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PREFEITURA FAZ

A prefeitura de Contagem atravessou a crise econômica de 
2009 sem quebrar e está preparada para retomar os grandes 
investimentos na cidade. Algumas obras já foram anunciadas 
(como na Região Nacional e na Sede) e novos equipamentos 
públicos serão entregues à comunidade ainda neste primeiro 
semestre. A Prefeitura e a cidade estão confiantes na recu-
peração da economia brasileira em 2010 e na retomada do 
crescimento.

Prefeitura supera crise e 
retoma grandes investimentos

PÁGINAS 2, e 3

CONTAGEM SEGUE EM FRENTE

Especial Volta às aulasVEJA TAMBÉM
NESTA EDIÇÃO

Região Nacional recebe obras 
de saneamento PÁGINAS 4 e 5

Frigoarnaldo comemora 
tetracampeonato
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Prestação de contas 2009

Prefeitura arrecadou 
R$ 680 milhões em 2009

Com a crise econômica, a arrecadação da Prefeitura avançou somente 1,9%
Em 2009, a Prefeitura de Contagem arrecadou R$ 680 milhões e 

246 mil. Esta é a Receita Corrente Líquida (RCL) utilizada nos indica-
dores da Lei de Responsabilidade Fiscal. Foi uma evolução de apenas 
1,9% em relação a 2008, em função da crise econômica. Como o 
avanço não compensou sequer a inflação do ano – o IPCA, índice ofi-
cial de inflação medido pelo governo foi de 4,31% em 2009, a arreca-
dação da Prefeitura caiu em termos reais. 

A arrecadação própria da Prefeitura – ISSQN, ITBI, IPTU de em-
presas e lotes vagos e outros impostos e taxas - teve um desem-
penho melhor: foi de R$ 215 milhões e 577 mil, em 2009, contra 
R$ 201 milhões e 202 mil, em 2008, um avanço de 7,15%. Já as 
receitas de transferências que a Prefeitura recebe da União e do 
Estado foram de R$ 464 milhões e 669 mil, em 2009, contra R$ 
466 milhões 653 mil, em 2008, um recuo de 0,4%. Algumas recei-
tas de transferências aumentaram, mas as perdas foram grandes 
no ICMS que recuou mais de R$ 16 milhões.

Felizmente, o Brasil superou rapidamente a crise econômica e, 
em 2010, a expectativa é a retomada do fluxo normal de receitas 
da Prefeitura, o que possibilitará a melhoria dos serviços e a am-
pliação dos investimentos.

A Prefeitura, com cautela e com a boa gestão financeira, conseguiu 
manter a casa arrumada na crise que atingiu o Brasil e o mundo em 
2009. Reajustou os salários dos servidores, conseguiu manter em dia 
os pagamentos dos salários e o 13º salário. A dívida municipal caiu 
enquanto proporção da receita municipal. Os serviços públicos foram 
mantidos e algumas obras não sofreram interrupção. 

Para se ter uma idéia da boa gestão financeira da Prefeitura em 
2009, basta ver a evolução da receita nos últimos anos. Em 2005 e 
2006, a receita cresceu mais de R$ 50 milhões ao ano. Em 2007, o 
crescimento foi superior a R$ 60 milhões. Em 2008, a receita cres-
ceu mais de R$ 100 milhões. Em 2009, o crescimento foi de apenas 
R$ 12 milhões. Uma administração eficiente requer capacidade nos 
momentos de bonança financeira e também nos momentos de crise. 
Contagem atravessou a crise sem quebrar e está preparada agora pa-
ra retomar os investimentos. 

A ArrecAdAção dA PrefeiturA em 2009

Tipo de receita Valor arrecadado

Receitas próprias Prefeitura

ISSQN 60,142 milhões

IPTU (empresas e lotes vagos) 23,499 milhões

ITBI 20,496 milhões

IRRF 14,995 milhões

TAXAS 15,518 milhões

Serv. Administrativos / multas e juros de tributos 10,170 milhões

Dívida Ativa 7,079 milhões

Remuneração depósitos 1,051 milhões

Receitas vinculadas 62,627 milhões

Receitas de transferências

ICMS 239,962 milhões

IPVA 41,182 milhões

FPM 42,099 milhões

Outras receitas não vinculadas 12,348 milhões

Receitas vinculadas 96,891 milhões

Composição FUNDEB

Deduções para Fundeb -66,395 milhões

Transferência do Fundeb 98,582 milhões

Total Receita Corrente Líquida 680,246 milhões

A ArrecAdAção dA PrefeiturA – 2005 A 2009

Ano Arrecadação Aumento anual
2004 R$ 393,144 milhões --
2005 R$ 445,808 milhões R$ 52,664 milhões
2006 R$ 501,763 milhões R$ 55,955 milhões
2007 R$ 564,241 milhões R$ 62,478 milhões
2008 R$ 667,855 milhões R$ 103,614 milhões
2009 R$ 680,246 milhões R$ 12,391 milhões

Prefeitura honrou todos 
os compromissos

Sede da Prefeitura Municipal de Contagem
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Prestação de contas 2009

Prefeitura gastou R$ 326 
milhões com os servidores

Apesar da crise, direitos dos servidores foram garantidos

A saúde e a educação lideraram as despesas da Pre-
feitura de Contagem em 2009. Nessas duas áreas foram 
aplicados R$ 254 milhões 652 mil.

