendizagem.

Professores receberão qualificação para uso dos novos equipamentos

educação será reforçada com 
notebooks em todas as escolas

“A inclusão da tecnologia no processo 
de aprendizado dos alunos tanto auxilia 
os conteúdos das matérias do currículo, 
como Língua Portuguesa e Matemática – 
entre outras – como insere o educando no 
tempo atual, onde o uso do computador é 
algo que faz parte do dia a dia”.

Leonardo Oliveira Barbosa,
Assessor pedagógico do Programa de Ini-
ciação Científica e Tecnologia Educacional 
da Secretaria Municipal de Educação

A partir deste ano, todos os alunos da Rede Municipal de Ensino de 
Contagem terão acesso aos laboratórios móveis de informática
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Garantir maior conforto para 
os professores e alunos, além de 
melhorar o aspecto visual e pro-
longar a conservação dos imóveis. 
Com esse objetivo, a Prefeitura vai 
realizar obras de manutenção em 
51 escolas da rede municipal de 
educação. 

Os trabalhos serão realizados 
ao longo do ano, com previsão de 
término em outubro.

As obras variam conforme cada 
escola. Mas, todas vão receber 
revestimento de cerâmica rejunta-
das nas paredes, do chão até o te-
to. Trata-se de um material bonito, 
antipichação e lavável, facilitando 
o trabalho de limpeza. As obras 
representam um investimento de 
R$ 2,5 milhões.

Reformas incluem revestimento antipichação 
nas paredes internas dos prédios e outras melhorias

Prefeitura reforma 51 escolas 
da rede municipal

escolas com obRas já coNcluídas ou em Fase FiNal
 9Escola Municipal Professor Wancleber Pacheco - Bairro Tijuca

 9Escola Municipal Professor Hilton Rocha - Bairro Industrial São Luiz

 9Escola Municipal Paulo Cézar Cunha - Bairro Sapucaias 

 9Escola Municipal Otacir Nunes dos Santos - Bairro Funcionários

 9Escola Municipal Cel. Antônio Augusto - Bairro Bernardo Monteiro

 9Escola Municipal Prefeito Luiz da Cunha - Bairro Linda Vista

 9Escola Municipal Francisco Sales da Silva Diniz - Bairro Darci Ribeiro

 9Escola Municipal Cândida Rosa do Espírito Santo - Bairro Riacho das Pedras

 9Escola Municipal Doutor Sabino Barroso - Bairro Centro

A escola Paulo César Cunha recebeu revestimento  
nas paredes com material anti-pichação
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PreFeITUra ConsTróI Casas 
Para 4 mIL FamíLIas de vILas e 

de áreas de rIsCo 

O Conjunto Residencial Parque Arrudas 
beneficiou famílias que moravam em áre-
as de risco na região Industrial. Na foto, 
prédios da R. Costa Capanema.

Conjunto residencial em construção no 
bairro Maria da Conceição, na região Sede

Vista das obras do conjunto em cons-
trução na Vila Maracanã, região Sede
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PreFeITUra ConsTróI Casas 
Para 4 mIL FamíLIas de vILas e 

de áreas de rIsCo 

No Residencial Parque Retiro, 144 mo-
radias foram entregues em 2011

O conjunto Residencial Morada Nova, foi 
o primeiro inaugurado pela Prefeitura

 9  Construção de 4 mil moradias – destinadas a 
famílias de 20 vilas, residentes em áreas de risco e em 
regiões atingidas por obras públicas. Os conjuntos 
são construídos em parceria com os governos Fede-
ral e Estadual;

 9 Indenizações – 1 .600 famílias indenizadas para 
comprarem novas moradias;

 9Respeito aos laços afetivos – os conjuntos são 
construídos na mesma região de origem das famílias 
ou em áreas próximas, preservando os laços de vizi-
nhança, de emprego e de escola;

 925 conjuntos habitacionais – com apartamentos 
de dois e três quartos;

 9 Infraestrutura adequada – ruas pavimentadas, 
rede de esgotos e drenagem, unidades de saúde e 
educação, praças e espaços de lazer para os mora-
dores;

 9Trabalho social – assistência às famílias para 
aprenderem a lidar com a nova vida em regime de 
condomínio, antes e após a mudança;

 9Auxílio aluguel – a Prefeitura ajuda no pagamento 
do aluguel das famílias que serão reassentadas até 
que os apartamentos fiquem prontos;

