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Crescendo junto com seu povo:
Fazendo mais e melhor

| Ofertas de cursos EAD crescem em 50% pag.07

| Administração acaba com descontrole de suplementação  pag.08

| Recuperação de mais de 600 Km de estradas rurais pag.05

| Repasse ao HAMS supera administração anterior pag.04

| Escola Móvel bate recordes de turmas em Cambuí pag.05

www.facebook.com/prefeituradecambuioficial www.twitter.com/Pref_Cambui www.prefeituradecambui.mg.gov.br

A Prefeitura de Cambuí conseguiu, no ano de 2013, superar diversas dificuldades e problemas que 
acompanhavam a história da cidade nas últimas administrações. 
Através de uma gestão pontual, marcada pela competência e pela transparência na execução de suas 
atividades, a administração 2013/2016 ofereceu à população de Cambuí, através de várias frentes de ação, 
com as Secretarias e seus Departamentos, oportunidades de crescimento e desenvolvimento, humano e 
social.
Uma das principais características que marcou esse primeiro ano de administração foi o compro-misso com 
a qualidade do serviço prestado, tanto no que diz respeito ao fator quantitativo, realizando diversas ações 
estruturais, como no fator humano, buscando oferecer um atendimento humanizado, fazendo com que a 
população realmente se sentisse parte da administração. Crescendo junto.
A qualidade e a sensibilidade social foram marcas da atual administração não apenas no ano que passou, 
mas um compromisso que a prefeitura assume com a sua população. Um compromisso de toda 
administração pública séria, que trabalha pelo bem estar da sua população e a melhoria constante da 
qualidade de vida. 

Reprodução da obra de Tota Morais, do acervo da 397 Galeria 
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a palavra do prefeito

fevereiro de 2014

procuradoria

A Procuradoria do Município é 
o órgão da Prefeitura de 
Cambuí que tem como objetivo 
cuidar dos assuntos jurídicos 
da instituição, judicial e 
extrajudicialmente, assim 
como assessorar o Admi-
nistrativo na elaboração de 
projetos de leis, decretos, 
portarias, licitações e demais 
atos normativos e jurídicos de 
interesse do Município entre 
outros atributos.
O Procon, Órgão de Proteção e 
Defesa do Consumidor, que 

Procuradoria Municipal
atende a população em suas 
reiv indicações quanto a 
impasses em compras e 
violações contra o direito do 
consumidor, perante o código 
que o defenda também faz 
parte da Procuradoria do Muni-
cípio.
Cabe à Procuradoria respon-
der às consultas jurídicas do 
Prefeito; promover a cobrança 
judicial dos créditos do Muni-
cípio; elaborar contrato, convê-
nio e outros atos administra-
tivos.

Em Cambuí uma importante 
função atribuída à Procura-
doria é a emissão CTPS, a 
Carteira de Trabalho, que aten-
de tanto localmente quanto à 
população da micro região do 
Extremo Sul de Minas.
Em 2013 a Procuradoria reali-
zou 29 Contratos de locação 
de imóveis para funcio-
namento de setores externos 
da Prefeitura, como os Depar-
tamentos e Secretarias que 
atuam fora do Paço Municipal; 
141 contratos administrativos 

de substituição, relativos à 
pessoal civil. Foram elabo-
rados 296 decretos; 360 porta-
rias e despachados 185 
ofícios, 185 contratos licita-
tórios foram firmados com 
fornecedores de materiais e 
serviços e 20 convênios de 
subvenção, que repassam 
verba para entidades de utili-
dade pública.
Na área de CTPS, foram emiti-
das 900 carteiras de trabalho, 
entre março e dezembro de 
2013. 

Nesta edição do jornal 
Folha Municipal, faremos 
uma breve prestação de 
contas das nossas ações 
realizadas no ano de 2013.
Assim que assumimos, no 
início do ano passado, abri-
mos as portas do nosso 
gabinete, estreitando rela-
cionamento com todos 
aqueles que nos procura-
ram.
Fizemos inúmeras reuniões 
com empresários, conta-
dores, associações, grupos 
carnavalescos, sindicatos, 
funcionários, festeiros das 
festas religiosas, organi-
zadores da festa do peão, 
grupos de jovens, verea-
dores e demais setores da 
Prefeitura e da sociedade.
Uma das maiores dificul-
dades de qualquer adminis-
tração é a escassez de 
recursos. Para isso traba-
lhamos intensamente na 
elaboração de projetos que 
viabilizassem a captação 
desses recursos para o 
nosso Município. 
Estivemos presente por 
diversas vezes em Belo 
Horizonte e em Brasília, 
protocolando pessoalmente 
diversos projetos. Dentre 
esses projetos podemos 
citar dois de maior impor-
tância, como o projeto da 
ETE (Estação de Trata-
mento de Esgoto) e o PAC2 
(Pró-Transporte - Pavimen-
tação e Qualificação das 
Vias Urbanas)  que se 

refere ao financiamento de 
R$ 5 milhões para calçarmos 
a maioria das ruas das vilas 
Ja rd im  Amér i co ,  F re i  
Damião, Vale do Sol e de 
bairros urbanizados como 
Rio do Peixe e Congonhal 
entre outros. 
Vale lembrar que os dois 
projetos citados já passaram 
por todos os tramites de 
documentação e aprovação 
do Legislativo, aguardando 
apenas a liberação do Minis-
térios.
Recuperamos aproxima-
damente 600 quilômetros de 
estradas rurais e recons-
truímos 8 pontes. Reca-
peamos depois de quase 20 
anos a Avenida do Carmo e 
pintamos as faixas da 
Avenida Prefeito José Bar-
bosa que nunca tinha sido 
feita.
Recuperamos varias ruas de 
bloquetes danificadas pelas 
chuvas e resolvemos os 
casos mais críticos de forma 
a não retornar o problema do 
descalçamento.
Alteramos os horários da 
coleta do lixo, adquirimos 
uma caçamba compac-
tadora de lixo e licitamos o 
transbordo e o depósito do 
lixo para acabarmos de vez 
com o problema do lixão. 
Ao término das aulas no final 
do ano iniciamos um traba-
lho de recuperação das 
escolas e creches. Cobrimos 
as quadras da escola Dr. 
Carlos Cavalcante e a escola 