Na saúde foram gastos R$ 136 milhões 678 mil, o que 
significou 29,69% da receita arrecadada. Este valor é o 

Em 2009, a maior despesa da Prefeitura foi com os servidores: 
R$ 326 milhões 623 mil. As despesas de pessoal cresceram R$ 
32 milhões, valor superior a todo o aumento da receita. A Prefei-
tura, em meio à crise, priorizou a manutenção dos direitos dos 
servidores, que são os responsáveis principais pelo funcionamen-
to dos serviços públicos em nossa cidade. Essa política também 
ajudou a enfrentar a crise econômica. Se todos os empregadores 
do setor público e privado tivessem arrochado os trabalhadores, 

Saúde e educação lideraram gastos da Prefeitura
dobro do que manda a lei. De acordo com a Constitui-
ção, os municípios devem aplicar 15% de suas receitas na 
saúde. Isso significa que a Prefeitura poderia ter aplicado 
apenas R$ 69 milhões. Para melhorar mais a saúde, é pre-
ciso, portanto, que o governo federal e o governo esta-
dual, que arrecadam a maioria dos impostos, tenham um 
papel mais ativo no financiamento do SUS. 

Na educação, o gasto foi de R$ 117 milhões 974 mil, o 
que significou 25,62% da receita arrecadada. Esse valor 
se refere apenas aos gastos com ensino fundamental e 
educação infantil. Se contabilizadas as verbas destinadas 
à FUNEC, o valor sobe para 30% da receita arrecadada. 
Esses números fazem de Contagem o segundo município 
que mais investe em educação em Minas Gerais.

a crise econômica não seria superada pela falta de um mercado 
consumidor que impulsionasse as vendas e a produção. 

Portanto, em Contagem os servidores municipais não paga-
ram a conta da crise. A Prefeitura realizou o ajuste nas demais 
despesas. As demais despesas correntes (custeio da Prefeitura) 
foram de R$ 246 milhões 929 mil; com a dívida municipal (juros 
e amortizações) foram gastos R$ 46 milhões 440 mil; e os investi-
mentos totalizaram R$ 47 milhões 662 mil.

Policlínica da Sede (Unidade 16)

Escola Municipal do Oitis
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Mais de sete mil moradores serão beneficiados com ligações prediais

Saneamento

Rede de esgoto ampliada na 
região Nacional

Em breve, mais obras na região Nacional

A Copasa está ampliando a rede coletora de es-
gotos na região Nacional. A ampliação abrange, até 
agora, os bairros Tijuco, Xangri-lá e Vale das Amen-
doeiras.

No Tijuco já estão prontos 5.678 metros de re-
de de esgotos, do total de 6.500 metros previstos. 
Também estão previstas cerca de 1.000 ligações pre-
diais de esgotos.

No Xangri-lá, a rede de esgoto, de 6.500 metros, 
está praticamente pronta e serão realizadas 116 
ligações prediais, além de 579 interceptores de es-
gotos.

No Vale das Amendoeiras estão sendo implanta-
das redes coletoras na área delimitada pelas ruas 
Um, Quatro, Eugênio T. Lopes, Seis, Nove, da Co-
munidade, Paulo C. Mendonça, Amintas da Costa 
e Professora Filomena Jardim. Os serviços iniciais 
estão sendo executados nas ruas Dois e Avelino da 
Silva. A rede de esgoto do Vale das Amendoeiras 
terá 4.800 metros e serão instaladas 501 ligações 
prediais.

O próximo bairro a ser beneficiado é o Bom Jesus, 
com 2.853 metros de rede de esgotos e 261 liga-
ções prediais.

A Prefeitura está 
preparando um pacote 
de melhorias para a 
região Nacional. Esse 
pacote inclui obras de 
saneamento, drena-
gem, pavimentação 
de vias, construção e 
reforma de equipa-
mentos de saúde, áreas 
de lazer, além de obras 
aprovadas pelo Orça-
mento Participativo. As 
obras terão início neste 
primeiro semestre e 
beneficiarão diversos 
bairros da região Na-
cional.

Rede de esgoto no Vale das 
Amendoeiras beneficiará 
cerca de 2 mil moradores

Implantação de rede de 
esgoto no bairro Tijuco

O
dilon Rocha

Ricardo Lim
a
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Região vai sair do isolamento e atrair desenvolvimento

Saneamento

Prefeitura e Copasa iniciam 
obras na Avenida Nacional

" A Avenida Nacional é uma obra muito es-
perada pela comunidade pois irá beneficiar
o comércio e valorizar a região. A obra tira o 
esgoto a céu aberto e traz qualidade de vida 
aos moradores e comerciantes".

Beto Moura, comerciante há 20 anos na
região. 

"A Avenida Nacional é uma obra muito im-
portante para nossa região. Ela vai facilitar 
o acesso à região da Pampulha e na locomo-
ção dos moradores".

Waldermar Ramos Pereira, aposentado e 
morador do Bairro Nacional há 16 anos. 

Depoimentos

Depois de seis anos de espera, a popula-
ção da região Nacional pode comemorar o 
início das obras de saneamento da Avenida 
Nacional. Essas obras estavam paralisadas 
desde 2004. A revitalização da Avenida 
Nacional é de grande importância para a 
comunidade e para a cidade. Cerca de 60 
mil pessoas serão beneficiadas. A revitali-
zação da avenida vai ajudar a promover o 
desenvolvimento econômico local, valorizar 
os imóveis e retirar a região do isolamento.

A Copasa, concessionária dos serviços 
de fornecimento de água e saneamento 
do município, já está complementando as 
obras da primeira etapa, entre as avenidas 
Tiradentes e Tancredo Neves. Paralelamen-
te, está desenvolvendo a etapa número 
três, que vai da Avenida Tancredo Neves 
até a Rua José Pedro Mandu, na divisa com 
Belo Horizonte. Assim que a empresa ter-
minar os trabalhos, a Prefeitura vai realizar, 
com recursos próprios, as obras de pavi-
mentação, sarjeta e meio fio.