 9Redução dos riscos – além das novas moradias, a 
Prefeitura reduz os riscos nas vilas com a construção 
de muros de arrimo, contenção de encostas, redes de 
drenagem, tratamento de solos, construção de esca-
darias e passarelas, pavimentação de becos e outras 
obras;

 9Prêmio – Contagem recebeu, em 2011, o Prêmio Ci-
dade Cidadã  pelo trabalho de prevenção e redução de 
riscos realizado pela Prefeitura. 
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Mutirão de consultas especializadas acelera o atendimento, 
reduz as filas de espera e mostra acerto da Prefeitura

mais de 24 mil pessoas atendidas

A Prefeitura de Contagem já realizou 24.578 consultas no 
mutirão de consultas especializadas. Os trabalhos começaram 
em agosto do ano passado e os dados revelam o sucesso do 
programa.

Em janeiro, foram iniciadas as consultas de endocrinologia 
e a expectativa é que sejam realizados mais de 4 mil atendi-
mentos.

Além das consultas realizadas pelo mutirão, o atendimento 
normal continua sendo realizado pelos profissionais da Secre-
taria de Saúde, evitando a formação de novas filas.

o que é o mutiRão de  
coNsultas especializadas

A Prefeitura comprou um pacote de 50 mil consultas especializadas, 
além de mais de 20 mil exames, com o objetivo de reduzir as filas e acabar 
com o sofrimento de quem está aguardando por uma consulta. O atendi-
mento é feito em todas as regiões da cidade, somente aos pacientes que já 
aguardam na fila.

Nº de atendimentos
agosto/2011 a janeiro 2012

7.237

3.102

4.184

1.968

6.460

1.471

156

24.578

ORTOPEDIA

DERMATOLOGIA

NEUROLOGIA

OTORRINOLARINGOLOGIA

OFTALMOLOGIA

UROLOGIA

ENDOCRINOLOGIA

TOTAL



 9No caso dos idosos, o cartão apenas é 
fornecido às pessoas com 65 anos ou 
mais;

 9No caso dos deficientes físicos, existem 
critérios de renda e também é necessária 
a avaliação médica;

 9O Cartão é de uso pessoal e intransferível: 
não pode ser utilizado por outra pessoa;
 9O cartão é gratuito.

ateNção

13dIreITos soCIaIs

Está em funcionamento desde janeiro, no Big Sho-
pping, o Centro de Apoio aos Idosos e Deficientes 
Físicos. O Centro vai fornecer o cartão Ótimo Gratui-
dade, que garante o direito ao uso gratuito do trans-
porte coletivo urbano.

Este posto de atendimento funciona de segunda 
à sexta-feira, de 10h às 19h. Mas, atenção: os atendi-
mentos devem ser agendados previamente.

Cartão Ótimo para idosos e deficientes poderá ser obtido na central

Prefeitura abre central 
de atendimento em shopping

(31) 3516-6000
Para mais informações:



14 manUTenção/CoLeTa de LIxo

Nova empresa vence licitação e assume o serviço de coleta de lixo

Prefeitura regulariza 
coleta de lixo na cidade

Desde 12 janeiro, uma nova empre-
sa assumiu o serviço de coleta de lixo 
no município. Os problemas iniciais 
na execução dos serviços em alguns 
bairros foram regularizados e a coleta 
voltou a ser feita normalmente.

A Prefeitura pede a todos os 
moradores que coloquem o lixo 
na lixeira para a coleta somente 
nos dias e horários de acordo com 
o atendimento no seu bairro. Não 
houve alteração na frequência do 
recolhimento.

central de atendimento: 
0800-2831-225

Os novos caminhões, com maior capacidade de armazenamen-
to, já estão trabalhando no recolhimento do lixo

 9Cuide bem de Contagem;

 9Cuide da calçada em frente à sua casa;

 9Coloque o lixo nos lugares e horários certos;

 9Preserve o patrimônio público;

 9Mantenha seu lote vago cercado e limpo;

 9Fale com seu vizinho para que ele colabore também;

