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Reunião formaliza Comitê Gestor das 
obras de canalização do Ribeirão Arrudas
Grupo irá definir diretrizes, concepção do projeto e acompanhar processo licitatório

A prefeita de Contagem, Marília 
Campos, se reuniu, no dia 30 de julho, 
no BDMG, com o vice-governador de 
Minas Gerais, Antônio Anastasia, o se-
cretário de Política Urbana da Prefeitu-
ra de Belo Horizonte, Murilo Valadares 
e representantes do Estado e das 
prefeituras para formalizar o Comitê 
gestor que irá acompanhar o término 
das obras de canalização do Ribeirão 
Arrudas, na Cidade Industrial. O papel 
do comitê será definir as diretrizes, a 

concepção do projeto e acompanhar o 
andamento do processo licitatório das 
obras. A prefeita Marília Campos disse 
que tem pressa para executar a obra e 
pediu o máximo de agilidade em todos 
os trâmites para que a licitação seja 
realizada ainda este ano. “Esta será a 
primeira experiência em gestão com-
partilhada numa obra metropolitana e 
poderá servir de exemplo para todo o 
País”, enfatizou. 

Na semana passada, a prefeita de 

Contagem havia sugerido a criação do 
grupo para cuidar da obra, que terá 
participação do Estado, Copasa, Prefei-
turas de Contagem e Belo Horizonte. 
O investimento é de R$ 155 milhões 
do governo federal, a fundo perdido, 
dentro do Programa de Aceleração do 
Crescimento - PAC. O projeto básico 
apresentado ao governo federal está 
sendo complementado pela Prefeitura 
de Contagem com informações topo-
gráficas e geológicas e estará pronto 

num prazo de 90 dias. Enquanto isso, 
a próxima reunião dos técnicos já está 
marcada para quarta-feira, 1º de agos-
to. A canalização do Ribeirão Arrudas 
é uma obra de saneamento ambiental 
que colocará fim aos problemas de en-
chentes na região e melhorará o trân-
sito nos acessos a Contagem, BH, Betim 
e Ibirité. Além da implantação de uma 
rede de esgoto, haverá pavimentação 
de ruas, construção de trincheira e de 
dois viadutos.

Prefeita Marília Campos diz que tem 
pressa para executar a obra e pede 
agilidade em todos os trâmites
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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/hora: 30/07/07 08:23 Data Base: 30/06/2007
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/hora: 30/07/07 08:25 Data Base: 30/06/2007
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral


  


     

       


  


     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


      



       

       

  

  

       

* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo DESPESA TOTAL (E + F + G + H + I) da coluna Empenhada no bimestre e em todos os

campos da coluna Empenhada - Até o Bimestre.

ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)
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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
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ANEXO 8 (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: Contagem Data/hora: 30/07/07 08:26 Data Base: 30/06/2007
ÓRGÃO: Executivo Periodicidade: Bimestral
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ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)
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 469.683.404,41 409.136.666,21 414.337.326,54

   

   

 469.683.404,41 409.136.666,21 414.337.326,54 5.200.660,33 (55.346.077,87)
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ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
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ANEXO 14 (art. 13 – L.C. 101/00)

COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

MUNICÍPIO: Contagem Data/hora: 30/07/07 08:28 Data Base: 30/6/2007
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral

ACÓRDÃO Nº 29

Recurso Voluntário PTA: 02.A.08033/05 – Cancelamento 

de TFA – Impugnante: RESTAURANTE E LANCHETERIA 

FLAMBOYANT LTDA - Relator: Sr. Célio da Silveira Júnior.  

EMENTA

TRIBUTÁRIO – TFA – TAXA DE FISCALIZAÇÃO E ANÚN-

CIOS – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA. Não devem ser 

considerados em grau de recurso argumentos que não 

estejam embasados em provas; que não tragam fatos no-

vos ou supervenientes à decisão anterior proferida; que 

não se refiram ao fato gerador do tributo questionado; 

ou que, apresentados fora do momento adequado, não 

permitam a comprovação do que é alegado. Vistos rela-

tados e discutidos os autos, acorda a Junta de Recursos 

Fiscais, por unanimidade, na audiência do dia 19 de julho 

de 2007, a unanimidade  em conhecer o recurso e  NEGAR 

PROVIMENTO, confirmando a decisão proferida em 1ª. 