O convênio com a Copasa prevê tam-
bém uma segunda etapa, no trecho entre 
Avenida Tiradentes e Rua Campina Grande, 
onde a Copasa precisa fazer a proteção das 
margens e colocação de interceptores de 
esgoto. A empresa, entretanto, aguarda a 
liberação dos recursos necessários.
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Saneamento

Prefeitura anuncia obras de 
saneamento na região Sede

Obras vão beneficiar 12 mil moradores e a represa Vargem das Flores
Em reunião com a comunidade, que contou 

com a presença de representantes da Copasa, a 
prefeita Marília Campos anunciou, em janeiro, o 
início das obras de saneamento e implantação 
de redes de esgoto na Região Sede. Serão aten-
didos, inicialmente, mais de 12 mil moradores 
dos bairros Colonial, Praia, Santa Luzia, Chácaras 
Del Rey, Quintas Coloniais, Granja Vista Alegre e 
Jocum.

O projeto prevê a implantação de 41 km de 
redes coletoras; interceptores e mais de 3.000 
ligações prediais de esgoto. Além disso, com 
as obras de saneamento será possível planejar 
urbanização desses bairros, com pavimentação, 
drenagem, melhoria da mobilidade dos carros 
e dos pedestres. O investimento é de R$ 8 mi-
lhões. Os trabalhos começam em fevereiro, com 
previsão de término em dezembro.

Essa obra vai garantir melhor qualidade de 
vida para os moradores da Sede, criar condições 
para atração de investimentos na região e con-
tribuir para a preservação de um dos principais 
mananciais de água da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte (RMBH), a Bacia de Vargem das 
Flores. Todo o esgoto que, até agora, era despe-
jado em fossas, será revertido para a Estação de 
Tratamento de Esgoto - ETE Onça.

“Com o fim da limpeza de fossas que atual-
mente é realizada por caminhões da Prefei-
tura, vai melhorar muito para a população 
e o dinheiro gasto neste serviço poderá ser 
investido em outras melhorias”.

Carlos Alberto, morador do bairro Chácaras 
Del Rey.

“A Copasa tem como meta atender o muni-
cípio de Contagem em 100% no abasteci-
mento de água e no recolhimento de esgoto 
dentro de aproximadamente 3 anos”.

José Antônio Portella, engenheiro respon-
sável pelo setor de obras da Copasa em 
Contagem.

“Esperávamos por isso há muito tempo, vai 
beneficiar o ambiente visual, a qualidade 
de vida e a auto-estima dos moradores. O 
esgoto a céu aberto, o mau-cheiro e a po-
luição dos nossos córregos serão coisas do 
passado”.

Jane Mary, cientista social e professora, 
moradora do bairro Praia, há 22 anos.

"Sou médico e morador do bairro colonial. 
Estas tão aguardadas obras, após concluí-
das, vão conferir àquela população uma in-
fraestrutura básica de habitação. Em nome 
dos moradores da região e, em meu nome, 
agradeço por esta conquista de todos nós".

Dr. Rubens Campos, médico e morador do 
Bairro Colonial.

Fala Copasa

Depoimentos

Em reunião com a comunidade, Copasa e 
Prefeitura anunciaram rede de esgoto na Sede

O
dilon Rocha
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Esporte

Frigoarnaldo é tetra 
campeão da Copa Itatiaia

Equipe de Contagem conquista taça dentro do Mineirão
O Frigoarnaldo conquistou o título de campeão da 49ª Copa 

Itatiaia de Futebol Amador e se sagrou o primeiro tetracampeão 
dessa competição. Esse resultado eleva o prestigio nacional do 
futebol amador de Contagem. A Copa Itatiaia é a mais tradicional 
competição de futebol de várzea do Brasil.

A conquista aconteceu em janeiro. Em clima de festa e em 

pleno Mineirão (que acolheu pela primeira vez a finalíssima da 
competição), o Frigoarnaldo derrotou o Araribá, da Pedreira Prado 
Lopes (Belo Horizonte), por 3 X 0. Mais de 15.000 pessoas compa-
receram ao estádio para prestigiar a partida.  O time de Contagem 
mostrou superioridade técnica, melhor estrutura e mais experiên-
cia. A Prefeitura parabeniza o Frigoarnaldo pela conquista.

Tiaguinho; Márcio Baiano (Jair), Cabeça, Gilsinho e Serginho (Tales); 
Gaúcho, Chupeta, Sandro e Nivaldo; Juninho (Rundinelli) e Odair (Wagne).
Técnico: Ricardo Roelas

"É com muita satisfação e orgulho que, de-
pois de 13 anos, o Frigoarnaldo traz novamen-
te essa conquista para Contagem.

Agradecemos o grande apoio que a Prefei-
tura tem dado ao futebol amador da cidade".

José Arnaldo Canarinho, presidente da As-
sociação Desportiva Frigoarnaldo.

"A conquista da Copa Itatiaia foi muito im-
portante, pois coloca Contagem no cenário do 
futebol amador de qualidade e traz respeito 
ao esporte da cidade.

O apoio da Prefeitura foi fundamental para 
as equipes da cidade".

Nivaldo Rodrigues Pereira, capitão da As-
sociação Desportiva Frigoarnaldo.

Depoimentos

Elias Ram
os
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Segurança

Prefeitura adota Programa 
Mulheres da Paz

A iniciativa vai contribuir para a redução dos índices de violência
Um grupo de 300 mulheres, chamado de Mulheres da 

Paz, vai atuar na prevenção à violência contra crianças e 
adolescentes em Contagem.

Para essa atividade, elas receberão um curso com infor-
mações sobre direitos humanos, mediação de conflitos, 
Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Maria da Penha, 
Informática, entre outras. Assim estarão mais preparadas 
para exercer a liderança nas comunidades e territórios onde 
vivem.

