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CONTAGEM AVANÇA COM 
TRABALHO E INVESTIMENTOS

A prefeitura presta contas das ações realizadas nos 

últimos três anos para melhorar a vida das pessoas 

no atendimento à saúde, segurança, educação, 

mobilidade urbana e conservação da cidade. Com 

bons exemplos para mostrar, Contagem é cada vez 

mais respeitada em Minas e no Brasil.
3 Restaurantes Populares

Nova UPA JK

9 Cemeis já entregues Trincheira do Itaú com 75% das obras concluídas
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Mesmo diante da crise econômica vivenciada pelo país, a prefei-
tura tem criado mecanismos para melhorar a arrecadação muni-
cipal, controlar a dívida herdada e regularizar as contas públicas. 
Várias medidas preventivas foram tomadas a fim de garantir 
os investimentos para a cidade. 

Foram realizadas readequações orçamentárias e con-
tenções de gastos da máquina pública. O executivo mu-
nicipal cortou em 10% o salário do prefeito, vice-prefei-
to, secretários municipais e servidores comissionados, 
exceto os cargos em comissão de diretor de escola, 
assistente I e conselheiros tutelares. Foram feitas 
reformas administrativas que extinguiram mais 
de 50 cargos em comissão, desde o início da 
atual gestão. 

 VEJA MAIS:

Prefeitura reduz salário de prefeito, 
secretários e cargos comissionados
Medidas garantiram recursos para obras e investimentos sociais

Gestão
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SECRETARIA MUNICIPAl dE CoMUNICAção E TRANSPARêNCIA
SECRETáRIo dE CoMUNICAção E TRANSPARêNCIA: AlBert pluCky
SECRETáRIo-AdJUNTo ExECUTIVo dE CoMUNICAção: vlAdiMir sAntiAgo

PRoJETo EdIToRIAl E REVISão: CristiAne oliveirA, vlAdiMir sAntiAgo, dAisy rABelo e AnA pAulA figueiredo
PRodUção dE TExTo: AnA CArolinA CunhA, AnA pAulA figueiredo, CAMilA riBeiro, CristiAne oliveirA, CristinA proençA, déBorA 
ferreirA, guilherMe gilliArd, kAtrine reis, luCAs Borges, MAriA de lourdes CAMpos, MArgArete silveirA, MArlon neves, noeMe 
rAMos, rAphAel pires e vAnessA trottA
FoTógRAFoS: CAMilA riBeiro, eliAs rAMos, fáBio silvA, isABellA CArvAlho, jéssiCA grABrielle, jhonAtAn otero, 
luiz henrique grossi, newton de CAstro resende, riCArdo liMA e roBert nonAto
ColABorAdor: Anderson penA

4Mesmo não cobrando IPTU Residencial, a 
prefeitura ampliou os investimentos na educação, 
saúde, segurança, social e outras áreas;

4Um dos grandes gargalos encontrados em  
2013 foi a dívida pública consolidada, de  

R$ 467 milhões, que consome cerca de  
R$ 60 milhões do orçamento municipal;

4Em 2013, o atual governo também  encontrou 
um déficit no Fundo Municipal de Previdência 
(Previcon), estimado em R$ 50 milhões. 

4 A crise econômica afetou a todos os municípios  
brasileiros, já que tiveram o repasse dos recursos reduzidos; 

4 Mesmo diante do atual cenário econômico, a prefeitura 
mantém o compromisso de isenção do IPTU Residencial. 
Contagem é uma das únicas prefeituras de Minas que não 
cobra IPTU Residencial. Hoje, são mais de 170 mil famílias  
que não pagam este imposto, uma renúncia de mais de  
R$ 100 milhões por ano aos cofres públicos. Em Contagem,  
a prefeitura também não cobra a Taxa de Lixo.

4 Nestes três anos a Prefeitura de Contagem está com as 
contas organizadas e em dia com suas obrigações junto aos 
servidores, fornecedores e governos federal e estadual;

4 A prefeitura investe 29,6% de sua receita municipal na saúde, 
quase o dobro do que é exigido pela lei. Na educação, foram 
investidos R$ 298 milhões, somando os recursos da prefeitura 
aos repasses dos governos estadual e federal. Na Funec são     
R$ 11 milhões, o maior investimento desde a sua criação; 

4 Os gastos de pessoal somam hoje R$ 648 milhões, incluindo   
R$ 55 milhões de repasse à Previcon.

VoCê SAbIA?
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As propostas elencadas pela população, por meio do Pla-
nejamento Participativo, garantiram a implantação do Pro-

grama de Metas e Resultados, Contagem Faz. Este plano, 
iniciado em 2013, garantiu investimentos de R$ 1,2 bi-

lhão em obras, serviços e programas sociais, que são 
monitorados, diariamente, por uma equipe especia-

lizada da prefeitura.
A comunidade também pode acompanhar o 

que o atual governo já fez, está fazendo e ain-
da vai fazer, por meio do site www.contagem.

mg.gov.br/contagemfaz.

VoCê SAbIA?

Em Contagem, crise se combate 
com trabalho e investimentos
Mais de R$ 1,2 bilhão aplicados em obras, programas e serviços

Gestão

 VEJA MAIS:
4 O bom relacionamento da prefeitura com os governos federal e 

estadual conquistou diversos investimentos para Contagem desde 
2013. Foram aprovados projetos, firmados convênios e iniciadas 
obras por toda a cidade; 

4 Para estreitar mais os laços econômicos e garantir novas oportunidades 
de negócios, a prefeitura intensificou as relações internacionais com 
países como China, Cuba e Uruguai. Uma comitiva chinesa, formada 
por representantes de diversos setores, visitou Contagem no ano 
passado para averiguar oportunidades de negócios;

4 A Prefeitura de Contagem também firmou Parcerias Público- 
Privadas (PPPs) com empresas para garantir mais investimentos.

4Hoje, Contagem conta com inúmeras obras 
em andamento: mobilidade urbana, saneamento 

básico, contenção de encostas, infraestrutura viária, 
trânsito, unidades habitacionais, construção de 

Cemeis, unidades de saúde, dentre outras.
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Prefeitura fomenta o crescimento 
econômico sustentável da cidade 
Ações geram novas oportunidades de renda e trabalho para  os contagenses

Desde 2013, a prefeitura trabalha para estimular as 
vendas do comércio, trazer mais indústrias e promo-
ver a desburocratização da máquina pública. Uma 
das primeiras iniciativas do atual governo foi fa-
cilitar a abertura de novas empresas na cidade 
simplificando a obtenção de alvarás, por meio 
do Programa Minas Fácil, e da emissão de 
Certificado de Regularidade Ambiental 
(CRA), que antes era de dois anos e 
passou para dez dias.