Instância. Presidiu este julgamento o Sr. Célio da Silveira 

Júnior, tendo também participado deste julgamento o 

Sr. José Carlos Carlini Pereira, Sra.  Maria Helena Serafim 

de Castro.

ACÓRDÃO Nº 30

Recurso Voluntário PTA: 02.B.00073/04 – TNF: 10.143 

- Impugnante: CONDOMÍNIO CONTAGEM BIG SHOPPING 

- Relator: Sr.Gilmar Silva Coelho.  

EMENTA

ISSQN RETENÇÃO NA FONTE – INTERPRETAÇÃO DO 

DEC. MUNICIPAL 11.045/02, IMPOSTO DEVIDO – LOCAL 

DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS FORA DO MUNICÍPIUO DE 

CONTAGEM – EXCLUSÃO LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 

– INCIDÊNCIA DO ISSQN – CABIMENTO – IMUNIDADE 

CONSTITUCIONAL DE ENTIDADE CIVIL – NÃO DEMONS-

TRADA. – Correta a exigência fiscal do ISSQN retenção na 

fonte na vigência do Dec. 11.045/02 sobre os serviços con-

tratados de terceiros – Pessoas Jurídicas não estabelecidas 

no município, mas que executaram serviços dentro de 

seus limites territoriais. – Para aqueles serviços que não se 

comprovaram a efetiva prestação de serviços no municí-

pio de Contagem, deve ser excluída da Base de Calculo. A 

exigência do ISSQN sobre a atividade de locação de bens 

moveis na vigência da LC 56/87 é devida. A imunidade 

constitucional alcança as entidades de assistência social e 

de educação, não configurando o objetivo social da enti-

dade um destes casos, correta a exação fiscal do ISSQN -  

Revisão da Decisão. Vistos relatados e discutidos os autos, 

acorda a Junta de Recursos Fiscais, na audiência do dia 19 

de julho de 2007, a unanimidade em conhecer o recurso 

e dar PROVIMENTO PARCIAL, retificando a decisão profe-

rida.. Presidiu este julgamento o Sr. Gilmar Silva Coelho, 

tendo também proferido os votos:  Sr. José Carlos Carlini 

Pereira, Sra. Maria Helena Serafim de Castro e Sr. Célio da 

Silveira Júnior.

ACÓRDÃO Nº 31

Recurso Voluntário PTA: 02.A.07649/06 – BRAVIR INDUS-

TRIAL LTDA Assunto: Revisão de Lançamento de Taxa de 

TFS  - Relator: Sr. Célio da Silveira Júnior.  

EMENTA

TRIBUTÁRIO – TFS – TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁ-

RIA – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA – São legítimas a 

instituição e a cobrança de taxas em razão do exercício 

regular do poder de policia pelo Município quando ob-

servados os requisitos legais para tanto. Vistos relatados 

e discutidos os autos, acorda a Junta de Recursos Fiscais, 

por unanimidade, na audiência do dia 26 de julho de 

2007, a unanimidade  em conhecer o recurso e  NEGAR 

PROVIMENTO, confirmando a decisão proferida em 1ª. 

Instância. Presidiu este julgamento o Sr. Gilmar Silva Co-

elho, tendo também participado deste julgamento o Sr. 

José Carlos Carlini Pereira e o Sr. Célio da Silveira Júnior.

Confira o doc na internet www.contagem.mg.gov.br
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Testes serão realizados nas 73 escolas 
municipais com mais de 19 mil estu-
dantes e três mil educadores

Prefeitura avalia qualidade do 
Ensino Fundamental no município

Pela primeira vez, a Rede Municipal 
de Ensino de Contagem passará por 
uma avaliação sistêmica. A iniciativa 
inédita da Prefeitura de Contagem irá 
viabilizar um diagnóstico dos avanços 
e dificuldades do ensino na cidade. Os 
testes serão realizados nas 73 escolas 
municipais com mais de 19 mil estu-
dantes do Ensino Fundamental e três 
mil educadores. O processo avaliativo 
está marcado para os dias 15 e 16 de 
agosto, quando a comunidade escolar 
responderá dois tipos de questioná-
rios. O objetivo é verificar a eficiência 
da política educacional com relação 
à aprendizagem dos estudantes, a 
formação dos educadores e à materia-
lidade disponível, ou seja, os recursos 
didáticos, equipamentos, livros, enfim, 
tudo que dá suporte para os profes-
sores prestarem o serviço. Também 
serão obtidos dados para definir e 
implementar políticas públicas que 
atendam às necessidades educacionais 
da Rede Municipal. O investimento da 
Prefeitura na avaliação é de cerca de 
R$270 mil.