Prof. Benedito Carvalho 
Lopes do bairro Rio do 
Peixe, para darmos mais 
conforto aos alunos.
Foi realizada a licitação e 
compra dos uniformes 
Escolares que já estão 
sendo entregues para todos 
os alunos da Rede Muni-
cipal, fato este que não 
ocorria há quase 20 anos. 
Aumentamos em mais de 
100% o auxilio de transporte 
para os alunos que estudam 
fora do Município.
Criamos oportunidades para 
a capacitação de mão de 
obra trazendo a Escola 
Móvel que, inclusive, bateu 
recorde de número de 
alunos inscr i tos e de 
formados. Alem dos cursos 
do Pronatec e Pranacampo 
e demais cursos oferecidos 
pelo Pólo.
Aumentamos o repasse para 
o  Pron to  Socor ro  do  
Hospital, adequamos as 
e q u i p e s  d o s  P S F ' s ,  
mudamos a logística de 
marcação de consultas, 
acabando com as filas da 
madrugada.
Adquirimos novos instru-
mentos para as aulas de 
música. Fizemos vários 
eventos em prol da cultura, 
t razendo a  Orquest ra  
Sinfônica da Marinha do 
Brasil, o Minas ao Luar, 
Festival de Inverno, Show 
Sertanejo e outros.
N o  e s p o r t e  t e m o s  
incentivado todas as modali-

dades e Cambuí teve bom 
desempenho e destaque 
em vários campeonatos no 
decorrer do ano.
Através da Liga Esportiva 
ressuscitamos a Seleção 
de Futebol de Campo que 
teve excelente resultado no 
campeonato regional rea-
lizado em 2013.
Por fim, foi um ano muito 
bom e onde conseguimos 
diversas realizações, o ano 
de 2014 é promissor para a 
Administração, pois os 
diversos projetos, como 
citado, se realizarão neste 
ano.
Nesta oportunidade não 
posso deixar de agradecer 
minha equipe de secretari-
ado, os chefes de departa-
mentos e todos os colabo-
radores desta Prefeitura, 
além dos vereadores que 
contribuíram na aprovação 
das nossas ações.
A realização destas ações e 
das que virão é fruto de um 
intenso trabalho de toda a 
equipe, visando a melhoria 
contínua da qualidade de 
vida do nosso povo e, para 
isto, precisamos contar 
com o apoio de cada cida-
dão que é parte funda-
mental para que Cambuí 
possa desta forma, crescer 
junto com seu povo!

Tenham uma boa leitura 
desta edição, onde poderão 
ver as informações aqui 
citadas e outras mais.

Cambuí, crescendo junto com seu povo
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assistência social

A Secretaria de Assistência 
Social na gestão do secretário 
Luiz Dircélio da Rosa inseriu 
novos programas como: 
Pronatec, O Programa Nacio-
nal de Acesso ao Ensino Técni-
co e Emprego, que tem por 
objetivo facilitar o acesso ao 
ensino de qualidade para os 
brasileiros de todas as regiões 
e o Pronacampo, Programa 
Nacional de Educação do 
Campo, uma ação do Governo 
Federal resultado da mobili-
zação dos movimentos sociais 
e sindicais do campo, para 
construção de referências de 
política nacional de educação 
do campo, com apoio do MEC, 
além do PNHR - Programa 
Nacional de Habitação Rural, 
ampliando o número de progra-
mas.

PNHR
No dia 2 de janeiro de 2014, 
houve a 1ª reunião com as 
famílias selecionadas para o 
Programa Nacional de Habita-
ção Rural – PNHR, que 
compõe o Programa Minha 
Casa Minha Vida do Governo 
Federal e contempla famílias 
de agricultores ou trabalha-
dores rurais do município de 
Cambuí com renda anual de 
até R$ 15.000,00 e que não 
possuem casa própria.
A s  f a m í l i a s  r e c e b e r a m  
informações gerais sobre o 
programa,  que envolve a sele-
ção das famílias, análises da 
documentação do beneficiário 
e da propriedade rural, o valor 
destinado à construção (mate-
rial e mão de obra), o valor a ser 
devolvido à união será de 4%, o 
projeto arquitetônico e a execu-
ção da obra, sendo que todas 
as dúvidas apresentadas pelas 
famílias foram esclarecidas 
pelos profissionais envolvidos.
Ainda nesta reunião houve a 
indicação de 3 beneficiários, 
que representarão o grupo nas 
questões que envolvem a libe-
ração dos recursos para a com-
pra de material de construção e 
contratação de mão de obra.
Foi apresentada também a 
planta das casas, que compre-
ende um imóvel de 2 quartos, 
sala, cozinha, banheiro e uma 
área de serviços, além de deta-
lhes como fachada, instalações 
elétricas, hidráulicas e sanitá-
rias.
A reunião foi registrada em ata 
e assinada pelos beneficiários, 
conforme critérios da Caixa 
Econômica Federal.    

Secretaria amplia atividades
e programas sociais

BOLSA FAMÍLIA
O programa bolsa família da 
Prefeitura de Cambuí, no ano 
de 2013, a Assistência Social 
atendeu em média 90 famílias 
por semana, cadastrando 
6923 pessoas e beneficiando 
631 famílias, gerando um au-
mento de 2,86% em relação ao 
ano anterior, nos serviços e 
benefícios ofertados: bolsa 
família, tarifa social de energia 
elétrica, carteira do idoso para 
v iagens  in te res tadua is ,  
contribuição reduzida (para o 
INSS para donas de cassa de 
baixa renda), isenção em taxas 
de inscrição para concursos 
públicos, telefone popular.