 9 Informe à Prefeitura sobre terrenos vagos e abandonados;

 9 Informe sobre bota-foras e áreas de entulhos. 

Faça a sua paRte



Regional eldorado - Avenida. João César de Oliveira , 3.481. Tel.: 3352-5477 

Regional industrial - Rua Ester Franzen de Lima, 171. Tel.: 3363-6047

Regional nacional - Rua Quintino Bocaiúva, 450. Tel.: 3397-1098 

Regional petrolândia - Rua Refinaria Gabriel Passos, 20. Tel.: 3352-5618 

Regional Ressaca - Rua Turquesa, 729. Tel.: 3352-5576

Regional Riacho - Rua Rio Verde, 422. Tel.: 3912-2020 

Regional sede - Rua Manoel de Matos, 126. Tel.: 3395-9550 

Regional Vargem das flores - Rua VC 2, 29. Tel.: 3352-5886

Para informações, procure a Administração
Regional que atende o seu bairro

15manUTenção/TaPa BUraCos

Trabalho prioriza os corredores de transporte coletivo e 
as principais vias de acesso aos bairros e regiões

operação tapa-buracos já 
começou em toda a cidade

A Prefeitura já iniciou uma grande operação tapa-buracos em 
toda a cidade. A meta é sanar os estragos causados pelas chuvas e 
reduzir as possibilidades de danos e acidentes na vias públicas.

A operação será mantida enquanto persistirem os problemas.  

Trabalhadores em ação na  
Avenida Tiradentes, no Bairro Nacional

Reparos na avenida Tereza 
Cristina, no bairro São Paulo

Manutenção na Rua Tulipas , em 
frente ao Parque Sapucaias

A prioridade são os corredores de transporte coletivo (ou seja, as 
ruas e avenidas por onde circulam os ônibus) e as principais vias 
de acesso aos bairros e regiões. As demais vias públicas serão 
atendidas após a conclusão desta primeira etapa.



16 esPaços PúBLICos

Local degradado foi transformado em ponto de encontro para as famílias

Praça no bairro santa 
Helena ganha nova vida

A Prefeitura revitalizou a praça conhecida como MaderShop, 
no bairro Santa Helena, na região Petrolândia. Além de beneficiar 
a comunidade, a medida ajuda a organizar o trânsito local, que é 
intenso devido ao grande número de veículos que entram no Pe-
trolândia ou se dirigem a Betim.

A praça agora conta com bancos, lixeiras, mesas para jogos de 
dama e xadrez, além de nova jardinagem e iluminação.

A comunidade, que esperava por esta obra há bastante tempo, 
vai agora escolher um nome para a praça.

“A Prefeitura fazia a lim-
peza num dia e no outro, 
já estava tudo sujo. A 
revitalização trará mais 
segurança e lazer para os 
moradores da região”.

Artur Bernardes Filho, 
empresário

A praça Madershop, no Bairro Santa 
Helena, é estratégica para o acesso ao 
Petrolândia e a Betim



Arquibancadas lotadas no “Caldeirão do riacho”. Na 
foto, partida entre o Sada Cruzeiro e o Vôlei Futuro

Gradis do Poliesportivo Riacho receberam 
placas de acrílico para melhorar visibilidade

17esPorTe

Prefeitura e sada Cruzeiro 
aprofundam parceria

Clube faz investimentos no Poliesportivo do Riacho e traz 
melhorias para o esporte em Contagem

A relação entre Contagem e o Sada Cruzeiro Vô-
lei tem trazido mútuos benefícios. A força da torci-
da incentiva os atletas que, em mais de três anos, 
só foram derrotados uma única vez  nas quadras 
do Poliesportivo do Riacho. Esse sucesso valoriza 
o clube e traz prestígio para Contagem no cenário 
esportivo nacional.

Com o objetivo de manter e ampliar essa parce-
ria, o Sada tem investido para melhorar o Ginásio 
Poliesportivo do Riacho. A reforma do telhado, 
substituição dos gradis por placas de acrílico e 
melhorias nos vestiários são alguns dos investi-
mentos feitos pelo Sada.

Quem sai ganhando é o povo de Contagem, 
que continuará assistindo a grandes espetáculos 
esportivos, num ambiente ainda mais acolhedor e 
confortável. 



18 TransPorTe PúBLICo

Prefeitura abre licitação 
para novos táxis

Frota será ampliada em mais 217 veículos autorizados
A Prefeitura vai autorizar 

mais 217 novos táxis em 
Contagem. Para isso, foi aber-
to processo de escolha dos 
novos  permissionários. Para 
concorrer, os interessados 
devem  atender aos critérios 
técnicos previstos no edital 
de credenciamento dos veí-
culos e dos condutores. Serão 
valorizados, principalmente, 
as boas condições do veículo 
e experiência dos taxistas. 

