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Contagem ganha Centro de Referência 
e Instituto de Saúde do Homem

El
ia

s 
R

am
o

sA prefeita de Contagem, Marília 
Campos, o ministro da Saúde, Sarai-
va Felipe, e o reitor da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), 
Ronaldo Pena, lançaram, dia 29 de 
março, o Centro de Referência da 
Saúde do Homem e o Instituto de 
Saúde do Homem. A unidade deverá 
entrar em funcionamento no segundo 
semestre deste ano. Na solenidade 
foram assinados convênios no valor de 
R$ 10 milhões 217 mil e anunciada a 
liberação de R$ 1 milhão 800 mil para 
quatro cursos de especialização em 
Gestão em Saúde e Saúde da Família. 

Além destes valores, nesta sema-
na o Ministério da Saúde já havia 
liberado R$ 1 milhão 365 mil para 
a compra de equipamentos para o 
Hospital Municipal de Contagem e R$ 
780 mil para a construção do Centro 
de Controle de Zoonoses de Conta-
gem, perfazendo um total de R$ 14 
milhões 571 mil a serem investidos na 
melhoria da qualidade da saúde no 
município.

Durante o evento, o ministro para-
benizou as equipes técnicas da Secre-
taria Municipal de Saúde e do Ministé-
rio da Saúde, destacando a agilidade 
com que ambas venceram todos os 
trâmites burocráticos e aprovaram, 
em tempo hábil, os recursos que serão 
aplicados em 2006. A secretária de 
Saúde, Lídia Maria Tonon, lembrou 
que o serviço inédito que está sendo 
implantado, dirigido aos homens, é 
mais um sinal da prioridade que a 
saúde tem em Contagem – município 
que, em 2005, investiu 25% do seu 
orçamento na saúde. 

Dos convênios assinados entre o 
Ministério da Saúde e a Prefeitura, R$ 
5 milhões 500 mil serão para reforma 
e ampliação do Hospital Municipal 
de Contagem, R$ 3 milhões 750 mil 
vão para a construção do novo prédio 
da UAI Nova Contagem, outros R$ 

Ministro da Saúde visita Contagem, assina convênios com a Prefeitura 
e anuncia liberação de R$ 14 milhões para o município

Assinatura de convênios para 
quatro cursos de especializa-
ção em Gestão em Saúde e 
Saúde da Família

440 mil para ampliação das unidades 
básicas PSF São Luiz e PSF Campo Alto 
e R$ 526 mil para o Centro de Refe-
rência da Saúde do Homem. 

Com os recursos aprovados pela 
Secretaria de Gestão do Trabalho e 
Educação em Saúde do Ministério, R$ 
1 milhão 800 mil, serão formadas 12 
turmas e os cursos de especialização 
serão ministrados em parceria com a 
Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), a Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais (PUCMinas) 
e Fundação Mineira de Educação e 
Cultura (Fumec).

Centro de Referência da Saúde do 
Homem

O Centro, situado na rua Igaraçu, 
215, no bairro Novo Eldorado, terá ca-
pacidade para mais de 42 mil consul-
tas por ano, sendo mais de 14 mil 256 
consultas de acupuntura. Contagem 
tem cerca de 200 mil homens na faixa 

etária entre 15 e 80 anos (dados do 
DATASUS).

O Centro de Referência de Saúde 
do Homem nasce da observação do 
comportamento deste universo mas-
culino, público pouco freqüente nas 
unidades de saúde, e os serviços em 
relação a ele. De acordo com o Nú-
cleo de Epidemiologia e Informação 
da Secretaria Municipal de Saúde, no 
período 2001 a 2004, cerca de 61% 
dos óbitos registrados em Contagem 
são do sexo masculino. As causas 
externas, as provocadas por neo-
plasias (tumores) e complicações do 
aparelho circulatório foram as mais 
freqüentes. No ano de 2003 ocorre-
ram, no total, 511 mortes de homens 
por causas externas no município, ou 
seja, cerca de 56,61% do total, sendo 
16,2% ligadas a acidentes de trânsi-
to e 62% por homicídios, dados estes 
que não fogem a média nacional e 
estadual. 

Instituto de Saúde do Homem
O projeto para construção do Instituto 

de Saúde do Homem, nascido a partir de 
proposta da Quarta Conferência Municipal 
de Saúde de Contagem, é audacioso, iné-
dito na América Latina e deverá, através 
do SUS, ser estendido a todo o país. O 
Instituto será um centro de pesquisa sobre 
a saúde do homem, cultura, antropologia 
e fatores comportamentais, impulsionado 
a partir de dados colhidos pelo Centro de 
Referência da Saúde do Homem.