CRAS 
O  C R A S  –  C e n t r o  d e  
Referência de Assistência 
Social tem como função a 
garantia de atenção ás famílias 
em estado de vulnerabilidade 
dentro do seu meio social, 
sendo necessária a implan-
tação de projetos e programas 
que destine as famílias a 
superação destas carências e 
as possíveis transformações 
que acontecem na sua 
realidade social.
Atualmente o CRAS de 
Cambuí presta serviços à 
popu lação  p romovendo  
atividades de lazer e cultura 
nas áreas de música com 
cursos de: violino, violão, 
teclado e flauta, instrutor de 
teatro, dança, capoeira, arte-
sanato, jiu-jitsu e kung-fu. Além 
de realizar atendimentos com 
psicólogos e  assistente social.

Atividades:
O CRAS junto com o CREAS e 
o Centro de convivência da 
Terceira Idade promoveu 
palestras e passeatas como: 
dia internacional contra a 
exploração sexual e o tráfico 
de mulheres e crianças 
rea l i zando pa les t ra  em 
escolas, terminando com uma 
passeata pelas principais ruas 
da cidade.
Palestra sobre a violência 
doméstica: com presença 20 
famílias nas dependências do 
CRAS e 40 famílias do bairro 
Santo Expedito,
Palestra sobre proteção e 
atendimento integral à família: 
contemplando 32 famílias no 
CRAS e no bairro Santo 
Expedito.
O CRAS estende suas aulas 
de capoeiras para o Bairro do 
Rio do Peixe com a intenção de 
identificar os pais para fazer a 

ficha do cadastro único e  
famílias para o bolsa família, 
além de promover mais 
atividades para os jovens do 
bairro.
As aulas de jiu-jitsu e kung-fu 
para jovens de até 16 anos com 
acompanhamento dos pais e 
assistência médica.
Foi realizado um espetáculo 
teatral nas escolas municipais 
com o tema “Mendicância”, 
tratando sobre a importância 
do tema, com o grupo de atores 
do próprio CRAS.
Na semana da criança foram 
realizadas oficinas de: música, 
teatro, dança e artesanato 
sendo que 30 jovens fizeram 
uma apresentação musical 
para a moçada da APAE de 
Cambuí.

CENTRO DE CONVIVÊNCIA 
DA 3ª IDADE
O Centro de Convivência da 3ª 
Idade da Secretar ia de 
Assistência social, atualmente 
recebe 200 pessoas em 
atividades intensas o ano todo, 
como palestras, cursos, festas, 
eventos e viagens. 
Foram realizadas palestras 
sobre auto-estima, onde 
participaram 60 pessoas.
O centro proporciona aulas de: 
dança, ginástica laboral, 
pilates, tai-chi-chuan, canto e 
coral além das aulas normais 
de artesanato.
Foram realizadas atividades no 
mês de maio o dia das mães 
com a participação de 80 inte-
grantes, em junho aconteceu a 
festa junina, no espaço do 
asilo, com baile caipira, casa-
mento, comidas e bebidas típi-
cas, com a participação de 200 
pessoas, esta atividade se 
estendeu para as próprias pes-
soas que moram no asilo e 
bairro das anhumas.
Em outubro o pessoal da 3ª 
idade assistiu à peça teatral 
pelos alunos da aula de teatro, 
em comemoração ao dia do 
idoso, o Centro de Convivência 

promoveu um baile com a 
escolha da rainha, princesa e 
miss simpatia da 3ª idade, sen-
do coroadas: Hercília Mar-
ques, Dorvina Maria Mello e 
Dirce Pedroso.
Na festa de confraternização 
de natal aconteceu a peça 
teatral “Nascimento de Jesus”, 
apresentação do coral da 3ª 
idade com 30 integrantes e 
apresentação o grupo musical 
”Recanto de Deus“.
Três atividades aconteceram 
fora de Cambui: visita ao sítio 
do cantor Francisco Petrônio, 
baile da 3ª idade no bairro do 
Ipiranga em São Paulo-SP e 
passeio turístico em Poços de 
Caldas.  

CREAS
O CREAS – Centro de Refe-
rência Especializado de Assis-
tência Social realizou 919 aten-
dimentos, tendo um aumento 
de 14,90% no fluxo de atendi-
mentos psico-jurídicos com 
relação ao ano de 2012.
Campanhas e palestras:
Dia nacional de combate a 
exploração sexual de crianças: 
foi realizada palestra seguida 
de panfletagem e cartazes 
informativos em diversos pon-
tos da cidade e escolas.
Dia internacional contra a ex-
ploração sexual de mulheres e 
crianças: realizada nas esco-
las municipais palestra  segui-
das de passeata.
Palestra sobre o tema: Violên-
cia contra o idoso, realizada no 
Centro de Convivência da 3ª 
Idade.
Campanha contra a mendicân-
cia, instalado tenda informativa 
na praça e blitz em semáforos 
com o apoio da polícia militar.
 O CREAS fez visitas técnicas 
ao abrigo Intermunicipal “Cru-
zada Pró-infância” em Cambui 
e visitas a Poços de Caldas e 
Santa Rita do Sapucaí.

Alunas do curso de artesanato durante a cerimônia de final encerramento de ano no Creas, em 2013.
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saúde

Valor 
Não houve repasse 

R$ 80.329,47 (contribuição)

R$ 500.000,00 (subvenção)

R$ 775.654,03 ( subvenção 650.000,00 + contribuição 125.654,03)

R$ 1.020.000,00 (subvenção)

R$ 1.054.511,37 (subvenção 1.041.000,00 + serviço terceiro p. jurídica  13.511,37)

R$ 1.156.115,84 (subvenção 1.122.000,00 + serviço terceiro p. jurídica 34.115,84)

R$ 1.456.051,26 (subvenção 1.440.000,00 + serviço terceiro p. jurídica 16.051,26)

R$ 2.582.356,60 (subvenção 2.560.000,00 + serviço terceiro p. jurídica 22.356,60)

Ano 
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Valores de repasse da Prefeitura ao Pronto Socorro do HAMS