VEJA MAIS:
4A prefeitura criou o Plano de 

Desenvolvimento Econômico de Contagem, 
elaborado em parceria com a Fundação Dom 
Cabral (FDC), atualizando o perfil econômico da 
cidade; 

4Instituiu o Comitê Gestor da Micro e Pequena Empresa 
(Comimpe) para propor estratégias de ação e fortalecer 
as micro e pequenas empresas;

4Desde 2013, a cidade ganhou um novo shopping, o Shopping 
Contagem, a montadora de tratores italiana Landini, uma nova 
unidade da Panpharma, ampliação da GE, nova sede da Drogaria 
Araújo, galpão de distribuição da Casas Bahia e da Tambasa, duas 
agências do Sicoob e uma do Bradesco, um empreendimento 
imobiliário da Direcional Engenharia, o Vista Inn Hotel, dentre 
outras. Além disso, mais empresas já anunciam interesse pelo 
município, como a multinacional italiana Oto Melara; 

4Incentivo à implantação de um novo arranjo produtivo na 
cidade, o polo da Indústria da Defesa, com a realização do 
seminário “A Participação da Indústria de Contagem e de 
Minas Gerais nos Projetos Estratégicos da Indústria da 
Defesa do Brasil”;

4Desde 2013, foram abertas 3.740 novas empresas 
e criados mais de 66 mil Microempreendedores 
Individuais (MEIs); 

4Parceria com as entidades representativas do 
segmento empresarial (Acic, CDL, Fiemg, 
Ciemg, Codemig, entre outras).

VoCê SAbIA?
Está em andamento a requalificação dos distritos industriais e 

a revitalização do Distrito Industrial Coronel Juventino Dias, mais 
conhecido como Cidade Industrial, em parceria com a Codemig.

Desenvolvimento econômico
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Investimento em qualificação 
e oportunidade de trabalho
Mais de 12 mil contagenses preparados para o mercado de trabalho

Geração De empreGo e renDa

Para que os moradores de Contagem possam supe-
rar a crise econômica e ganhar seu sustento na pró-

pria cidade, a prefeitura ampliou os investimentos 
na qualificação profissional, por meio da oferta de 

cursos técnicos e profissionalizantes. O intuito é 
capacitar pessoas para o mercado de trabalho, 

ampliando a geração de emprego e renda.

VEJA MAIS:

4Funec/ Pronatec:  Os cursos profissionalizantes oferecidos pela 
Funec, em parceria com o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego, capacitaram 3.208 alunos  em 201 cursos em 
diversas áreas;

4Uaitec: Com a inauguração da primeira universidade gratuita de 
Contagem, a Uaitec, em parceria com a Secretaria de Estado de 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Sectes), 845 alunos foram 
capacitados em cursos à distância;

4Cefort: Desde 2013, mais de 14.700 pessoas foram qualificadas, 
por meio dos cursos e palestras do Cefort, em parceria com 
Funec, Sesc, Senac, Espro, IBJI, Pronatec, CPB MG, Fundação 
CSN, entre outros. 

4Sine Contagem: Ajuda quem quer trabalhar. A instituição atendeu 
mais de 220 mil pessoas  para encaminhamento a emprego, 
capacitações, seguro-desemprego e emissão da Carteira de 
Trabalho; 

4Programa Contagem Pró-ISo: Capacitação de 484 profissionais 
para desenvolvimento de sistemas de gestão;

4Economia Solidária: Mais 250 pessoas passaram por 
capacitação, por meio do Ministério do Trabalho, Funec, UNA 
Contagem e outros parceiros.
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serviDores  

Valorização e respeito aos 
servidores públicos
Prefeitura manteve o pagamento dos salários no primeiro dia útil do mês e 13º salário integral

A prefeitura mostrou que, mesmo diante da 
crise, valoriza e respeita os servidores públicos.  
Ao contrário de muitas prefeituras, o governo 
atual manteve em dia o pagamento do 
salário de todos os servidores, sempre 
no primeiro dia útil do mês. Além 
disso, pagou o 13º salário integral do 
funcionalismo e estabeleceu convênios 
que proporcionaram a capacitação 
continuada em universidades e em cursos 
de ensino à distância.

 VEJA MAIS:
4 Efetivação de 1.841 servidores na administração  

direta e indireta;

4 Plano de Carreira para todos os servidores e respeito aos 
direitos adquiridos;

4 Realização do Processo de Progressão Funcional por 
Titulação para o Quadro da Administração e Transcon e 
Progressão por Mérito para o Quadro Setorial da Educação e 
Funec;

4 Ampliação dos estabelecimentos credenciados do cartão de 
vale-refeição para CDL Card;

4 Manutenção do poder aquisitivo dos servidores, inclusive 
aposentados e pensionistas, com reposição das perdas 
inflacionárias. Reajustes salariais em 2013 e 2014;

4 Participação de servidores no Programa Nacional de 
Educação Fiscal (PNEF) da Escola de Administração 
Fazendária (Esaf);

4 Estabelecimento de convênio com nova empresa 
para realização de perícias médicas;

4 Convênio com Plano Odontológico. 

EdUCAção:
4 Os professores recebem piso salarial de R$ 1.917,78, um dos melhores de 

Minas e do Brasil;

4 Redução da jornada de trabalho do quadro administrativo da Educação e 
da Funec de 40 para 30 horas; 

4 Reajuste no Nível Salarial para cargos de Professor PEB 1, PEB 2 
e Pedagogo, com jornada de 40 horas semanais e remuneração 

especial para regiões de riscos sociais ;

4 Mudança no percentual do padrão de progressão na carreira dos 
servidores de 1,4%, do Quadro Setorial da Educação, para 2%;  

4 Pagamento retroativo de progressões por titulação dos 
servidores sobre tabela salarial corrigida;

4 Realização de concurso externo para cargos de 40 horas 
da Secretaria de Educação (PEB 1, PEB 2 e Pedagogo);

4 Realização de Processo Seletivo Simplificado (PSS) para 
Agente de Educação Infantil.

SAúdE:
4 Aumento salarial dos Agentes Comunitários de Endemias e de Saúde, 

que passaram a receber quase o dobro do salário: de R$ 691,80 para     
R$ 1.085,60, mais R$ 180,00  de vale-alimentação;

4 Níveis 1, 2 e 3 passaram a receber mais que o salário-mínimo; 

4 Reorganização da estrutura e dos procedimentos administrativos da Famuc, 
adequando-a à estrutura da administração municipal;

4 Aprovação do aumento, de quatro para seis meses, da licença maternidade das 
servidoras da saúde;

4 25 dias úteis de férias e dia de folga remunerada no dia de aniversário; 

4 Acréscimo dos cargos de Cirurgião Dentista da Família e Enfermeiro da Família aos servidores 
que recebem o auxílio-alimentação de R$ 200,00; e aumentou para R$ 220,00 o auxílio para os 

servidores da Famuc.
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3º Restaurante Popular já em 
construção em Nova Contagem 
Programas sociais melhoram a qualidade de vida dos contagenses

Os investimentos em programas sociais 
seguem melhorando a vida das pessoas 

que mais precisam. Contagem já conta 
com dois restaurantes populares, um no 

Eldorado e outro na região da Ressaca, 
que oferecem comida boa e barata, 

por apenas R$ 3,00. Em 2015, a 
prefeitura deu início às obras do 

terceiro Restaurante Popular, 
desta vez na região de Nova 

Contagem, com previsão de 
entrega ainda para o primeiro 

semestre de 2016.