As Mulheres da Paz foram especialmente selecionadas em 
suas comunidades e vão atuar em cinco “Territórios da Paz”, 
localizados nas regiões Nacional (Tijuca, Vila São Matheus, 
São Matheus, Estrela Dalva, Confisco), Industrial (Vila Mag-
nesita, PTO, Itaú, Vila São Paulo, Antônio Cambraia, Indus-
trial), Eldorado (Novo Jardim Eldorado), Vargem das Flores 
(Nova Contagem) e Sede (Parque São João, Santa Edwiges, 
Vila Beatriz, Marrocos, Bela Vista, Perobas, Funcionários, 
Maria da Conceição, Barroquinha e Maracanã).

O Programa Mulheres da Paz é uma parceria da Prefei-
tura de Contagem com o Governo Federal, por meio do 
Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – 
Pronasci. 

Crimes violentos caíram pela metade
nos quatro últimos anos

Dados da Polícia Militar mostram 
que o número de crimes violentos 
por mês recuou de 852 em 2004, 
para 473 no início de 2009. Com 
isso, as pessoas estão voltando a 
frequentar as praças e parques, a 
vida noturna está mais animada e a 
cidade voltou a ser atrativa para os 
negócios e empreendimentos. É uma 
tarefa de todos perseverar para que 
a violência diminua ainda mais nos 
próximos anos.

Fonte: PMMG

Mulheres selecionadas para o Mulheres da Paz 
iniciaram curso de formação em janeiro

Elias Ram
os
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Contagem é destaque na 
educação na Grande BH

Investimento para 2010 está estimado em 225 milhões de reais
Contagem tem orgulho em oferecer educação de qualidade 

para todos os estudantes da rede municipal de ensino. A cidade 
é a segunda de Minas Gerais que mais investe em educação. Para 
2010, o investimento previsto é de R$ 225 milhões. A Prefeitura 
absorve a maioria da demanda por educação no município e as-
sume o compromisso de investir em ações para elevar a qualidade 
da educação tanto no ensino fundamental quanto na educação 
infantil. O ensino médio profissionalizante também é assumido 
pelo município por meio da Fundação de Ensino de Contagem – 
Funec.  Os índices divulgados pelo Ministério da Educação – MEC, 
e também pela Secretaria Municipal de Educação, comprovam que 
o município cumpre o dever de casa e avança cada dia mais.

Educação Volta às Aulas

Este ano, 75 mil alunos da educação infantil, do ensino fundamental e da Educação de Jo-
vens e Adultos (EJA) recebem novamente o Kit Escolar. Entregue desde 2006, o material esti-
mula a permanência dos estudantes na escola, contribui para o desenvolvimento intelectual, a 
autoestima e ainda ajuda no orçamento das famílias. Materiais que compõem o Kit: mochila, 
tesoura, cola, borracha, régua, caixa de gizão de cera, caixa de lápis de cor, lapiseira, grafite, 
cadernos, canetas, portalápis, agenda e vale-livro.

EDUCAÇÃO DE CONTAGEM EM NúMEROS

Rede de ensino fundamental

70 mil alunos

69 escolas

6.049 servidores da educação

Investimento: R$ 204 milhões (inclusive educação infantil)

funec

Alunos matriculados: 8.530

Escolas: 17 unidades de Ensino em Contagem e 5 anexos;

Número de servidores: 869 servidores

Investimento: R$ 21 milhões.

educação infantil

Sete Centros de Educação Infantil e 20 Pólos.

32 creches conveniadas

4 novos centros de Educação Infantil construídos e 5 em construção.

Mais de 5.500 crianças de 0 a 5 anos atendidas

Kit Escolar

Estudantes de Contagem voltam às aulas 
com educação de qualidade

Ronaldo Leandro
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Agora, crianças a partir de 4 
anos têm escola garantida

Até 2012, a Prefeitura vai construir 30 novos centros de educação infantil
A educação infantil é uma das prioridades da 

Prefeitura de Contagem. Os investimentos nes-
ta área garantem atendimento a mais de 5.500 
mil crianças e será expandido com a construção 
de 30 novos Centros Municipais de Educação 
Infantil – Cemeis até 2012. Até agora, quatro já 
foram entregues à população e mais cinco es-
tão em obras nos bairros Laguna, Ipê Amarelo, 
Arvoredo, Oitis e Sapucaias.

A estrutura dos novos Cemeis seguirá os 
mesmo padrões dos que já foram construídos, 
contando com berçário, salas de atividades, 
fraldário, lactário, refeitório, rouparia, sala 
multiuso com livros, brinquedos, TV, som, fan-
tasias, pátio com playground colorido e espaço 
lúdico. Todos eles são projetados dentro dos 
padrões de acessibilidade para receber crianças 
portadoras de deficiência.

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL IPÊ AMARELO - Terá capacidade para atender 
188 crianças de 0 até 6 anos. Investimento estimado: R$695.771,64.

CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL LAGUNA - Investimento previsto: 
R$681.298,10, com capacidade para atender 188 crianças.

CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESTRELA DALVA  
(ARVOREDO) - Investimento previsto de R$1.618.503,58 e capacidade para atender 
240 crianças.

CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SAPUCAIAS - Investimento pre-
visto de R$1.436.593,34, e capacidade para atender 240 crianças.

CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL OITIS - Investimento previsto: 
R$1.570.930,02 e capacidade para atender 240 crianças.

Obras de construção do Cemei Estrela Dalva (Arvoredo)

CEMEI Bom Jesus, na Região Nacional

"Ter meu filho estudando no Cemei é muito 
bom. Na segunda semana de aula, já sabia 
escrever o próprio nome. Sou do conselho 
de pais e participo de tudo o que se refere a 
vida escolar”.

Adriana Prates Wenceslau, mãe do aluno 
Erick Rodrigo Prates - 5 anos - CEMEI
Bom Jesus .