Repasse ao HAMS é quase 100% maior 
Tendo como meta principal 
cuidar da saúde o do bem estar 
da população, a Secretaria de 
Saúde de Cambuí buscou, em 
2013, ampliar suas atividades, 
tanto no que diz respeito à 
qualidade quanto à quantidade 
dos atendimentos, buscando 
tornar cada vez mais profis-
sional e humanitário.
Além das consultas médicas e 
odontológicas ofertadas no 
município, Cambuí oferece 
atendimentos específicos na 
cidade de Pouso Alegre, que 
são prestados pelo CISA-
MESP - Consórcio Intermu-
nicipal de Saúde dos Municí-
pios da Microrregião do 
Médico Sapucaí, e pelo 
Hospital das Clínicas Samuel 
Libânio (Hospital Regional).
No ano de 2013 foram 244 
atendimentos pelo Hospital 
Regional; 1.012 atendimentos 
pelo CISAMESP e 34.261 
atendimentos pela Policlínica 
de Cambuí.

EXAMES
O município possui um 
Laboratório de Análises Clíni-
cas, que realiza exames de 
Bioquímica, Hematologia, Uro-
análise e Parasitologia. Foram 
15.962 procedimentos realiza-
dos em 2012, já em 2013 esse 
número aumentou para 22.418 
procedimentos, um aumento 
de produtividade de mais de 
40% em relação ao último ano 
da administração anterior.
Existe um credenciamento 
entre o município com dois 
Laboratórios de Análises Clíni-

cas para complementar o 
número de exames ofertados à 
população, uma vez que a 
demanda destes exames, de 
acordo com a PPI - Programa-
ção Pactuada Integrada, está 
abaixo da necessidade do 
município.
Com uma procura superior à 
oferta o município realiza a 
compra de serviços de exames 
de imagem (de média e alta 
complexidade) através de 
Processos Licitatórios, inclusi-
ve são licitados exames não 
ofertados pelo SUS na região, 
devido ao vazio assistencial, 
como por exemplo: colonos-
copia, tomografia e ressonân-
cia para crianças, etc. Exames 
esses realizados pelos já cita-
dos CISAMESP e Hospital 
Samuel Libânio.
Quanto aos procedimentos 
fisioterápicos, os mesmos são 
realizados em clínicas creden-
ciadas pelo Município e 
Estado. 
Em relação aos atendimentos 
das Equipes de Saúde da 
Família segue a produção reali-
zada em 2013:
(Confira Tabela à esquerda)

PROGRAMAS
Nos serviços de Saúde Bucal 
do município, no ano de 2013, 
foram realizados 119.704 
procedimentos, 20 trabalhos 
educativos nas comunidades e 
distribuídos 2.500 kits de 
higiene bucal (escova, fio 
dental e creme dental), durante 
o trabalho de prevenção de 
cáries nos jovens das escolas 

do município.
Outra ação junto às crianças foi 
o Programa Saúde na Escola, 
que teve um repasse de R$ 
1.400,00 para realização de 
ações em escolas e creches do 
município, uma iniciativa do 
Governo Federal para assistir a 
faixa etária entre 5 e 10 anos. 
Em Cambuí ,  dent ro  do 
programa, foi realizado a 
pesagem, tomada de altura e 
acuidade visual. 
Tal programa tem como 
p r i n c i p a l  o b j e t i v o  o  
monitoramento e preocupação 
na qualidade de vida e 
aprendizagem infantil.
Em relação às imunizações, a 
Secretaria de Saúde seguiu as 
campanhas federa is  de 
vacinação, com um índice de 
93,22% de cobertura.

ADESÕES
Em 2013 a Secretaria de 
S a ú d e  f e z  a d e s ã o  a o  
P r o g r a m a  N a c i o n a l  d e  
Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica - 
PMAQ (do Saúde Mais Perto 
de Você), cujo incentivo pode 
variar até R$ 6.500,00 (valor 
integral), baseada na avaliação 
externa realizada por técnicos 
do Ministério da Saúde.
Outro projeto encaminhado, 
aguardando aprovação é para 
a implantação do Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família 
(NASF), na modalidade I, cujo 
incentivo de R$ 260 mil.
Também foi encaminhado e 
aprovado o projeto para 
implantação do Centro de 
Atenção Psicossocial (CAPS I) 
no município, com repasse de 
R$ 359.660,00.

INSTALAÇÕES
Secretaria de Saúde de 
Cambuí é hoje composta de 
cinco Unidades de Saúde da 
Família, três Unidades de apo-
io, essas nos bairros Lopes, 
Congonhal e Jardim Américo; 
uma Unidade Básica de Sade; 
uma Policlínica; um setor de 

Vigilância em Saúde e um Cen-
tro da Saúde Mental, o “Espaço 
Reviver”. 
O setor de odontologia atua de 
forma descentralizada, com 
consultórios instalados nas 
sedes das Unidades de Saúde 
da Família e na Policlínica.  
A Secretaria obteve, junto à 
esfera federal, repasses com 
fim de ampliar a rede de atendi-
mento à população. Num total 
de R$ 1.243.065,00, sendo 
esse valor destinado ao Pro-
grama de Requalificação de 
UBS, tanto para a construção 
de novas unidades (Unidade 
Rio do Peixe e Unidade N. Sra. 
Aparecida) quanto para a 
ampliação e reforma das já 
existentes (Unidade São 
Benedito, Unidade Santa 
Edwiges e Unidade de Saúde 
do Bairro dos Lopes).

REPASSE AO HAMS
Anualmente a Prefeitura de 
Cambuí repassa ao Pronto 
Socorro do Hospital Ana Morei-
ra Salles uma verba destinada 
à manutenção de despesas de 
custeio.
Nos últimos anos percebe-se 
um aumento no valor repas-
sado pela Prefeitura, chegan-
do à atual administração, com 
a soma do que foi repassado 
em 2013 e com o que está 
previsto para 2014, mais de 
85% do valor das duas 
administrações anteriores.
Em relação ao repasse de 
subvenção para o Hospital Ana 
Moreira Salles, a tabela 
demonstra os valores repas-
sados nos últimos nove anos, 
(salientando que em 2005 não 
houve repasse). 
Esse aumento no repasse é o 
reflexo da preocupação da 
atua l  admin is t ração em 
oferecer à população um 
serviço de saúde com melho-
res condições, atendendo suas 
necessidades, sem se ater 
apenas a números, levando 
em consideração o aspecto 
humano e o bem estar.