A idéia de se trabalhar de forma 
específica as questões da saúde do 
homem deve ser ampliada a outras 
instituições de ensino, como a Pontifícia 
Universidade Católica (PUCMinas) e a 
Fundação Mineira de Educação e Cultu-
ra (Fumec). Pretende-se, futuramente, 
que, depois de analisados por especialis-
tas, os dados sejam levados ao conheci-
mento das autoridades e da sociedade. 
Pretende-se que sejam reduzidos os 
índices de doenças registrados hoje.
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Secretaria Municipal 
de Fazenda 

RECEITAS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇAS

RECEITAS CORRENTES 434.914.460,00 477.043.048,91 42.128.588,91

RECEITA TRIBUTÁRIA 71.843.158,00 72.039.693,95 196.535,95

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 17.175.240,00 17.644.775,31 469.535,31

RECEITA PATRIMONIAL 1.207.917,00 7.119.351,47 5.911.434,47

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE SERVIÇOS 8.689.855,00 5.089.634,42 (3.600.220,58)

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 314.711.162,00 354.520.125,05 39.808.963,05

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21.287.128,00 20.629.468,71 (657.659,29)

RECEITAS DE CAPITAL 20.728.444,00 9.562.859,32 (11.165.584,68)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.968.200,00 0,00 (3.968.200,00)

ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 727.935,01 727.935,01

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 16.760.244,00 8.834.924,31 (7.925.319,69)

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF (27.843.513,00) (31.234.858,25) (3.391.345,25)

Soma 427.799.391,00 455.371.049,98 27.571.658,98

Déficits 42.644.210,54 5.943.184,30 (36.701.026,24)

TOTAL 470.443.601,54 461.314.234,28 (9.129.367,26)

DESPESAS FIXAÇÃO EXECUÇÃO DIFERENÇAS

Créditos Orçament/Suplementares 470.383.601,54 461.254.234,28 (9.129.367,26)

Créditos Especiais 60.000,00 60.000,00 0,00

Créditos Extraordinários 0,00 0,00 0,00

Soma 470.443.601,54 461.314.234,28 (9.129.367,26)

Superávits 0,00 0,00 0,00

TOTAL 470.443.601,54 461.314.234,28 (9.129.367,26)

Balanço Orçamentário
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RECEITA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA 455.371.049,98 ORÇAMENTÁRIA 461.314.234,28

RECEITAS CORRENTES 477.043.048,91 Legislativa 14.549.449,34

RECEITA TRIBUTÁRIA 72.039.693,95 Judiciária 8.653,11

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 17.644.775,31 Essencial à Justiça 1.636.754,16

RECEITA PATRIMONIAL 7.119.351,47 Administração 60.785.167,55

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 Segurança Pública 26.474,90

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 Assistência Social 7.438.278,64

RECEITA DE SERVIÇOS 5.089.634,42 Saúde 141.875.736,52

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 354.520.125,05 Trabalho 110.000,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20.629.468,71 Educação 125.262.276,12

RECEITAS DE CAPITAL 9.562.859,32 Cultura 69.570,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 Direitos da Cidadania 1.392.190,87

ALIENAÇÃO DE BENS 727.935,01 Urbanismo 44.932.408,09

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 Saneamento 13.104.930,62

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8.834.924,31 Gestão Ambiental 1.534.649,69

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 Agricultura 446.761,69

DEDUÇÃO DE REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEF (31.234.858,25) Indústria 485.719,90

INTERFERÊNCIAS ATIVAS 104.899.665,92 Desporto e Lazer 883.562,68

Transferências Financeiras Recebidas 104.899.665,92 Encargos Especiais 46.771.650,40

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 1.204.592.028,83 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS 104.899.665,92

Restos a Pagar (Contrapart. da despesa a pagar) 56.021.034,65 Transferências Financeiras Concedidas 104.899.665,92

Serviços da Dív. a Pagar 0,00 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 1.162.725.315,58

Depósitos 569.167.723,09 Restos a Pagar (Pagto no Exercício) 12.650.084,52

Débitos de Tesouraria 0,00 Serviços de Dívida a Pagar (Pagto) 0,00

Outras Operações 562.096.183,54 Depósitos 572.423.660,77

Recebimento Devedores Diversos 17.307.087,55 Débitos de Tesouraria 0,00

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 14.924.948,37 Outras Operações 562.097.475,54

Disponível 14.924.948,37 Adiantamento Devedores Diversos 15.554.094,75

Caixa 25.339,16 SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE 50.848.477,32