O prazo termina em 09 
de março. O valor a ser arre-
cadado com a licitação será 
revertido em melhorias no 
sistema de transporte público 
do município.

Mais informações e o edital 
da licitação podem ser ob-
tidos no Portal da Prefeitura 
(www.contagem.mg.gov.br/
licitacao).

Também estão abertas as inscrições para o transpor-
te escolar de Contagem. Os condutores interessados 
precisam efetuar o seu credenciamento e do veículo. Os 
formulários necessários estão disponíveis no portal da 
Prefeitura. O prazo encerra em  29 de fevereiro.

cadastRameNto de motoRistas 
paRa o tRaNspoRte escolaR

Frota de táxi em Contagem será aumentada em 217 veículos

"Acho positivo ter essa 
licitação, tanto para os 
permissionários, quan-
to para os auxiliares 
e usuários. A cidade 
cresceu muito e há 
quase 30 anos não 
se colocava mais 
táxis na praça. A 
demanda é al-
ta e nem sem-
pre é possível 
atender." 

Airton Rodrigues,
Taxista, 35 anos de praça



19arreCadação

IPTU 2012: 161 mil 
residências isentas

Arrecadação sobre empresas e lotes vagos ajuda na manutenção da cidade
Em Contagem, a população continua isenta do pagamento do 

IPTU residencial. São, ao todo, 161.007 moradias beneficiadas, 
qualquer que seja o tamanho da área construída.

Empresas, lotes vagos e, a partir deste ano, terrenos não cons-
truídos a partir dos 720 metros quadrados, são tributados. Os 
recursos obtidos com essa arrecadação são investidos na manu-
tenção da cidade.

O contribuinte que pagar o IPTU à vista até o dia 10 de feverei-
ro terá desconto de 7%.

informações: Secretaria Municipal Adjunta da Receita – Av. Cardeal Eugênio Pacelli, 
1.887, Cidade Industrial. Atendimento de segunda à sexta, de 8h30 às 17h.

lei mudou cobRaNça  
do iptu paRa lotes

Conforme a Lei Complementar 118 de 12 de Julho de 
2011, continuam isentas todas as edificações utilizadas co-
mo residências e seus respectivos terrenos até o limite de 
720 metros quadrados de terreno. A área de terreno que 
exceder a 720 metros quadrados será considerada, para 
efeito de tributação, como terreno vago. Esta medida afeta 
apenas 1,8% dos imóveis residenciais, ou seja, 2.837 terre-
nos de uso residencial. 
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Prefeitura consegue 
liberação do FGTs

Cerca de 4 mil famílias prejudicadas pelas chuvas serão beneficiadas
Está disponível nas agências da Caixa, o saque do FGTS 

para as famílias de Contagem atingidas pelas chuvas em 
dezembro.

A medida foi aprovada depois que a Prefeitura decla-
rou situação de emergência devido às chuvas e pediu 
apoio aos governos Federal e Estadual. A estimativa é de 
que cerca de 4.000 trabalhadores possam reconstruir su-
as residências com os recursos a serem liberados.

áReas beNeFiciadas
As regiões mais atingidas pelas chuvas em Conta-

gem foram os bairros das regiões Ressaca e Nacio-
nal. A Prefeitura também registrou problemas, em 
menor intensidade, nas regiões Industrial, Sede e 
Vargem das Flores. A relação dos bairros e ruas pode 
ser obtida no Portal da Prefeitura na Internet:  
www.contagem.mg.gov.br.

 9Comprovante de endereço (conta de luz, água ou te-
lefone emitida nos últimos 120 dias antes do decreto 
de Situação de Emergência);

 9Carteira de Trabalho;

 9Carteira de Identidade;

 9Para se ter direito à retirada, a conta não pode ter si-
do movimentada nos últimos 12 meses;

 9O saque é limitado a R$ 6.200,00;

 9Só serão beneficiados moradores das ruas e bairros 
listados no decreto de situação de emergência.

os iNteRessados deve apReseNtaR 
os seguiNtes documeNtos:

A rua Paulo César de Mendonça na Região Nacional foi 
uma das prejudicadas pela chuvas de dezembro