Procedimentos 2012 2013
Consultas Médicas
Puericultura
Pré-Natal
Coleta de Cito patológico (Papanicolau)
Curativos
Inalações
Injeções
Procedimento Coletivos / Reuniões
Visitas Domiciliares Médico
Visitas Domiciliares Enfermeiro
Visitas Domiciliares Nível Médio
Visitas Domiciliares Agente Comunitário

15.641
80
23
118
758
85

609
56
21

193
182

4.821

14.446
586
167
864

4946
1417
1199
73

447
1083
1407

42.739
Fonte: Siab 
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Durante o ano de 2013 a 
Prefeitura de Cambuí, através 
da SOSP – Secretaria de 
Obras e Serviços Públicos 
atuou de forma intensa 
v i s a n d o  m e l h o r a r  o  
atendimento aos cidadãos 
cambuienses.
Na  es t ru tu ra  f í s i ca  da  
Secre tar ia  fo ram fe i tas  
algumas alterações. O espaço  
foi aumentado, possibilitando 
um atendimento personalizado 
e novos profissionais foram 
chamados para melhorar o 
serviço. Em 2013 foram 
aprovados 504 projetos entre 
construções, regularizações, 
ampliações, habite-se entre 
outros. 
Além do apoio dado as outras 
S e c r e t a r i a s ,  f o r a m  
aproximadamente 600 km de 
estradas rurais recuperadas 

abrangendo todos os bairros, 8 
pontes recuperadas sendo 3 no 
bairro dos Lopes, 1 no Bairro do 
Congonhal, 2 na meia légua, 01 
no Bairro dos Fonsecas e uma 
no Bairro da Mata. Bueiros e 
mata-burro foram feitos e 
recuperados.
Foram adquir idos novos 
e q u i p a m e n t o s  v i s a n d o  
melhorar as condições de 
trabalho, dentre eles uma retro 
escavade i ra ,  um t ra to r  
agrícola, um compactador de 
solo, um compactador de lixo, 
equipamento de topografia, 
trenas eletrônicas e outros 
materiais.
Na Oficina Mecânica foi 
i n s t a l a d o  u m  e l e v a d o r  
hidráulico, construída uma vala 
para troca de óleo e reparos. O 
piso foi rebaixado de modo a 
poder atender as máquinas 

pesadas em local coberto, 
além de uma reestruturação no 
layout visando aperfeiçoar o 
serviço.
O horário da coleta de lixo foi 
alterado visando melhorar as 
condições de transito na cidade 
e mutirões de limpeza foram 
implementados.
Foi estabelecido um contato 
direto com os profissionais de 
c o n s t r u ç ã o  d a  c i d a d e ,  
juntamente com contadores e 
corretores de imóveis no intuito 
de estudar alterações que 
possibilitem melhorias nos 
trabalhos de um modo geral. O 
primeiro passo já foi dado com 
a divulgação da cartilha com 
orientações para quem quer 
construir ou lotear. 
Foram calçadas varias ruas na 
cidade dentre elas 02 no bairro 
bela vista, 07 na Colinas do 

Itaim, 02 na Vila Santo Antonio, 
10 no jardim Américo, 04 na 
Edith Lopes, Avenida Mariana 
Ramos Ribeiro. Também foi 
feito o recapeamento e pintura 
da Avenida do Carmo bem 
como o serviço de pintura na 
avenida prefeito José Barbosa.
Além disso, um novo projeto foi 
fe i to  para obtenção de 
f i nanc iamento  jun to  ao  
governo Federal (PAC2) para 
obtenção de novos recursos a 
s e r e m  u t i l i z a d o s  n o  
ca lçamento  de v ias  no 
município no valor de 5 milhões 
de reais. Financiamento este 
a p r o v a d o  p e l a  c â m a r a  
municipal.
Segundo o Secretário de 
obras, Arquiteto e Urb. João 
Lambert, 2014 promete ser um 
ano de muito trabalho e quem 
sai ganhando com isso é o 

Secretaria recupera 600km de estrada rurais

BALCÃO DE EMPREGOS
O balcão de empregos realizou 
um trabalho intenso durante o 
ano de 2013, registrando 
16.097 pessoas que buscaram 
novos serviços e 3.690 
pessoas deixaram currículos, 
sendo que 9.548 foram 
encaminhadas para empresas 
interessadas.

CURSOS
3 .320  pessoas  f i ze ram 
inscrições para os cursos 
promovidos pela SEDES, que 
também realizou palestras 
para o Balcão de Empregos, 
em parceira com a FAEX - 
Faculdade de Extrema.
Do projeto Completa RH, foi 
realizada uma palestra de 
como se comportar em uma 

Escola Móvel bate recordes em Cambuí 
entrevista e no ambiente de 
trabalho, além das palestras: 
Ambiente e Segurança no 
t r a b a l h o ,  A u t o - e s t i m a ,   
Recrutamento e Seleção, 
palestra De Onde Estou, Para 
Onde Irei e Palestra FAEX, 
onde foi explanado temas 
como postura profissional no 
ambiente de trabalho.
A Prefeitura de Cambuí, 
através da SEDES promoveu 
cursos da Escola Móvel 
SESI/SENAI, de 20 de agosto 
a 18 de setembro, oferecendo 
aulas de: Atendimento ao 
cliente, Auxiliar administrativo, 
E d u c a ç ã o  a m b i e n t a l  e  
sustentabilidade, Costureiro 
de vestuário assistente, 
Eletricista predial assistente, 
Mecânico de moto assistente, 