Depoimento

Educação Volta às Aulas

CEMEIS EM CONSTRUÇÃO

Ronaldo Leandro

Ronaldo Leandro
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Bairro Perobas ganha nova 
escola de ensino fundamental
Aprovada no OP Contagem, construção da escola custou mais de R$ 2 milhões

“ A nova escola será tudo de bom para a co-
munidade. Tenho três filhos, sendo que dois 
estudavam em bairros distantes. Se não fos-
se o empenho deste governo, com o Orça-
mento Participativo, a comunidade não seria 
beneficiada com a construção da escola”.

Rosilene Marques, do lar e moradora do 
bairro Perobas.

“A escola que está sendo construída foi uma 
importante conquista da comunidade atra-
vés do Orçamento Participativo. A escola vai 
beneficiar os estudantes da região que terão 
educação digna no próprio bairro”.

Soraya Maurício, secretária do lar e mora-
dora do bairro Perobas.

Depoimentos

Cerca 1.400 estudantes com deficiência estudam nas 70 escolas da Rede 
Municipal de Ensino de Contagem. Para garantir a inclusão desses alunos, a 
Prefeitura investe na construção de rampas nas escolas, alargamento das por-
tas, implantação de barras para apoio, adaptação dos sanitários e instalação 
de plataformas (elevadores).

A nova escola de ensino fundamental 
do Perobas fica na Av. Perimetral, s/nº, 
bairro Perobas. Ela tem capacidade para 
atender 1.200 alunos nos três turnos, con-
ta com 14 salas de aula, quadra coberta, 
biblioteca, refeitório, laboratório de ciên-
cias, laboratório de informática, auditório 
e pátio. Além disso, foi construída dentro 
dos modernos padrões de acessibilidade, 
com rampa de acesso para pessoas com 
deficiência e banheiros adaptados.

Educação Volta às Aulas

Construção da escola de ensino fundamental 
do Perobas está em fase final

Ronaldo Leandro
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Prefeitura investe R$ 6 milhões 
na reforma de escolas

Manutenção garante boas condições de trabalho e aprendizado
Visando a manutenção das condições de trabalho e apren-

dizagem nas escolas da cidade, a Prefeitura não descuida das 
obras de pequenos e até grandes reparos. São realizados re-
gularmente o conserto de telhados, pintura das paredes e das 
quadras, restauração da rede elétrica e hidráulica, substituição 
de carteiras e outros materiais escolares. Nesse início de ano, 
21 escolas serão reformadas, a maioria antes do retorno do pe-
ríodo escolar.

O investimento é de quase R$ 6 milhões. No total, desde 
2005, a Prefeitura contabiliza um gasto de R$ 35 milhões com 
a reforma de 77 escolas.

oBrA VALor
CEI – Vereador João Evangelista R$ 54.301,65
Colocação de Plataformas – Ele-
vadores R$ 806.590,24

Educarte Campo Alto R$ 184.660,35
E. M. Babita Camargos R$ 207.636,57
E. M. Carlos Drumond de An-
drade – CAIC  Riacho R$ 495.792,30

E. M. Cecília Meireles R$ 136.838,60
E. M. Francisco Borges R$ 259.296,14
E. M. Julia kubitscheck 
de Oliveira R$ 354.065,70

E. M. Maria Silva Lucas 
CAIC Laguna R$ 471.015,52

E. M. Virgílio de Melo Franco R$ 75.814,92
E. M. Avelino de Camargos R$ 314.677,36
E. M. Dona Gabriela Leite R$ 407.954,33
E. M. Dora de Matos R$ 65.205,60
E. M. Glória Marques R$ 98.411,19
E. M. Heitor V. Lobos R$ 219.874,29
E. M. Hilda Nunes R$ 246.893,76
E. M. Josefina de Souza Lima R$ 110.460,90
E. M. Nossa Senhora Aparecida R$ 216.966,78
E. M. Vereador José F. Aguiar R$ 307.812,85
Galpão SEDUC – Reforma Telha-
do da Seduc R$ 373.662,97

INECAC R$ 402.456,67
Pólo Dona Alice F. França R$ 147.763,72

Novo telhado na Escola 
Municipal Babita Camargos

A escola Municipal Sabino 
Barroso já foi reformada

Reforma do INECAC

Educação Volta às Aulas

Ronaldo Leandro
O

dilon Rocha

O
dilon Rocha
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Financiamento

Prefeitura busca financiamentos 
internacionais para obras

Com as contas regularizadas, município já pode obter créditos externos
A Prefeitura de Contagem continua 

em busca de parcerias para os gran-
des investimentos na infraestrutura 
da cidade. Já que está com as contas 
regularizadas e recuperou a capacida-
de de investimento, a Prefeitura agora 
pode buscar recursos até mesmo no 
exterior.

Em janeiro, a prefeita Marília Cam-
pos se reuniu com representantes de 
dois grandes grupos internacionais de 
financiamento: a Agência Francesa de 
Desenvolvimento – AFD, e a Corpora-
ção Andina de Fomento - CAF.

Com a Agência Francesa de De-
senvolvimento, a Prefeitura busca 
financiamento para a construção 
do sistema de Veículos Leves sobre 
Trilhos - VLT, para a implantação de 
um terminal rodoviário na cidade e 
outros investimentos em transporte e 
obras viárias.

Com a Corporação Andina de Fo-
mento, a Prefeitura está negociando 
recursos para ações de infraestrutura 
e urbanismo e para  reestruturação da 
dívida do município tendo em vista 
reduzir seu volume e obter menores 
taxas de juros. Nos últimos cinco anos 
a Prefeitura pagou R$ 245 milhões 
em juros e amortizações da dívida 
que, entretanto, continua alta.