O primeiro questionário, deno-
minado contextual, será respondido 
por todos os estudantes, familiares, 
professores, pedagogos e dirigentes 
escolares. Ele conterá informações 
sobre o contexto social, econômico e 
cultural dos estudantes, a formação 
e as práticas pedagógicas dos edu-
cadores, os estilos de liderança e as 
formas de gestão, a infra-estrutura 
e os recursos humanos. Os familiares 
serão convidados a comparecer nas 
escolas da Rede Municipal, no período 
de 10 a 16 de agosto, para responder 
os questionários contextuais. Já os 
estudantes, professores, pedagogos e 
dirigentes responderão esse questio-
nário no mesmo dia dos questionários 
cognitivos.

Os questionários cognitivos consis-
tem na avaliação do desempenho dos 
estudantes em relação às capacidades 
de leitura, escrita, conhecimento lógi-
co-matemático e resolução de pro-
blemas. Os testes de português serão 
aplicados no dia 15 de agosto e os de 
matemática no dia 16. Uma empre-
sa de consultoria foi contratada, via 
licitação, para gerenciar, acompanhar 
e analisar todo o processo avaliati-
vo. Antes da avaliação sistêmica, foi 
aplicado um pré-teste no dia 12 de 
julho para um grupo de estudantes. 
Ele permitiu identificar a média de 

dificuldade de cada questão apresen-
tada. Algumas delas foram retiradas 
do teste final para estabelecer um 
nível intermediário de dificuldade e, 
assim, avaliar melhor o resultado. Os 
questionários serão aplicados somente 
para os estudantes do último ano de 
cada Ciclo, ou seja, das antigas 2ª, 5ª e 
8ª séries.

De acordo com a coordenadora 
de Políticas de Educação Básica da 
Secretaria Municipal de Educação, 
Esportes e Cultura, Maria Elisa de 
Assis Campos, esse tipo de avaliação é 
fundamental para conhecer de fato o 
que os estudantes estão aprendendo 
e como está a qualidade do ensino. 
“Criamos instrumentos avaliativos que 
dialogam com a comunidade escolar, 
pautados nos princípios da visibilidade 
dos resultados dos investimentos na 
educação e da responsabilidade social. 
O objetivo não é avaliar a escola ou os 
estudantes, mas identificar o conjunto 

de fatores que interferem no ensino”, 
afirmou.

A coordenadora destacou tam-
bém que será possível identificar se o 
contexto sócio-econômico e cultural 
dos estudantes influencia no proces-
so de aprendizagem. “Saberemos se 
essa condição faz diferença ou não 
na vida dos estudantes e, a partir 
daí, poderemos desenvolver políticas 
públicas eficazes, principalmente em 
áreas que demonstram maior fragi-
lidade”, concluiu. A previsão é que 
o resultado da avaliação do Ensino 
Fundamental seja divulgado até no-
vembro deste ano.

Avaliações em Rede Nacional
Em nível nacional, as avaliações 

sistêmicas da Educação são realizadas 
pela Prova Brasil – Avaliação Nacio-
nal do Rendimento Escolar do SAEB 
– Avaliação Nacional da Educação Bá-
sica. Na última Prova Brasil, Contagem 

obteve resultados positivos, superiores 
à média nacional. Na avaliação da 4ª 
série de Português, a média nacional 
é a nota 172,91 e o município ficou 
com 187,22. Já para a 8ª série, a média 
nacional é 222,63 e a nota do municí-
pio é 228,31. Em Matemática para a 4ª 
série, enquanto a média nacional é de 
179,98, a dos estudantes de Contagem 
chega a 192,98. Para a 8ª série, em 
Matemática, a média do país é 237,46 
e a da cidade é 241,94. 

Contagem também obteve, nos 
anos iniciais – cinco primeiros anos 
do Ensino Fundamental - a nota 4,7, 
numa escala de um a dez, baseada nos 
índices de repetência e evasão e nos 
resultados da Prova Brasil. Contagem 
ficou à frente de Belo Horizonte, que 
obteve média de 4,6, equiparando-se 
à primeira capital do país, Curitiba.  
Os dados compõem o Índice de Desen-
volvimento da Educação Básica- Ideb, 
do Ministério da Educação. 
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