VEJA MAIS:
 4Inauguração dos Centros de Referência em Assistência Social 

(Cras) do Industrial e Eldorado, que  passaram a funcionar em 
sedes próprias;

 4Atendimento de mais de 65 mil pessoas por meio dos programas 
de atenção às famílias carentes: Centros de Referência em 
Assistência Social (CRAs) e Especializado de Assistência Social 
(Creas), Bolsa Família, Segurança Alimentar, Economia Solidária, 
Vida Saudável, dentre outros;

 4Implantação do Projeto de Aquicultura, que estimula a atividade 
de criação e reprodução de peixes em tanques ou viveiros, 
beneficiando 50 produtores;

 4Eleição dos novos conselheiros tutelares, que passaram a ganhar 
melhor salário; 

 4Inauguração da primeira Casa de Passagem Feminina, com 
acolhimento de 68 pessoas desde 2013; 

 4Inauguração da Casa de Apoio Santa Terezinha, na Sede, em 
parceria com a Paróquia de São Gonçalo e a empresa São Gonçalo;

 4Implantação do Programa Vida Saudável, beneficiando 4 mil idosos;

 4Implantação do Programa “Mulheres Construindo a Cidadania”;

 4Criação de oito pontos fixos da Economia Solidária, beneficiando 
cerca de 250 empreendedores solidários nas feiras do Eldorado 
(61 barracas); Novo Eldorado (22 barracas); Jardim Industrial (15 
barracas); Bela Vista (15 barracas); Amazonas (10 barracas); Novo 
Riacho (20 barracas); Faculdade UNA (20 barracas);

 4Ampliação da equipe de abordagem e do atendimento ao morador 
em situação de rua, beneficiando cerca de 5 mil pessoas ao ano.
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Mais de 590 famílias já foram 
beneficiadas com moradia digna
Sonho da casa própria vira realidade para contagenses

Habitação

VEJA MAIS:
E VEM MAIS PoR Aí:

4Maior programa de Habitação: Construção de mais 
de mil moradias, com investimentos de R$ 170 milhões; 

4360 unidades habitacionais já estão em construção nos 
bairros Cândida Ferreira (70% concluído), Vila Beatriz, Maria da 

Conceição (60%) e Vila Itália; 

4Mais de R$ 40 milhões em obras de contenção de encostas 
nas vilas: Riachinho, Barroquinha A e B, Estaleiro IA e IB, 
Soledade e Beira Campo (lote III) e vilas Itália I e II, Jardim 
Marrocos, Buraco da Zozó, Pedreira Santa Rita, Buraco da 
Coruja e Estrela Dalva (Lote IV). 

4Realização de obras de contenção, com a 
construção de 12 muros e execução de drenagem e 
retaludamentos (aterro ou corte de terreno natural) 
em áreas de risco na Vila Funcionários, na Sede. 
Nas vilas Bandeirantes I e II, região Industrial, 
as obras iniciaram no fim do ano passado e já 
foram concluídos seis muros de um total de 56.

4Regularização fundiária para 715 famílias do 
bairro São Pedro, região Eldorado, que receberam o 
diagnóstico fundiário de seus lotes. 

A prefeitura já entregou 238 moradias para famílias caren-
tes de Contagem e outras 360 unidades já estão em construção. 
Foram beneficiadas 126 famílias que viviam na Vila Barraginha 
e passaram a morar nos apartamentos do Conjunto Habitacio-
nal Cidade Industrial e 112 famílias do bairro Sapucaias, que re-

ceberam unidades habitacionais no Conjunto Recanto do Ama-
nhecer.  Com os novos apartamentos, as famílias que viviam em 
áreas de risco agora têm mais qualidade de vida. Moradias ade-
quadas com estacionamento, rampas, lixeiras, áreas verdes e es-
paço recreativo.

Vila barraginha: 126 unidades Recanto Amanhecer: 112 unidades

 360 unidades 
em andamento.
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807 câmeras do “Olho Vivo” 
monitoram ruas e escolas
Prefeitura faz a parte dela para combater a violência e ampliar a segurança 

Contagem se destaca como uma das cidades 
mais monitoradas de Minas Gerais. São 807 câ-

meras do “Olho Vivo” instaladas nas principais 
ruas, avenidas e em todas as escolas munici-

pais.  A prefeitura também investe no for-
talecimento da Guarda Municipal. São 

aplicados R$ 20,5 milhões por ano na 
compra de equipamentos, veículos, 

folha de pagamento, treinamentos, 
dentre outros. 

VEJA MAIS:
4Guarda Municipal de Contagem foi a primeira de Minas a ser 

autorizada ao armamento. Os agentes já estão em treinamento;

4Convocação de 70 novos guardas, em 2013, aumentando o 
efetivo da corporação;

454 novos veículos para a Guarda Municipal e Defesa Civil, 27 
para a Polícia Militar e seis para a Polícia Civil;

4Cessão de terrenos à PMMG para instalação da 283ª Cia 
de Polícia Militar, no Petrolândia, e da sede própria da 2ª 
Companhia de Missões Especiais, no Jardim Riacho;

4Regularização dos imóveis do 18º Batalhão de Polícia Militar e 
da 2ª Região de Polícia Militar;

4Qualificação dos guardas municipais com treinamentos, 
seminários e cursos; 

4Novo concurso público para a Guarda Municipal e reajuste 
salarial para a categoria; 

4Ampliação da Rede de Vizinhos e Comerciantes Protegidos e 
criação da Rede de Indústrias Protegidas;

4Adesão ao Programa “Construindo Cidades Resilientes”, com  
o compromisso de desenvolver ações de  segurança;

4Assinatura do Plano Municipal de Contingência de Proteção  
e Defesa Civil;

4Criação e reativação dos conselhos Comunitário de Segurança 
Pública (Consep) e de Segurança Escolar (Consescs);

4Encerramento das atividades da “Feira de Carros da Toshiba”, 
na região Industrial.

4Conquista de dois novos micro-ônibus, equipados com câmeras 
e computadores para atuar nas ações de observação e 
investigação.

seGurança

Desde 2013, a prefeitura já aumentou em 
19,3% os investimentos na Guarda Municipal.



10

2016

2016

Desde 2013, a prefeitura abriu 1.350 novas 
vagas, com a inauguração de nove Cemeis, 
elevando para mais de 9 mil o número de 
crianças nas escolas municipais. Graças a 
esta iniciativa, em 2015, Contagem garantiu 
vagas na Educação Infantil para todas 
as crianças de 4 e 5 anos. Agora, a 
prefeitura trabalha para garantir vagas 
a todas as crianças de zero a 3 anos, 
antes mesmo do prazo estabelecido 
pelo Plano Nacional de Educação.

Mais nove Cemeis e 1.350 
vagas para Educação Infantil
duas novas escolas em construção e capacitação continuada de 4 mil professores  

eDucação 

4 Em 2014,  Contagem ganhou o selo de Município Livre do 
Analfabetismo, em que 96% das pessoas acima de 15 anos são 

alfabetizadas. Em 2015, Contagem foi a primeira cidade de Minas a 
aderir à Rede Cidade de Aprendizagem da ONU.