Em 2004, as receitas líquidas da Prefeitura somavam R$ 393 
milhões, contra uma dívida de R$ 493 milhões. Cinco anos de-
pois, a receita somava R$ 680 milhões, enquanto a dívida se 
reduziu para R$ 487 milhões. Isso significa que a dívida, que era 
125% o valor da receita caiu para 71,6% da receita. Se antes 

eram necessários 15 meses de arrecadação para pagar a dívida, 
hoje bastam 8,5 meses. Com isso, a Prefeitura recuperou seu 
crédito e a capacidade de endividamento. Hoje, de acordo com 
o Governo Federal, Contagem pode contrair dívidas no limite de 
R$ 816 milhões.

Gestão eficiente manteve dívida sobre controle

Todo mês, cerca de 2,5 milhões de pessoas usam o sistema de 
transporte coletivo de Contagem. Mas, a prestação desse servi-
ço só foi regularizada em 2005. 

Reunião com diversas autoridades da área 
de trânsito buscou soluções para o VLT

Reunião com a senhora Moira Taz-Estenssoro 
da Corporação Andina de Fomento

O
dilon Rocha

Elias Ram
os
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Apartamentos se destinam a famílias com renda de 0 a 3 mínimos

Conjunto do Minha Casa, Minha 
Vida está quase pronto

Habitação

A construção do conjunto habitacional do Programa 
Minha Casa, Minha Vida, no bairro Maracanã, está em 
fase adiantada. O conjunto se destina a famílias com 
renda de zero a três salários mínimos, devidamente ca-
dastradas no Programa.

Este é o primeiro conjunto habitacional do Programa 
Minha Casa, Minha Vida construído na Região Metro-
politana de Belo Horizonte. São 288 apartamentos de 
42 metros quadrados. A área total do conjunto é de 17 
mil metros. O conjunto conta com toda a infraestrutura 
urbana, comercial e de serviços necessária à vida cotidia-
na, além de playground, quadra de esporte e salão de 
festas. O conjunto ficará pronto neste primeiro semes-
tre. O investimento da construtora é de R$ 13,2 milhões.

Contagem foi a primeira cidade de Minas Gerais a aderir 
ao programa Minha Casa, Minha Vida. A Prefeitura apro-
vou leis de incentivo para as construtoras, cadastrou mais 
de 40 mil famílias e está negociando os empreendimentos 
com as empresas interessadas. A fila é grande e faltam 
terrenos sem restrições ambientais ou jurídicas para cons-
trução. Mas, a Prefeitura faz a sua parte e continuará bus-
cando alternativas.

Além do residencial do Maracanã, já foram assinados 
contratos para a construção de 1.696 moradias em Conta-
gem, dentro do programa Minha Casa, Minha Vida para a 
faixa de renda acima de 3 salários mínimos. No caso desses 
contratos, a negociação é feita diretamente com a Caixa 
Econômica Federal, sem intermediação da Prefeitura.

Prefeitura negocia mais
moradias com construtoras

Conjunto Minha Casa MInha Vida no 
bairro Maracanã está quase pronto

Ronaldo Leandro
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Contagem inicia a construção 
de mais 640 moradias

Famílias integrantes do Programa Bolsa Moradia terão prioridade
O sonho da casa própria está 

cada vez mais próximo para 640 
famílias moradoras em áreas de 
risco em córregos de Contagem 
ligados à Bacia da Pampulha. Para 
abrigá-las, a Prefeitura vai construir 
conjuntos habitacionais nos bairros 
Maracanã, Maria da Conceição, 
Fonte Grande (Vila Itália) e Sapu-
caias.

Os conjuntos habitacionais se-
rão construídos com recursos do 
Governo Federal e da Prefeitura. 
Em janeiro, a Prefeitura e a Caixa 
Econômica Federal assinaram con-
vênio destinando R$ 44 milhões 
do chamado PAC Bacias para as 
obras. O PAC Bacias destina verbas 
do Programa de Aceleração do 
Crescimento - PAC, para obras de 
infraestrutura em áreas de fundos 
de vale de córregos. As obras vão 
durar cerca de 24 meses, podendo 
ser adiantadas.

Vila Maracanã
As 128 famílias que viviam em 

precárias condições no setor II da 
Vila Maracanã, foram removidas e 
serão reassentadas num conjunto 
habitacional. O local atualmente ocu-
pado pelos moradores será transfor-
mado em área de lazer, com parque 
para crianças, quadra de esportes e 
bacia de detenção.

Habitação

Bairro Maria
da Conceição
Os moradores em áreas de risco 

nas Vilas Jardim Eldorado, Buraco 
da Coruja I e II, Cachorro Sentado/
Mafersa, serão reassentados num 
conjunto habitacional com 240 
apartamentos. Outras 32 famílias do 
Movimento dos Sem-Casa da Asso-
ciação Habitacional do Bairro Água 
Branca estão viabilizando finan-
ciamento para construção de seus 
apartamentos.

Saiba mais sobre os conjuntos que serão construídos
Bairro Sapucais II
Famílias de diversas áreas da 

Bacia de Vargem das Flores também 
serão beneficiadas. Essas pessoas 
foram retiradas de suas casas em 
função de risco geológico e das 
obras de saneamento na região. Para 
elas, será construído um conjunto 
habitacional com 112 apartamentos.

Em solenidade, foi assinado convênio 
para construção de 640 novas moradias

Ronaldo Leandro

Conjunto Habitacional 
Fonte Grande

No terreno ao lado da Vila Itá-
lia será construído um conjunto 
habitacional para acolher famílias 
vitimadas por enchentes, moradores 
de áreas de riscos e de beiras de 
córregos. O conjunto terá 160 apar-
tamentos.
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Saúde

Avenida Firmo de Mattos 
ganha academia de ginástica

Projeto prevê a construção de novas academias em todas as regiões da cidade

A Prefeitura inaugurou em janeiro mais uma "Academia da Cida-
de". Nessas academias os moradores podem realizar atividades físi-
cas de forma regular e com orientação adequada. Elas funcionam 
ao ar livre, são gratuitas, dirigidas prioritariamente a pessoas da 
terceira idade, funcionam de segunda a domingo e possuem dez 
tipos de aparelhos próprios para ginástica.