Artesanato: Traçado de fita, 
Cartonagem tapeçaria, Patch 
Aplique e Pintura com giz.
Foram 530 participantes, 
sendo que 489 receberam 
certificados de conclusão dos 
cursos, batendo 2 recordes da 
Escola Móvel SESI/SENAI em 
número de matrículas e 
certificados.
PRONATEC – Programa Naci-
onal de Acesso do Ensino 
Técnico e Emprego, em parce-
ria Prefeitura de Cambuí e 
SENAI de Extrema promovem 
o curso de Agentes de 
Inspeção de Qualidade, para 
26 alunos, que assistiram as 
aulas nas dependências do 
ISEPEC - Instituto Superior de 
Ensino e Pesquisa de Cambuí, 
com término das turmas no 
mês de março. 
Os funcionários da SEDES 
estiveram presentes e também 
participaram dos cursos da 
Escola Móvel SESI/SENAI, 
nas aulas de: Atendimento, 
Educação Ambiental e Plane-
jamento Estratégico Municipal.
No artesanato são 82 artesãos 
inscritos desde janeiro de 
2013, que realizam feiras nas 
quartas e sábados e feriados, 
nas duas praças centrais, 
oferecendo os produtos do tipo 
cama, mesa e banho: Patch 
work, pintura, crochê e 
bordados; miniaturas de 
objetos de uso no campo; 
objetos de madeira, bambu e 
reciclados; flores, bonecos e 
decoração de EVA; vidros e 
caixas decorativas de MDF.
O Cantinho do Artesão é um 

ponto de vendas instalado no 
antigo mercado municipal.
A SEDES promoveu para os 
artesãos 8 reuniões e 4 
palestras orientando estes 
para os seus trabalhos e faz 
visitas técnicas em seus ateliês 
para emitir a carteira do 
artesão.

TURISMO
Para o setor do turismo foram 
feitas 12 reuniões ordinárias de 
planejamento para incremen-
tar a atividade no município.
O Turismo de Cambuí foi 
reabilitado para receber o 
ICMS turístico com pontuação 
máxima (10), verba esta que foi 
investida nas atividades de 
decoração do carnaval, natal, 
encontro de cavale i ros,  
encontro de carreiros e festival 
de inverno, tendo o apoio da 
Associação Empresarial de 
Cambuí e Circuito Serras Ver-
des.       
Próximas atividades:
A SEDES em parceria com a 
Associação Empresarial de 
Cambuí pretendem realizar 
cursos de capacitação para 
pessoas empregadas no co-
mércio e pessoas interessa-
das em atuar nesta área.
A SEDES em parceira com as 
Prefeituras limítrofes da Pedra 
de São Domingos realiza 
projeto, para transformar a 
área do entorno da pedra, 
numa reserva natural e incre-
mentar o turismo na região. 
Este projeto conta com a par-
ceria do IBAMA, Circuito Ser-
ras Verdes e APA Fernão Dias.  

Alunos dos Cursos do Sesi / Senai em aula (acima) e recebendo o diploma de conclusão
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Cultura se destaca em 2013

saúde

A Secretaria de Saúde da 
Prefeitura de Cambuí, divulga 
a relação de logradouros onde 
foram encontrados, em 2013, 
focos do mosquito Aedes 
aegypt i ,  t ransmissor de 
doenças como a Dengue e a 
Febre Amarela Urbana. 
Houve segundo a Vigilância 
Sanitária, um aumento consi-
derável de focos do mosquito, 
o que exige uma atenção maior 
para 2014.
Vila Ramos
Rua Alípio Ramos, Rua Miguel 
Louzada e Rua João Pessoa; 
Jardim Ameríco
Rua Geraldina A. Silva;
Vila Mariana
Av. Dr. Afonso Ramos;

Vale das montanhas
Alameda das Acácias;
Bairro Congonhal
Av. dos Nascimentos, Rua Dita 
Honória, Rua do Bentinho, Rua 
Conceição Baltar e Rua dos 
Quirinos;
Vila Glória
Rua Rui Barbosa, Rua Santos 
Dumont, Rua Capitão Soares e 
Rua Getúlio Vargas;
Vila N. Senhora Aparecida
Rua Antônio Lopes Sobrinho, 
Rua Monsueta F. Andrade e 
Rua Joaquim Paiva Cardoso;
Bairro Colinas do Itaim
Rua Minas Gerais;
Bairro Cachoeirinha
Rua José Alves Cardoso
Vila Santo Antônio

Rua Adolfo Jonas da Silva e 
Rua Imperatriz;
Vila Santa Edwiges
Rua Orlando de Brito Lambert.
Jardim São Benedito
Rua Capitão Morais, Rua 
Waldomiro Bueno, Rua Major 
Higino Cezar, Rua Duque de 
Caxias, Rua Joaquim Augusto 
da Cunha, Rua Silviano Bran-
dão, Rua F. Fanuchi e Rua 
Adolfo Ferreira da Silva;
Jardim Edith Lopes
Rua Waldemar Lopes, Rua 
Conceição Lopes, Rua Cân-
dida Salles N. Paiva, Rua 
Benedito Quirino da Rosa, Rua 
Monsenhor A. Bueno, Rua 
Ademar Lopes;
Portal das Pedras

Rua Ayrton Senna e Rua Brinco 
de princesa;
Centro
Rua Coronel Lambert, Rua 
João M. Salles, Av. Prefeito 
José Barbosa, Rua Saldanha 
Marinho, Av. Tiradentes, Rua 
Padre Caramuru, Rua Ver. 
Ângelo B. Faccio, Rua Gov. 
Valadares, Rua Cap. Soares, 
Pça. da Cultura, Pça. Cândido 
de Brito Lambert, Pça. Cel. 
Justiniano e Rua Antônio 
Alexandre de Morais;
Vila são Judas Tadeu
Rua São Judas Tadeu, Rua 
São Caetano, Av. Benedito Del-
fino Machado, Rua Armando 
Franco, Rua Padre Feliciano 
Teixeira e Rua Jesuel de Lima. 