 

4 Implantação dos articuladores comunitários que fazem  
visitas domiciliares aos alunos das escolas municipais;

4 Construção de mais duas escolas nos bairros Sapucaias  
II e III, abrindo 1.800 novas vagas para o ensino fundamental;

4 Reforma de 40 escolas municipais; 

4 Atenção às 26 creches conveniadas com o município. 
Investimentos de mais de R$ 20 milhões para atendimento de 
3 mil crianças;

4 Distribuição anual de 56 mil kits escolares de qualidade;

4 Alimentação para mais de 10 mil alunos da rede e 3 mil das 
creches conveniadas;

4 Instalação de  685 câmeras de videomonitoramento  
e alarmes dentro das escolas;

4 Ampliação da Educação Inclusiva, com atendimento de mais  
de 1.300 alunos. A prefeitura mantém 24 salas de recursos 
multifuncionais, 60 cuidadores, 500 estagiários e 47 instrutores 
e intérpretes de Libras;

4 Atendimento de 4 mil alunos em mais de 100 turmas da 
Educação de Jovens e Adultos (EJA);

4 Desenvolvimento dos programas “Escola Aberta”; “Escola 
Integral”, “Contagem das Letras” e “Mais Educação”, além dos 
projetos Camaleão e Educação pelo Tambor. 

4 Reativação dos Conselhos de Segurança Escolar (Consesc) nas 
oito regiões da cidade e autonomia das escolas, com a eleição 
de novos diretores.

VoCê SAbIA?

Qualidade no ensino: implantação 
do Plano Municipal de Educação e do 
Programa de Formação Continuada.

 VEJA MAIS:
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Funec Centec é a melhor escola 
pública do Estado no Enem 2014
Funec é reaberta e conta com 14 unidades em funcionamento

eDucação 

Os bons resultados da Funec no Enem mostraram a 
decisão acertada da prefeitura de, em 2013, reabrir e 

fortalecer a Funec. A unidade Centec da Fundação 
de Ensino de Contagem (Funec) ficou em primeiro 

lugar entre as escolas públicas do Estado no 
Enem/2014. Além do Centec, a Funec Riacho 

também ficou entre as dez melhores da 
cidade. No ano passado, vários alunos da 

fundação também entraram direto para as 
universidades. 

VEJA MAIS:
4Reabertura das unidades da Funec, como primeiro ato do atual 

governo. Hoje, são 14 unidades em pleno funcionamento, atendendo 
mais de 3.500 alunos nos ensinos médio, técnico e profissionalizante;

4Oferta de mais de 3.500 vagas para os ensinos técnico e médio/técnico;

4Desde 2013, a Funec ofertou mais de 200 cursos profissionalizantes, em 
parceria com o Pronatec, beneficiando mais de 5 mil alunos;

4Inauguração da Funec Darcy Ribeiro, na região de Nova Contagem, e da primeira 
escola de marcenaria da Funec, beneficiando 40 alunos com cursos pela manhã 
e à tarde;

4Incentivo à iniciação científica: Convênio com a Fapemig para 30 bolsas 
de pesquisa. Em 2014 e 2015, a Funec foi a escola brasileira com maior 
número de participantes na Feira Brasileira de Colégios de Aplicação e 
Escolas Técnicas (Febrat), conquistando prêmios em diversas categorias;

4Premiação na Feira Internacional Expo-Ingenieria 2015, realizada na 
Costa Rica. Duas alunas da Funec foram premiadas pelo projeto 
científico.

4Contagem inaugurou a primeira universidade 
gratuita, a Uaitec;

4Conquistou a autorização do MEC para 
criação do curso de medicina na cidade, 
que está em fase de implantação na PUC 
Contagem;

4Criação do Polo de Apoio Presencial para 
a Educação à Distância da Universidade 
Aberta do Brasil (UAB), por meio da lei 4715, 
de 2015.

NoVAS UNIVERSIdAdES:

A prefeitura investe por ano cerca 
de R$ 11 milhões na Funec.
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Mais investimentos para 
melhorar a saúde
Atendimento com qualidade para os pacientes e mais infraestrutura

saúDe

A prefeitura investe 29,6% da receita municipal 
na Saúde, quase o dobro do que é exigido pela 
lei. Com isso, a assistência na atenção básica 
e na urgência e emergência foi ampliada. A 
prefeitura entregou a nova UPA JK, cin-
co unidades de saúde, reformou outras 
cinco e vai entregar outras sete uni-
dades de saúde, beneficiando, direta-
mente, 64 mil pessoas. Atendendo pe-
didos da população, também investiu na 
contratação de médicos e outros profis-
sionais, além de ampliar a oferta de exames 
laboratoriais e os investimentos na compra 
de medicamentos para as farmácias distritais. 

 VEJA MAIS:

4 Em 2015, foram aplicados R$ 12 milhões na compra 
de medicamentos, superando os anos anteriores, o que 

possibilitou aos contagenses terem acesso a 377 tipos de 
medicamentos gratuitos.

MEdICAMENToS gRATUIToS

4 Com o Programa “Mais Médicos”, Contagem alcançou 100% de 
cobertura médica no Programa Saúde da Família (PSF). Desde 
2013, foram contratados mais de 688 novos médicos.  Hoje, 
são mais de mil médicos, em diversas especialidades, para a 
assistência à população;

4 Implantação dos serviços de Atendimento Domiciliar (SAD) 
Ortopédico e Pediátrico;

4 Intensificação das ações de combate à dengue, febre 
chikungunya e zika vírus. 700 Agentes de Combate a Endemias 
(ACEs) e de Saúde atuam no combate ao Aedes aegypti; 

4 Implantação de mais 14 novos consultórios odontológicos nas 
unidades de saúde e inauguração da nova sede do Centro de 
Imunização, no Bernardo Monteiro;

4 Ampliação do atendimento da Saúde Mental com inauguração 
do CAPS III, Eldorado, requalificação do CAPS III, Sede, e CAPS 
AD III, além da ampliação do CAPSi, beneficiando mais 45 mil 
pessoas por ano;

4 Nas consultas especializadas, Contagem trabalha para reduzir  
a fila de espera. Uma das primeiras medidas adotadas 
pela atual gestão, foi a ampliação do Centro de Consultas 
Especializadas (CCE), na Ressaca;

4 Revitalização do setor de reabilitação do CCE Iria Diniz, que 
recebeu novos equipamentos;

4 Ampliação e reforma do CTI do Hospital Municipal, que reativou 
nove leitos;

4 Pela primeira vez desde a sua inauguração, o Hospital 
Municipal passou a realizar cirurgias ortopédicas de urgência e 
emergência em suas próprias dependências;

4 A prefeitura reformou e ampliou o CTI Neonatal, da 
Maternidade Municipal, que recebeu espaço para conforto das 
mães e novas salas;

4 Ampliação do número de postos de coleta de exames 
laboratoriais, com redução no tempo dos resultados que podem 
ser retirados pela internet em até cinco dias úteis.
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Nova UPA JK conta com mais 
médicos para atender você
Unidade oferece serviço mais humanizado e qualificado aos pacientes

saúDe

Em agosto, a prefeitura entregou à população a mais importan-
te obra em saúde dos últimos 12 anos: a nova UPA JK. A unidade 
foi construída para agilizar os atendimentos, ampliar e melhorar as 

consultas na urgência e emergência e oferecer assistência humani-
zada às pessoas. A unidade conta com uma equipe especializada 
para atender os pacientes desde o acolhimento até a alta, além da 

visita ampliada para pacientes em observação, mais leitos, ser-
viços de exames e odontologia de urgência.