A nova Academia da Cidade foi instalada no Marco Zero da pis-
ta de caminhada da Avenida Francisco Firmo de Mattos, no bairro 
Riacho, próximo à rotatória da avenida Norte-Sul.

Essa é a segunda Academia inaugurada pela Prefeitura. A pri-
meira funciona na Praça da Glória, no Eldorado. O projeto prevê 
a implantação de novas academias em todas as regiões do mu-
nicípio, com investimento avaliado em R$ 155 mil. O objetivo é 
estimular a adoção de hábitos saudáveis, melhorar a qualidade de 
vida e a autoestima das pessoas.

A Academia da Praça da Glória 
funciona desde o final de 2009

"A cada dia que passa, aumenta o número de 
participantes e a alegria é contagiante. Apro-
veito a oportunidade para convidar todos os 
interessados para frequentarem nossas aca-
demias públicas".

Baltazar, professor de educação física, e 
orientador das Academias da Cidade.

"Ótima iniciativa da Prefeitura, pois oferece 
a pessoas que não tem acesso a esse tipo de 
equipamento a oportunidade de se exercitar, 
trazendo assim uma melhor qualidade de vi-
da a todos. Vamos conservar".

Aline Gabriela Ferraz, 20 anos, estudante de 
Relações Públicas e Moradora do Bairro Riacho.

Depoimentos

Nova Academia da Cidade, na Avenida 
Firmo de Mattos, já está em funcionamento

Elias Ram
os

Ronaldo Leandro
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Saúde

Quem abandona animais pode ser punido. A Lei de Crimes Ambientais 
(Lei 9605/98) estabelece multa e detenção de três meses a um ano, de-
pendendo da gravidade do problema causado pelo abandono.

Prefeitura tem Centro 
de Controle de Zoonoses

Chegada do verão aumenta risco de doenças transmitidas por animais

As doenças transmitidas por 
animais são chamadas zoo-
noses. Em Contagem, desde 
outubro de 2008, existe o Cen-
tro de Controle de Zoonoses 
- CCZ. É a unidade de saúde 
responsável pelo controle de 
doenças como a dengue, a 
leishmaniose, a febre amarela, 
a esquistossomose, a doença 
de chagas e outras – todas 
transmitidas por animais. O 
CCZ também realiza o controle 
de populações de animais do-
mésticos, cães e gatos, além 
de mosquitos, ratos, morce-
gos, pombos e escorpiões.

O Centro de Controle de Zo-
onoses foi criado em parceria 
com o governo federal, com 
um investimento, à época, de 
R$ 900 mil. Está instalado na 
Avenida João César de Oliveira, 
4.665, bairro Cinco.

Centro de Controle de Zoonoses

Pessoas interessadas em adotar um 
animal podem procurar o CCZ. No 

local sempre existem cachorros 
para a adoção. O CCZ da Pre-

feitura de Contagem oferece 
ainda um serviço gratuito de 
castração de animais. Mais 

informações no te-
lefone: 3351-3722.

Procure o centro de 
controle de Zoonoses para: Adote um cão de estimação

 � solicitar exames para leishmaniose;

 � vacinação contra raiva;

 � solicitar o recolhimento de cães errantes;

 � registro dos animais;

 � eutanásia de animais doentes;

 � castrar animais;

 � adotar animais.

Ronaldo Leandro
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Prefeitura constrói e revitaliza 
mais praças para a população

Espaços públicos

Iniciativa melhora qualidade de vida e atrai investimentos

A recuperação dos es-
paços públicos da cidade 
propicia à população locais 
seguros para o lazer, para 
as práticas culturais e para 
o esporte. Além disso, me-
lhora o aspecto dos centros 
comerciais, estimula os 
negócios e contribui para a 
melhoria da qualidade de 
vida e da saúde dos mora-
dores. Por isso a Prefeitura 
continua investindo e en-
tregando à população mais 

praças, mais parques, mais 
canteiros centrais revitaliza-
dos e mais pistas de cami-
nhadas.

Entre os novos espaços 
revitalizados estão a Praça 
Silviano Brandão, no bairro 
Funcionários; a praça Por-
tugal, no Eldorado; a Ave-
nida Teleférico, no bairro 
Água Branca; a praça Tira-
dentes, na Sede e a praça 
da Avenida Alvarenga Pei-
xoto, no bairro Amazonas.

Praça Tiradentes (Praça do Fórum)

Praça da Rua VL 15, em  Nova 
Contagem

Praça da rotatória da Av. Alvarenga 
Peixoto, Bairro Amazonas

A Vila Itália, no Bairro Fonte Grande, vai ganhar uma nova 
praça com playground, barras para alongamento e exercí-
cios físicos, mesa de jogos, além do trabalho de paisagismo 
com bancos, pisos e iluminação renovados. A iniciativa tem 
um diferencial: os próprios moradores adotaram a praça e 
se comprometeram a ajudar na construção e manutenção 
do espaço. A Prefeitura fez o projeto e fornecerá o material 
de construção.

Na vila Itália, novo espaço de convivência
construído em parceria com a comunidade

"Essa parceria é um projeto pioneiro na nossa 
comunidade. A praça será uma ótima opção 
de lazer para nossas famílias, promovendo 
um maior convívio social".

Arlindo Elson, metalúrgico, morador da Vila 
Itália, há 18 anos.