Aedes aegypti tem aumento em Cambuí

O Departamento de Esportes 
ficou atento as atividades dos 
esportistas da cidade dando 
todo apoio para as realizações 
destes, no ano de 2013.
Foi o enduro de motos, o Boxe 
C h i n ê s ,  C a p o F e s t  e  
Congresso de Capoeira, com 
200 participantes, Grupo de 
Capoeira São Jorge Guerreiro 
e os Ciclistas de Cambuí.
Foram rev i ta l i zados  os  
espaços físicos da: Praças de 
esportes dos bairros: Vazes, 
Lopes, Congonhal, Rio do 

peixe, Santa Cruz, Vila Glória, 
Santa Edwiges, campo do asilo 
e do Monte Castelo e pista de 
skate, também, foi revitalizado 
o piso e i luminação do 
Poliesportivo,  iluminação do 
Estádio Monte Castelo.
O Departamento adquiriu 
materiais esportivos para as 
suas quadras.

REALIZAÇÕES
O Departamento marcou o ano 
com suas atividades reali-
zando:

-Campeonato de futebol de 
campo, com 11 times.
-Corrida de rua, com 40 atletas.
-Projeto peneira do futebol.
-Passeio ciclístico “121 anos 
de Cambuí”.
-Torneio de futebol de base, 
com oito times.
-Participação do JEMG, - 
Jogos Estudantis de Minas 
Gerais.
-11ª Corrida de Independência.
-16º Torneio regional de futebol 
de salão, com 12 times de 
Cambuí e região.

AULAS DE ESPORTES
250 jovens fazem parte da 
escola de base, realizadas no 
Ginásio Poliesportivo, nas 
modalidades: Vôlei masculino 
e feminino, basquete, futsal 
m a s c u l i n o  e  f e m i n i n o ,  
handebol, tênis de mesa e 
ginástica.
Na escolinha de base de 
futebol de campo são inscritos 
100 jovens at letas, nas 
categorias: Sub 11, sub 13 e 
sub 15

A Prefeitura de Cambuí faz 
novos investimentos na área 
c u l t u r a l  c o n t r a t a n d o  3  
instrutores, que vieram somar 
com os demais professores 
para as aulas de: Flauta doce, 
violino, Canto coral, dança  
urbana, teclado e pintura em 
tecido, somando 891 alunos 
freqüentadores das aulas do  
Centro Cultural. 

BENS ADQUIRIDOS
Locação de imóvel para aulas 

de música e imóvel para 
ampliação da Bibl ioteca 
Municipal.
Aquisição de 4 teclados e 10 
estantes para aulas de música,
82 obras l i terárias para 
biblioteca municipal.
Do projeto “Minas mais leitora” 
a bibl ioteca recebeu: 3 
conjuntos de mesas com 
cadeiras e 6 estantes para 
exposição de livros.
Kit de 709 livros do Projeto 
Minas Mais Leitora. 

SHOWS
Show com Leon Guerreiro, 
Banda Venerata,  Banda 
Sinfônica do Corpo dos 
Fuzileiros Navais, Tumbero, 
Flex banda e DJ Donato, 
Banda Marcial Bamalo, Cantor 
Lucas Furquim, Grupo Falidos 
Crew, MC Dú e Paulo Eduardo 
voz e violão, Dupla Ataíde e 
Alexandre, Show Minas ao 
Luar – Clube do choro.
Para o show de 4 noites de 
carnaval foi contratado a 
Banda Juliana Campos – 
Batuke Minas.

EVENTOS REALIZADOS
Realização do Carnaval 
Popular na praça com apoio à 
bateria do I-METI, Escola de 
Samba Tamos Aí, Escola de 
Samba Estrela do Amanhã, 
bloco Renascer, Pachola e 
Banda do Maxixo, Bloco do Zé 
Pereira e Maria Pereira.
Apoio ao III Festival de pipas e 
o  Fes t i va l  de  Inve rno ,  

Lançamento dos  Livros: Nua 
na Bacia de Neusa Maria, 
Pedaço de Minas e Sua Gente 
Visto por uma Repórter de 
Vanilda Souza e Apanhando 
amoras de Waldir Ferreira, 
Também deu todo apoio para a 
realização da exposição de 
fotografia: ”Retrato de um 
passado presente” de Everton 
Melo. 

APOIO
Espaço cedido para reuniões 
da Academia de Letras, 
Ascicam, SOMA e COMTUR,  
Realização da Conferência 
Intermunicipal de cultura, a 
participação de 13 cidades, 
Palestra Minas território da 
cultura e dinâmica Territoriais. 
13ª Festival de Teatro da 
Primavera
Cantata de Natal e Parada 
Natalina
Audição dos alunos de música 
do Centro Cultural
Show da virada - Réveillon

Cantata de Natal no final de 2013, reunindo alunos dos Centro Cultural
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Índices apontam a qualidade 
do ensino e da equipe
O  I D E B  -  Í n d i c e  d e  
Desenvolvimento da Educa-
ção, é o principal indicador 
educacional brasileiro, e se 
corretamente aplicado no pla-
nejamento, pode representar 
um importante auxílio às redes 
no diagnóstico mais preciso do 
ensino, e em um cronograma 
de ações que tem o propósito 
de melhorar a aprendizagem.
A rede municipal de ensino em 
Cambuí, através da atuação de 
seus prof iss ionais,  vem 
alcançando bons resultados já 
há alguns anos, atingindo 
ótimos resultados no IDEB, 
como pode ser observado 
através da consulta no site do 
INEP - Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira:
 http://ideb.inep.gov.br/.
Os alunos da rede alcançaram 
metas projetadas para os anos 
de 2015, 2017 e até mesmo 
2019
Os bons índices do IDEB 
apontam para uma direção, de 
que não há segredo para um 
bom desempenho.  Para 
conseguir estes resultados é 
necessário investir na forma-
ção de professores, investir em 
infra-estrutura das unidades, 
haver um entrosamento de 
todos os atores envolvidos, a 