NoVAS UbSs

4 50.584 atendimentos na 
unidade; 

4 20.912 exames de RX ;

4 48.407 exames 
laboratoriais;

4 474 pacientes receberam 
medicações diárias;

4 936 pessoas foram 
atendidas pelo serviço de 
assistência social;

4 715 pacientes tiveram 
assistência odontológica de 
urgência.

RESUlTAdoS PoSITIVoS 
de agosto a dezembro foram realizados:

E VEM MAIS PoR Aí:
4Em breve, a prefeitura entrega a nova Maternidade 

Municipal e o Centro Especializado em Reabilitação (CER IV).4 Foram inauguradas cinco novas UBSs, reformadas e 
ampliadas quatro e sete outras novas estão em fase 
avançada de construção.
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Obras por toda a cidade 
melhoram a mobilidade urbana
Intervenções abrangem todas as regiões de Contagem

4 Implantação da Estação Rio Nilo, atrás do Carrefour;

4 Revitalização da rotatória do Makro/Carrefour;

4 Alargamento de alça viária na BR-381, no viaduto da hípica;

4 Entrega do complexo viário Domingos Costa;

4 Ampliação da rua Reginaldo de Souza Lima no Bernardo 
Monteiro;

4 Implantação de alças viárias, retorno e recapeamento da Via 
Expressa, no bairro Parque São João;

4 Revitalização da avenida Alvarenga Peixoto, no bairro  
Amazonas;

4 Obras na região do bairro Inconfidentes (avenida Jair  
Rodrigues do Vale, praça Marília de Dirceu, rua Avelino  
Camargos e parte da avenida Frei Henrique Soares);

4 Revitalização da avenida Abílio Machado, na região da Ressaca;

4 Melhoria do trânsito da avenida João César de Oliveira, com a 
construção de novas alças viárias e  revitalização da sinalização;

4 Implantação de alça viária no bairro JK;

4 Implantação de rotatória, sinalização e recapeamento na avenida 
Durval Alves de Faria e nas ruas 19, 23 e 34, no Petrolândia;

4 Renovação da sinalização, mudança do sentido do trânsito e 
substituição de rotatórias por semáforos por toda a cidade.

VEJA MAIS:

MElHoRIAS No TRANSPoRTE ColETIVo:
4Aumento da frota de ônibus, de 280 para 328 veículos;

4Criação de quatro novas linhas;

4Implantação da linha 2581, (ar-condicionado, internet, e acessibilidade);

4Implantação de 450 novas faixas de pedestres; 

4Implantação da linha de ônibus de Contagem para o Aeroporto de Confins – 
MOVE 2552;

4100% da frota equipada com GPS para monitoramento das linhas 24h por dia.

A prefeitura realizou obras por toda a cidade, 
contemplando todas as regiões. Foram construí-
das novas alças e rotatórias, implantadas novas 
estações de ônibus e realizadas melhorias no 
transporte coletivo, com o intuito de me-
lhorar a mobilidade urbana na cidade.

obras

Rotatória Makro

Estação Rio NiloAlça Via Expressa
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Obras da Trincheira do Itaú  
se encontram em fase final
Iniciadas em 2015, mais de 70% das obras já foram concluídas

 A prefeitura também assinou novo 
convênio no valor de R$ 12 milhões para 

obras de pavimentação e qualificação de 
vias urbanas do município, que vão atender 

as regiões Sede e Riacho, beneficiando cerca de 
200 mil pessoas.

obras

Em 2013, foi assinado convênio com o Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC Mobilidade - Cidades Médias), destinando recur-

sos de mais de R$ 220 milhões para a execução de obras de mobi-
lidade urbana. Como parte deste pacote, no ano passado, a pre-

feitura iniciou as obras da Trincheira do Itaú, a maior obra de 
mobilidade urbana dos últimos 30 anos. A intervenção vai 

melhorar a fluidez do trânsito em um dos maiores garga-
los do município: as avenidas David Sarnoff e Babita Ca-

margos, na Cidade Industrial. Mais de 70% das obras já 
foram concluídas. São R$ 23 milhões em investimen-

tos, com previsão de entrega para junho de 2016. 

VoCê SAbIA?
 A prefeitura já iniciou a negociação junto à Agência 

Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para a 
construção de mais uma trincheira no entroncamento 

entre a BR-381 e a avenida General David Sarnoff.

VEJA MAIS:

QUATRo NoVoS VIAdUToS

4 Viaduto do Petrolândia - integrará o Terminal Petrolândia e 
a Via Expressa de Contagem; 

4 Viaduto da avenida das Américas - sobre a avenida 
Severino Ballesteros, na Ressaca; 

4 Viaduto da avenida Teleférico - sobre a BR-040, no bairro 
Morada Nova, ligando o Água Branca à Ressaca;

4 Viaduto Américas II - sobre a BR-040, após a CeasaMinas, 
facilitando a mobilidade para quem vai a Brasília ou ao Rio 
de Janeiro. 

doIS NoVoS CoRREdoRES dE TRÂNSITo:

4leste-oeste – tem início na Ressaca indo até o Petrolândia 
(avenida das Américas, avenidas Severino Ballesteros, 
Helena de Vasconcelos, Via Expressa, indo até o Petrolândia, 
na divisa com Betim). 

4Corredor Ressaca - tem início na Cidade Industrial indo até 
a Ressaca (praça do Trabalhador, praça da Cemig, avenida 
Babita Camargos, avenida Teleférico, avenida João Gomes 
Cardoso, indo até a avenida Severino Ballesteros).

doIS NoVoS gRANdES TERMINAIS

4 Criação de dois grandes terminais, nas regiões Petrolândia 
e Ressaca, com investimentos de R$ 36 milhões.

Trincheira do Itaú inicia fase de escavação
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Mais qualidade de vida com 
a urbanização dos bairros
Prefeitura deixa ruas mais transitáveis e livres da lama e dos alagamentos

urbanização

A prefeitura aplica, por ano, mais de R$ 30 milhões na urba-
nização de bairros e vilas. Desde 2013, já foram pavimentadas 
185 ruas e becos, onde não tinha asfalto, e recapeadas mais de 8 
mil ruas e avenidas em todos os bairros, sendo aplicados mais 
65 mil toneladas de massa asfáltica. Em 2015, a prefeitura ini-

ciou as obras de pavimentação em 28 vias dos bairros Cháca-
ras Cotia, Conjunto Carajás, São Mateus, Estrela Dalva e Pedra 
Azul, na região do Nacional, beneficiando 90 mil pessoas que 
transitam pelo local. Na região de Nova Contagem, mais de cem 
ruas, becos e avenidas receberam obras de pavimentação.