Bancos 2.140.409,00 Disponível 50.848.477,32

Vinculado 12.759.200,21 Caixa 172,81

TOTAL 1.779.787.693,10 Bancos 22.023.246,19

Vinculado 28.825.058,32

TOTAL 1.779.787.693,10

Balanço Financeiro
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ATIVO PASSIVO
Ativo Financeiro 133.806.870,43  Passivo Financeiro 160.273.635,34  

Disponível 50.848.477,32  Restos a Pagar 86.978.609,20  

Caixa 172,81 Serviços da Dívida a Pagar 0,00  

Bancos 22.023.246,19  Depósitos 73.295.026,14  

Vinculado 28.825.058,32  Débitos de Tesouraria 0,00  

Realizável 82.958.393,11  Outras Operações 0,00  

Ações de Curto Prazo 0,00  Transferências Financeiras a Conceder 0,00  

Devedores Diversos 82.958.393,11  Passivo Permanente 525.202.363,40  

Transferências Financeiras a Receber 0,00  Dívida Fundada Interna 525.202.363,40  

Ativo Permanente 374.926.694,72  Por Contratos 525.202.363,40  

Bens Móveis 27.394.968,88  Em Títulos 0,00  

Bens Imóveis 206.539.494,28  Dívida Fundada Externa 0,00  

Bens de Natureza Industrial 0,00  Por Contratos 0,00  

Créditos 134.065.246,89  Em Títulos 0,00  

Dívida Ativa 133.999.035,44  Reservas Matemáticas 0,00  

Depósitos Compulsórios 0,00  Provisão Matemática Previdenciária 0,00  

Empréstimos Concedidos 0,00  Soma do Passivo Real 685.475.998,74  

Outros Créditos 66.211,45  SALDO PATRIMONIAL 0,00  

Valores Diversos 6.926.984,67  Ativo Real Líquido 0,00  

Ações 736.239,47  Soma 685.475.998,74  

Almoxarifado 6.190.745,20  Passivo Compensado 11.999.752,72  

Soma do Ativo Real 508.733.565,15  TOTAL GERAL 697.475.751,46  

SALDO PATRIMONIAL 0,00  

Passivo Real Descoberto 176.742.433,59  

Soma 685.475.998,74  

Ativo Compensado 11.999.752,72  

TOTAL GERAL 697.475.751,46  

Balanço Patrimonial
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VARIAÇÕES ATIVAS VARIAÇÕES PASSIVAS
RESULTANTES EXEC. ORÇAMENT. 481.315.397,72  RESULTANTES EXEC. ORÇAMENT. 468.200.952,21  

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 455.371.049,98  DESPESA ORÇAMENTÁRIA 461.314.234,28  

RECEITAS CORRENTES 477.043.048,91  DESPESAS CORRENTES 413.779.258,35  

RECEITA TRIBUTÁRIA 72.039.693,95  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 239.151.916,86  

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 17.644.775,31  JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 23.068.732,78  

RECEITA PATRIMONIAL 7.119.351,47  OUTRAS DESPESAS CORRENTES 151.558.608,71  

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00  DESPESAS DE CAPITAL 47.534.975,93  

RECEITA INDUSTRIAL 0,00  INVESTIMENTOS 27.515.736,63  

RECEITA DE SERVIÇOS 5.089.634,42  INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00  

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 354.520.125,05  AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 20.019.239,30  

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20.629.468,71  

RECEITAS DE CAPITAL 9.562.859,32  

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00  

ALIENAÇÃO DE BENS 727.935,01  

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00  

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8.834.924,31  

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00  

DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO
FUNDEF

(31.234.858,25)  

MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 25.944.347,74  MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 6.886.717,93  

Aquisição de Bens Móveis 4.647.603,64  Cobrança da Dívida Ativa 6.158.782,92  

Const. e Aquisição de Bens Imóveis 1.277.504,80  Alienação de Bens Móveis 322.261,20  

Const. e Aquisição de Bens de Nat. Industrial 0,00  Alienação de Bens Imóveis 405.673,81  

Aquisição de Títulos Mobiliários 0,00  Alienação de Bens de Nat. Industrial 0,00  

Amortização da Dívida Contratada 20.019.239,30  Alienação de Títulos Mobiliários 0,00  