Depoimento

Elias Ram
os

Ronaldo Leandro

O
dilon Rocha
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Espaço do Saber facilitará 
acesso ao conhecimento

Espaços públicos

Prefeitura cria equipamento que democratiza informação

O Espaço do Saber é um complexo educativo e cultural, 
aberto aos estudantes e à comunidade em geral. O obje-
tivo é facilitar o acesso da população ao conhecimento. O 
Espaço do Saber contará com biblioteca, equipamentos 
para jogos e brincadeiras coletivas, gibiteca, jornais e ou-
tros periódicos, acesso à internet, salas de cinema, espa-
ços para realização de oficinas, entre outras novidades. 

Essa é mais uma iniciativa da Prefeitura para valorizar 
os espaços públicos da cidade, fazendo deles importantes 

locais de integração social e de fortalecimento dos laços 
comunitários.

O Espaço do Saber também faz parte do Programa Mu-
nicipal de Educação Integral e Integrada, que atende a 
mais de 5000 estudantes da Rede Municipal de Contagem 
com atividades educativas, culturais e esportivas no con-
tra-turno escolar. Ele está localizado no centro comercial 
do Eldorado, próximo ao Camelódromo. Será inaugurado 
ainda este semestre.

Praça Portugal abriga o Espaço 
do Saber

Ronaldo Leandro
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Direitos da população

Dicas dos Direitos do Cidadão
Para que serve o DPVAT? 

Neste início de ano, os donos de veículos estão 
pagando o DPVAT. Para que serve esse seguro de 
carros? Tem direito ao DPVAT, independentemente 
de quem é a culpa pelo acidente, todas as pessoas, 
transportadas ou não, que foram vítimas de aci-
dentes de trânsito causados por veículos automo-
tores de via terrestre, ou por sua carga. O DPVAT 
beneficia, portanto, qualquer vítima de acidente 
com veículo ocorrido dentro do país, seja pedes-
tre, passageiro ou motorista. As indenizações são 
pagas por vítima, independentemente da apuração 
de culpa ou da identificação do veículo causador 
dos danos. As coberturas do DPVAT são: a) Inde-
nização por morte - o valor da indenização é de R$ 
13.500,00 por vítima; b) Indenização por invalidez 
permanente – o valor da indenização é de até R$ 
13.500,00 por vítima; c) Reembolso de despesas 
médico-hospitalares –o valor do reembolso é de até 
R$ 2.700,00 por vítima. 

Educação será obrigatória  
de 4 a 16 anos
A Emenda Constitucional 59, aprovada pelo Con-
gresso Nacional, prevê que a educação será obri-
gatória de 4 a 16 anos de idade. Gradualmente, até 
2016, além do ensino fundamental, também a edu-
cação infantil e o ensino médio serão obrigatórios. 
A Prefeitura de Contagem está fazendo a sua parte 
e, até 2012, serão entregues à população 30 novas 
escolas infantis. 

MAIS NOTÍCIAS SOBRE A PREFEITURA, 
ACESSE O NOSSO SITE

WWW.CONTAGEM.MG.GOV.BR 

Salário mínimo  
reajustado em 9,68%
Uma Medida Provisória do governo federal reajus-
tou em janeiro o salário mínimo em 9,68%. Janeiro 
será agora a nova data de reajuste do salário míni-
mo. O valor diário do salário mínimo passa para R$ 
17,00 e por hora de R$ 2,32. Até março de 2011, o 
governo deverá enviar projeto de lei ao Congresso 
Nacional com a política de valorização do salário 
mínimo até 2023.

Benefícios do INSS sobem de 
6,14% a 9,68%
Os aposentados e pensionistas do INSS tiveram 
reajuste variável de 9,68% para quem recebe o 
salário mínimo (inflação mais variação do Produto 
Interno Bruto – PIB). Quem ganha valor superior 
ao salário mínimo recebeu 6,14% (inflação mais 
metade da variação do PIB). Janeiro será a nova 
data de reajuste dos benefícios do INSS.

Contagem gera 3.874 empregos em 2009
Segundo dados do Ministério do Trabalho, Contagem, em 2009, gerou 3.874 novos empregos 
de carteira assinada. Para as dimensões da crise enfrentada pelo nosso país pode-se dizer que o 
total de empregos gerados mostra que Contagem reagiu bem diante das adversidades e tem uma 
economia forte, diversificada e sólida. Em 2010, com certeza, a geração de empregos será ainda 
maior. Em todo Brasil, foram gerados 995.110 novos empregos de carteira assinada, comprovan-
do que nosso país foi um dos últimos a ser afetado pela crise e foi um dos primeiros a sair dela. 

R$ 3.416,54 é o novo teto do INSS
A partir de janeiro, o novo teto de benefícios do 
INSS foi reajustado para R$ 3.416,54. Este valor se 
aplica a todos os benefícios com duas exceções. O 
salário-maternidade da mulher empregada será o 
total da remuneração. Quem recebe aposentadoria 
por invalidez e precisa de ajuda de outra pessoa, 
como enfermeira, tem um acréscimo de 25% na 
aposentadoria, que também não se sujeita ao teto 
de benefícios.

Novos valores do seguro-desemprego
Os valores mínimo e máximo e as faixas do seguro-
desemprego também foram reajustadas em 9,68%. 
Para quem tem renda de até R$ 841,88, o valor do 
seguro-desemprego será 80% do salário médio dos 
últimos três meses. Para os salários de R$ 841,89 
até R$ 1.403,28, o seguro-desemprego será de R$ 
673,50 mais 50% da parte do salário que exceder 
R$ 841,88. Finalmente, quem tem salário acima de 
R$ 1.403,28 terá seguro-desemprego de R$ 954,21, 
valor que é teto de benefício.

Ronaldo Leandro