4 Asfaltamento de 185 ruas e becos em mais de 70 bairros: 
os moradores passaram a contar com ruas asfaltadas onde 
havia ruas de terra e em péssimas condições de trânsito;

4 Recapeamento de 8 mil ruas e avenidas com a operação 
Tapa-buraco: Principalmente nas áreas comerciais de cada 
região, beneficiando lojistas e o acesso a serviços;

4 drenagem: Mais de cem ruas e becos receberam obras de 
drenagem, que recolhem as águas das chuvas, eliminando os 
pontos de inundação.

4 Iluminação: Desde 2014, o serviço de iluminação é feito pela 
prefeitura. Já foram realizadas 17 mil trocas de lâmpadas. A 
prefeitura está implementando a substituição da iluminação 
pública por lâmpadas de LED.

4 Recapeamento da Via Expressa:  A prefeitura investiu mais 
de R$ 2 milhões em obras na Via Expressa, que pertence 
ao governo estadual. O atual governo está em negociação 
com o Estado para que a Via Expressa passe a ser de 
responsabilidade do município. Com isso, a prefeitura poderá 
pavimentar todo o trecho de Contagem, entre os bairros 
Petrolândia e Camargos.

VEJA MAIS:

Com os investimentos aplicados 
pela prefeitura, os bairros estão 

mais valorizados, o trânsito melhora 
e os moradores ganham em 

qualidade de vida.
Drenagem rua Itália, no Eldorado

Tapa-buraco Via Expressa

Drenagem bairro Oitis Troca de lâmpadas

Drenagem no bairro Petrolândia

Mais de 250 mil pessoas beneficiadas 
com as obras de urbanização
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Prefeitura e Copasa realizam 
maior programa de saneamento
Investimento de R$ 500 milhões já beneficiam moradores da cidade

saneamento 

    

VEJA MAIS:
obRAS dE SANEAMENTo EM TodAS AS REgIõES: 

4Implantação de rede de esgoto em 15 mil residências; 

4Reassentamento de 250 famílias em novos conjuntos 
habitacionais; 

4Estações de Tratamento de Esgoto (em execução)  –          
R$ 4 milhões

     Estações de Tratamento de Esgoto Estaleiro (Nova 
Contagem), Barroquinha e Jocum (Sede), além da 
ampliação e intervenções para controle de odor na ETE 
Nova Contagem. Beneficiados: 150 mil moradores.

META 2014 - R$ 65 MIlHõES

4Início das obras do Sistema de Esgotamento Sanitário do 
bairro Chácaras Del Rey, na Sede, beneficiando 25 mil 
moradores dos bairros Granja Vista Alegre, Jocum e Quintas 
Coloniais.

4Conclusão das obras para despoluição do Córrego das Acácias, 
que nasce nas proximidades do Parque Gentil Diniz e deságua 
no Córrego Ibirapitanga;

4 As obras de saneamento para despoluição e revitalização 
da Lagoa da Pampulha seguem em ritmo acelerado. São 
35 obras divididas em oito blocos, já com 90% concluídas. 

Dezenas de bairros estão sendo beneficiados nas regiões 
Eldorado, Sede, Ressaca e Nacional.

4PAC Riacho (já licitado) –  R$ 127 milhões

 Obras para o controle de cheias e inundações do Córrego 
Riacho das Pedras (PAC Riacho). Construção de quatro 
bacias de contenção de cheias, além de ampliação das 
galerias pluviais e revitalização de praças e áreas de lazer. 
Beneficiadas: 150 mil pessoas.

4PAC Ferrugem (obras a serem iniciadas) – R$ 286 milhões

 Requalificação urbana e ambiental e controle de cheias do 
Córrego Ferrugem. Serão seis bacias, nas regiões Eldorado 
e Industrial, com investimentos de R$ 286 milhões, além de 
saneamento, drenagem e pavimentação. Beneficiados: 200 mil 
moradores.

Em parceria com os governos federal, estadual e Copasa, a 
Prefeitura de Contagem realiza obras de infraestrutura para 
acabar com o esgoto a céu aberto, com os córregos poluídos e 
com a tragédia dos desabrigados pelas enchentes. Um investi-
mento de R$ 500 milhões em obras de saneamento básico.  Já 

foram entregues duas importantes avenidas sanitárias: Nacio-
nal e Alterosa. Aguardadas há mais de 20 anos pela população, 
as intervenções incluem a canalização dos córregos, obras de 
esgotamento sanitário, drenagem, pavimentação, iluminação e 
urbanização. Mais de 50 mil pessoas foram beneficiadas.

VEM MAIS PoR Aí:
 Entrega da avenida sanitária Dois, no Colorado, 

e da avenida sanitária Imbiruçu, no Petrolândia, 
beneficiando mais de 70 mil pessoas. 
Investimentos de R$ 22 milhões.

        Avenida Nacional         Avenida Alterosa

As intervenções 
contemplam regiões 
da Sede, Nacional, 

Industrial, 
Eldorado, 

Petrolândia, Riacho 
e Ressaca
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Meio Ambiente cuidado 
e preservado em Contagem
Prefeitura sancionou decreto para combater o desperdício de água

meio ambiente

A Prefeitura de Contagem sancionou o Decreto-lei 
n°462/2015 instituindo o Programa Municipal de Combate ao 
Desperdício de Água. Por meio do programa, foram intensi-
ficadas as ações de fiscalização e educação ambiental no mu-

nicípio. Investimentos em coleta seletiva, reciclagem de pneus, 
convênio, estudos para a preservação de nascentes e da Bacia 
da Pampulha:  algumas das ações implementadas com ênfase 
na sustentabilidade.

4 Prefeitura implantou espaço para destinação de pneus velhos    
e seus derivados, como câmaras de ar, arcos e protetores;

4Inauguração do Galpão de Triagem de Materiais Recicláveis da 
Coopercata;

4Adesão ao Programa “Cultivando Água Boa”, que visa à proteção  
das nascentes e mananciais do município;

4Assinatura do Protocolo de Intenções de Cooperação para Preservação  
das Nascentes da Bacia da Lagoa da Pampulha;

4Implantação do Projeto Mova-se de Educação Ambiental;

4Intensificação da fiscalização ambiental na Bacia de Várzea das Flores,  
inclusive na Lagoa Vargem das Flores;

4Criação do Grupo Gestor da Bacia da Pampulha;

4Plantio de 4.576 árvores; 

4Adesão ao Programa “Uma Vida, Uma Árvore”, em parceria com  
a Rede Globo Minas;

4Adesão ao Programa Metropolitano de Resíduos Sólidos;

4Implantação do Programa “Contagem das Nascentes”.