Depósitos Compulsórios 0,00  Empréstimos Tomados 0,00  

Empréstimos e Financiamentos 0,00  Recebimento de Créditos 0,00  

Restituição de Depósitos Compulsórios 0,00  

INDEPENDENTES EXEC. ORÇAMENT. 220.288.280,88  INDEPENDENTES EXEC. ORÇAMENT. 173.342.474,24  

Inscrição da Dívida Ativa 21.331.572,92  Cancelamento de Dívidas Ativas 0,00  

Atualização da Dívida Ativa 0,00  Encampação de Dívidas Passivas 51.815.137,73  

Incorporações Bens(doações, etc.) 6.802.776,19  Restabelecimento de Dívidas Passivas 1.292,00  

Cancelamento de Dívidas Passivas 56.327.911,72  Almoxarifado 13.952.126,08  

Restabelecimento de Dívidas Ativas 0,00  Desvalorização de Bens Móveis 1.768.754,83  

Almoxarifado 16.353.314,20  Desvalorização de Bens Imóveis 0,00  

Reavaliação de Bens Móveis 0,00  Desvalorização de Bens de Nat. Industrial 0,00  

Reavaliação de Bens Imóveis 14.573.039,93  Desvalorização de Títulos Mobiliários 0,00  

Reavaliação de Bens de Nat. Industrial 0,00  Doações e/ou Baixa de Bens Inservíveis 905.497,68  

Demonstração Das VariaçõesPatrimoniais
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VARIAÇÕES ATIVAS VARIAÇÕES PASSIVAS
Reavaliação de Títulos Mobiliários 0,00  Diversos 0,00  

Diversos 0,00  Transferências Financeiras a Conceder 104.899.665,92  

Atualização de Empréstimos Concedidos 0,00  Provisões Matemáticas Previdenciárias 0,00  

Transferências Financeiras a Receber 104.899.665,92  Total das Variações Passivas 641.543.426,45  

Reversão de Provisão Matemática Previdenciária 0,00  

Total das Variações Ativas 701.603.678,60  

RESULTADO PATRIMONIAL 0,00  RESULTADO PATRIMONIAL 0,00  

Déficit Verificado 0,00  Superávit Verificado 60.060.252,15  

TOTAL GERAL 701.603.678,60  TOTAL GERAL 701.603.678,60  

RESUMO DE ALIENAÇÃO DE BENS

Recursos Oriundos de Alienação de Bens 727.935,01  

Despesa de Capital Realizadas com Recursos de Alienação de Bens 46.000,00  

Saldo das Operações 681.935,01  

Demonstração Das VariaçõesPatrimoniais
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Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 28/02/2006
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
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ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 28/02/2006
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral


  


     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


      



       

  

  

       

* Nos valores da coluna Empenhada do bimestre não estão deduzidas as Anulações de Empenhos.

ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 28/02/2006
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
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ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 28/02/2006
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
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ANEXO 14 (art. 13 – L.C. 101/00)

COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

MUNICÍPIO: Contagem Data Base: 28/2/2006
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral

Prefeitura de Contagem escolhe novo 
secretário-adjunto de Administração
Graduado em administração de 

empresas pela Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais (PucMinas), 
Carlos Hamilton Ferreira é, desde 7 
de março, o novo secretário-adjunto 
de Administração da Prefeitura de 
Contagem.

De acordo com o novo secretá-
rio, em Contagem é visível o esforço 
feito pelo governo, tendo em vista a 
precariedade do sistema e do quadro 
de pessoal. Carlos Hamilton apontou 
como seus primeiros objetivos a mo-
dernização do sistema administrativo 
e a elaboração de uma política de 
recursos humanos. “Trabalhar junto 
com a equipe para a formação de uma 
nova política de recursos humanos. 
Primando pela valorização do servidor 
através da capacitação e da participa-
ção”, afirmou. 

A Secretaria de Administração 

Carlos Hamilton prioriza modernização e política de recursos humanos 
de um município tem a função de 
viabilizar os recursos para que as 
secretarias-fim possam exercer bem o 
seu trabalho e oferecer à população o 
melhor serviço.

Ferreira, que é consultor em ad-
ministração, já exerceu a função de 
secretário-adjunto de Administração 
na Prefeitura Municipal de Betim e foi 
consultor da CS Consultoria e Serviços. 
Ao longo de sua carreira, fez cursos 
de aperfeiçoamento em Fundamentos 
de Gestão e Prática de Negociação, 
em Desenvolvimento Gerencial e em 
Administração de Pessoal no Serviço 
Público.

O secretário ainda adiantou que já 
está sendo elaborado um programa 
de capacitação para o corpo gerencial, 
que começará a ser aplicado na Admi-
nistração e posteriormente nas outras 
secretarias.
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Carlos Hamilton Ferreira, 
secretário-adjunto de 
Administração 