VEJA MAIS:
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A Prefeitura adota políticas inovadoras na defesa dos 
direitos humanos e na promoção da igualdade, sem 

qualquer tipo de preconceito. Desde 2013, diversas 
ações foram realizadas para garantir os direitos de 

todos e todas e transformar Contagem em uma 
cidade livre de preconceitos e discriminações.

Uma cidade inclusiva e  
livre de preconceitos
Prefeitura adota política na defesa dos direitos humanos

 VEJA MAIS:
4 Atenção às pessoas com deficiência: A prefeitura criou uma 

secretaria especial para atender as pessoas com deficiência e 
os idosos, abriu mais de 70 vagas para o Programa Sem Limite e 
inaugurou a  primeira Central de Libras da Grande BH;

4 Atenção aos idosos: Além da manutenção dos espaços Bem-
Viver Mário Covas, Luis Palhares e do Saber, implantou os 
programas Vida Saudável e  Hidro Melhor Idade. Em parceria com 
a UNA Contagem, implantou o Programa Universidade Aberta para 
Idosos;

4 Atenção às mulheres: Políticas de valorização da mulher com 
a implantação do Projeto Mulheres Construindo Cidadania, 
inauguração do Núcleo Regional de Atendimento à Mulher, na 
região do Nacional, e assistência jurídica às mulheres vítimas de 
violência doméstica, dentre outras atividades; 

4 Atenção às instituições religiosas: Instituição do Dia da Bíblia, 
com a  Lei 4.587/2013; apoio a Marcha para Jesus; implantação 
do Festival Adoração, cessão de terrenos para igrejas evangélicas 
e católicas;

4 Igualdade Racial: Implantação do decreto de feriado do Dia da 
Consciência Negra, lançamento do Plano Municipal de Promoção 
da Igualdade Racial, realização da Marcha de Enfrentamento e 
Combate ao Racismo e realização do Prêmio Efigênia Francisca;

4 lgbT: Apoio à parada LGBT e realização da 2ª Conferência 
Municipal dos Direitos LGBT;

4 Procon Itinerante: Criação do Procon Itinerante, levando 
atendimento e orientações às pessoas em todas as regiões de 
Contagem e desenvolvimento do Procon Mirim.

4 Realização do Casamento Coletivo, eleição do Conselho Municipal 
de Álcool e Drogas e  realização do Prêmio Milton de Freitas.

Direitos e ciDaDania 
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A Participação Popular e a transparência nas ações 
são marcas da atual gestão da Prefeitura de Contagem. 
Desde 2013, foram criados projetos inovadores como 
o Planejamento Participativo, o Gabinete Itinerante e 
a Caravana da Participação, ocorreram em todas as 
regiões da cidade. A prefeitura também fortaleceu 
os conselhos e incentivou a realização das 
conferências municipais. 

Participação popular e 
transparência nas ações
Caravana da Participação monitora obras em todas regiões de Contagem

 VEJA MAIS:

4 Planejamento Participativo: Moradores e lideranças foram 
convidadas para ajudar a decidir os rumos da cidade. Mais de  
15 mil pessoas apresentaram propostas e 2.423 sugestões foram 
incorporadas no PPAG 2014-2017.

4 gabinete Itinerante: Foram realizadas 25 audiências em todas as 
regiões da cidade, com a participação de mais de 5 mil pessoas;

4 Caravana da Participação:  Visita a 32 obras em andamento  
nas oito regiões da cidade, com a participação de 2.400 pessoas;

4 Conferências municipais: Foram realizadas mais de 57 
conferências em todos os segmentos, com a participação  
de 7.600 pessoas;

4 Conselhos municipais: Posse de 17 conselhos municipais,  
em diversos setores;

4 ouvidorias: Duas ouvidorias municipais para atender as 
demandas, sugestões e reclamações. Ouvidoria geral do Município 
(0800-0313188) e Ouvidoria da Saúde (0800-2832947); 

4 Escola da Cidadania: Implantação da Escola da Cidadania 
“Oswaldo Orlando da Costa”, com capacitação de 780 pessoas.

4 Transparência:

 Ampliação do Portal da Transparência, dando acesso às 
informações públicas, em conformidade à Lei Federal 
12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI);

 Fortalecimento do Sistema Eletrônico do Serviço de Informações 
ao Cidadão (e-SIC) que permite a qualquer pessoa encaminhar 
pedidos de informação para órgãos e entidades do poder executivo 
municipal.

participação popular e transparência 



21

2016 

contaGem reconHeciDa

Cidade é premiada desde 2013 e é cada vez mais respeitada por todos 

Hoje, Contagem é respeitada e admirada no 
Estado e no país. Alguns prêmios colecionados nos 

últimos três anos mostram como a cidade vem se 
tornando uma referência para outros gestores e 

especialistas em políticas públicas.

CoNTAgEM 1º lUgAR
4 Contagem é a primeira colocada de Minas Gerais no ranking da 

Escala Brasil Transparente, realizado pela Controladoria-geral da 
União (CGU);

4 Contagem é a primeira cidade do país a implantar o atendimento 
domiciliar a portadores de fraturas;

4 Contagem é referência nacional em Atendimento Domiciliar 
em Clínica Médica e Pediátrica. Foi a primeira cidade do país a 
implantar o serviço;

4 Contagem foi a primeira cidade a implantar o Programa “Mais 
Médicos” e cidade modelo do programa.

4 Contagem ganhou o selo de Município Livre do Analfabetismo, 
em que 96% das pessoas acima de 15 anos são alfabetizadas;

4 Contagem foi a primeira cidade de Minas a aderir a Rede Cidade 
de Aprendizagem da ONU, confirmando um pioneirismo na 
educação; 

4 A Funec foi a primeira colocada no Enem entre as escolas 
públicas de Minas;

4 Prêmio ArcelorMittal de Meio Ambiente: três escolas e dois 
estudantes da Rede Municipal de Contagem foram agraciados,  
em 2013 e 2014;

4 41 estudantes de seis escolas municipais conquistaram medalhas 
na  Olimpíada de Astronomia e Astronáutica (OBA) e na Mostra de 
Foguetes (MobFog). Entre as cinco unidades premiadas da rede 
municipal, a Escola Municipal Doutor Sabino Barroso, na Sede,  
foi a que conquistou maior número de medalhas: 24. 

4 21 menções honrosas para alunos da Funec na Olimpíada 
Brasileira de Matemática/2015;

4 A Coordenadoria de Defesa Civil de Contagem foi agraciada 
pelo governo do Estado pelos relevantes serviços prestados à 
comunidade.

4 A Guarda Muncipal de Contagem foi a primeira de Minas a ser 
autorizada para o armamento.

Contagem é a quarta 
melhor cidade de Minas 

para se viver, conforme 
pesquisa da Austin Rating.

Contagem é primeiro lugar 
em transparência no Estado
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cultura

Valorização da cultura e 
incentivo aos novos artistas
Fundo Municipal de Incentivo à Cultura contemplou 103 projetos

Contagem se destaca pelo incenti-
vo às atividades culturais, com ênfase 
para a implantação do Fundo Muni-
cipal de Incentivo à Cultura (FMIC). 
Nas três edições do fundo já fo-
ram contemplados 103 projetos, 
que se desdobraram em mais de 
300 ações, com investimentos de  
R$ 1,7 milhão.

Com a aprovação da Lei 
4.647/2013, que instituiu o Sis-
tema Municipal de Cultura, do 
qual o fundo faz parte, Contagem 
se tornou referência na área.

 VEJA MAIS:

4 Centro Cultural Espaço das Artes: cursos atenderam mais de 
800 alunos, por semestre;

4 Concurso de marchinhas: são investidos cerca de R$ 30 mil 
por edição em apoio aos blocos carnavalescos e às marchinhas;

4 Artes visuais: lançamento do primeiro edital para selecionar e 
conceder ajuda de custo a artistas. 

4 Clickando Contagem: o projeto percorre a cidade com 
fotógrafos amadores e profissionais para enriquecer o acervo 
fotográfico do município;

4 Projeto Tudoaver:  exposições mensais de artes visuais nas 
galerias do Centro Cultural, Prefeitura de Contagem e Big 
Shopping;

4 Casa de Cacos e Cineteatro: conclusão dos projetos 
arquitetônicos;

4 Mestres e Mestras dos Saberes: premiação de dez mestres e 
mestras da cultura popular de Contagem.

4 Apoio a realização da Gincana de Contagem;

4 Inauguração do Espaço Cultural Suas, de apoio ao menor em 
conflito com a lei:

4 Apoio aos projetos 13ª Semana de Museus; “Noites Azuis”; 
“Revelando Contagem”; “Muros”; “Rodada Regional do ICMS 
Cultural”; “3ª Mostra de Teatro da Fundac”; “Folia de Reis”, 
dentre outros;

4 Apoio às tradições da cidade: Convênio firmado para repasse 
de recursos à Irmandade Nossa Senhora do Rosário, no valor de 
R$ 70 mil, e ao Coral Musicanto, no valor de R$ 30 mil.
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esporte, lazer e JuventuDe

Contagem sediou circuitos esportivos, reformou 
espaços, promoveu competições e concedeu incentivo 

aos atletas. Foram implantados os programas “Bolsa-
Atleta”,  “Segundo Tempo” e o  “Exercita Contagem”, 

que já levou mais de 6 mil pessoas às praças da 
cidade. Foram entregues mais de 300 kits 

esportivos, nos últimos três anos, às equipes 
de futebol amador,  dentre outras ações.

Ações estimulam o esporte 
e o lazer na cidade 
Contagem entrou para o cenário dos grandes eventos esportivos 

 4Implantação do Programa Segundo Tempo, beneficiando 4.500 
estudantes com atividades esportivas, no contraturno escolar;

 4Implantação do  Programa Exercita Contagem  que levou, em 
2015, mais de 6 mil pessoas praças e a áreas de lazer da 
cidade;

 4Entrega do CSU Amazonas, com Academia da Cidade e espaços 
de convivência;

 4Reforma e iluminação de campos do futebol amador, além da 
entrega de kits de uniforme e equipamentos para 98 clubes da 
Liga Desportiva do Município;

 4O Programa Bolsa-Atleta Municipal contemplou 20 atletas, com 
uma bolsa de R$ 678 mensais;

  4Apoio ao time de Vôlei Sada Cruzeiro, que joga no Poliesportivo 
do Riacho, e implantação da Escolinha de Vôlei; 

 4Contagem foi sede do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia;

 4Implantação do Centro de Ginástica de Trampolim, no CSU 
Eldorado, com novos aparelhos;

 4Realização da Corrida João César de Oliveira; do Passeio 

Ciclístico de Contagem e da Corrida Noturna de Contagem;

 4Contagem recebeu a Copa Brasil Internacional de Luta Olímpica 
e sediou o campeonato de hockey;

 4Manutenção de quadras nas praças, nos parques e nos centros 
comunitários;

 4Olimpíada da Terceira Idade, escolinha de futebol e outros 
programas públicos de incentivo ao esporte.

 VEJA MAIS:

4A prefeitura, em parceria com o governo 
federal, está construindo duas praças dos 

Esportes e da Cultura (PECs) 3000, em Nova 
Contagem e, 7000, na Ressaca.

VoCê SAbIA?
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 4Programa brigada da limpeza:  recolhimento de mais de  
15 mil toneladas de lixo e entulho, limpeza de  665 pontos de  
bota-fora e emplacamento de  207 carroças, com 216 animais 
tratados pelo Projeto Carroceiro Legal;

 4Mutirão de combate à dengue: Mais de 277 mil casas  
visitadas e mais de 10.600 toneladas de lixo recolhidas;

 4locais de “bota-fora” transformados em praças: A prefeitura 
transformou oito pontos de “bota-fora” em praças e outros 
espaços públicos. Dentre elas, as praças Lúcio de Abreu, na região 
do Petrolândia; da rua Coqueiros, na região do Nacional, e a praça 
da rua VP 1 com VP 2, na região de Vargem das Flores;

 4Praças conservadas e revitalizadas: Foram implantadas  
16 praças e 60 espaços foram revitalizados e reformados;

 4Programa Cuidar: Hoje, 16 empresas adotam 34 praças e 
espaços públicos, contribuindo na conservação e manutenção.

 4Parques revitalizados: Eldorado, Amendoeiras, São Mateus e 
Tropical;

 4Conclusão da reforma da primeira etapa do Centro Social Urbano 
(CSU) Amazonas e iniciadas as obras do CSU Eldorado; 

 4Reforma do Horto Municipal, que vai ganhar um prédio novo, com 
instalações modernas e quatro novos espaços multiúso  
e área para exposição;

 4Implantação de seis novas academias da cidade ao ar livre;

 4Novas pistas de caminhada com equipamentos para exercícios;

 4Professores capacitados para os exercícios;

 4Implantação de equipamentos para jogos e parquinhos para 
crianças;

 4Praças ganharam jardins, bancos, equipamentos de esporte, 
quadras, espaços para leitura e playgrounds, bem iluminados e 
seguros.
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fAle ConosCo: portal@contagem.mg.gov.br

www.contagem.mg.gov.br

facebook.com/prefeituracontagemSAIbA MAIS: 

Brigada da Limpeza combate a 
dengue e intensifica fiscalização
Foram extintos criadouros dos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus

Um dos grandes desafios da atualidade é manter as cidades limpas. Em 
Contagem, a prefeitura investe, anualmente, R$ 90 milhões na limpeza urbana 

e conta com cerca de 600 funcionários para a execução dos serviços. Para 
ampliar as ações de manutenção da cidade, a prefeitura criou o Programa 

Brigada da Limpeza que percorre todas as oito regiões, realizando um 
trabalho de recolhimento de lixo e entulho, intensificando 

a fiscalização, combatendo o mosquito Aedes aegypti e 
orientando as pessoas sobre o cuidado com a cidade. 

VEJA MAIS:

Cidade mais 
limpa, bonita e 

conservada.

limpeza e conservação Da ciDaDe