execução de um processo de 
avaliação permanente e o 
acompanhamento do ensino.
Além dos índices do IDEB, 
podemos citar outro resultado 
positivo alcançado pela equipe 
da rede municipal, no qual os 
alunos de Cambuí ficaram em 
1º lugar em proficiência nas 
avaliações externas em 2013, 
na região da SRE de Pouso 
Alegre, atingindo uma média 
melhor do que a média do 
estado de Minas Gerais.
Quanto ao investimento em 
infra-estrutura, as unidades da 
rede municipal foram refor-
madas nos últimos anos, algu-
mas ampliadas, porém existe 
uma grande demanda de 
alunos tanto para os centros de 
educação infantil quanto para 
as escolas e por isso a 
necessidade de um plane-
jamento de novas reformas, 
ampliações e construções de 
unidades para atender a 
necessidade da população.
Nas unidades em que as 
metas já foram atingidas, é 
imprescindível a continuidade 
do trabalho realizado, para que 
os índices sejam cada vez 
melhores. E nas unidades em 
que as metas projetadas ainda 
não foram atingidas, é neces-
sário que seja dado todo o 

suporte para que isso ocorra. 
 O secretário de Educa-
ção do município, Humberto 
Tavares, destaca a importância 
de se levar em consideração o 
IDEB como um instrumento 
diagnóstico, um ponto de apoio 
n ã o  a p e n a s  p a r a  q u e  
deficiências possam ser 
detectadas, mas também um 
auxílio para o desenvolvi-
mento do planejamento peda-
gógico apropriado para a rede.
«Acredi to na educação, 
acredito nos profissionais que 
fazem parte do nosso quadro 
de servidores na Prefeitura de 
Cambuí, acredito no ensino 
prestado em nossas unidades, 
mas devemos nos questionar 
se estamos fazendo tudo o que 
é possível. Podemos melhorar 
estes resultados, fazer com 
que nossos profissionais 
sejam mais valorizados, e nos-
sos alunos mais bem aten-
didos. É necessário também 
refletir sobre a possibilidade de 
inserir em nosso trabalho 
ações que facilitem a abertura 
das unidades para outras 
políticas sociais, e realizar 
parcerias com as secretarias 
de Saúde, Assistência Social, 
Desenvo lv imen to ,  e  os  
departamentos de Esporte e 
Cultura. Além disso, este ano 

retomaremos um importante 
t r a b a l h o ,  q u e  é  o  d o  
atendimento da equipe de 
profissionais do NEAPE - 
Núcleo Especializado de Apoio 
Educacional,  através de 
p r o f i s s i o n a i s  c o m o  
psicopedagoga, psicóloga e 
fonoaudióloga, que juntamente 
ao trabalho das professoras 
recuperadoras, realizarão o 
apoio necessário para a 
atuação do corpo docente. No 
início deste ano letivo, nossos 
professores que atuam com os 
primeiros anos do ensino 
fundamental, e que participam 
do trabalho do PNAIC - Pacto 
Nacional pela Alfabetização na 
Idade Certa, receberão um 
treinamento especial com a 
equipe do NEAPE, e as 
atividades normais do PNAIC e 
PIP - Programa de Intervenção 
Pedagógica com a Professora 
Ivone Santos serão retomadas 
em Abr i l  " ,  segundo o  
Secretár io de Educação 
Humberto Tavares.
Para outras informações, a 
Secretar ia Munic ipal  de 
Educação está situada à Praça 
Coronel Justiniano, 128 - 
centro. Telefones: (35) 3431-
6154 / 3431-1866 - Email: 
educacao@prefeituradecamb
ui.mg.gov.br .

A EAD - Educação a Distância, 
vem crescendo nos últimos 
anos em nosso país e de 
acordo com dados obtidos no 
CES - Censo de Educação Su-
perior, cresceu mais do que a 
educação presencial nos anos 
de 2011 e 2012, e de um total 
de 7 milhões de universitários, 
aproximadamente 15% destes, 
algo em torno de 1 milhão de 
estudantes, estavam matri-
culados em cursos na moda-
lidade a distância.
Em nossa cidade, a EAD é uma 
opção para aqueles que pro-
curam formação acadêmica e 
profissional através do Polo 
Presencial UAB, órgão criado 
pela Prefeitura em parceria 
com o Governo Federal no ano 
de 2007, e que inicialmente 
contava com o curso de Licen-
ciatura em Física da UNIFEI - 
Universidade Federal de 
Itajubá.
Mostrando o crescimento da 
procura e do investimento na 
EAD, em 2012 funcionavam no 
Polo 16 cursos diferentes, de 
05 instituições de ensino 

Ofertas de cursos de EAD crescem 50%
parceiras (IF - Paraná, IF - In-
confidentes, IF - Muzambinho, 
UNIFEI e UFLA), contando 
com  aproximadamente 800 
alunos matriculados. Em 2013 
foram 24 cursos na moda-
lidade EAD, sendo 13 de nível 
técnico (técnico em admi-
nistração, multimeios didá-
ticos, transações imobiliárias, 
secretaria escolar, agente 
comunitário de saúde, rea-
bilitação de dependentes quí-
micos, agricultura, segurança 
do trabalho, meio ambiente, 
a l imen tos ,  i n f o rmá t i ca ,  
vigilância em saúde e admi-
nistração), 07 de graduação 
(formação pedagógica de 
docentes, administração 
públ ica,  f ís ica,  letras -  
português e inglês, filosofia e 
pedagogia, e 04 de pós-
graduação (gestão de pessoas 
e projetos sociais, teorias e 
práticas na educação, design 
instrucional e gestão pública 
municipal), com 1.155 alunos 
matriculados e frequentes, e 
um corpo técnico de 44 
profissionais.

Em 2014, o Polo tem como 
parceiras as seguintes insti-
tuições de ensino: 
-Inst. Federal de Muzambinho
-Inst. Federal de Inconfidentes
- Instituto Federal do Paraná
-UNIFEI (Universidade Federal 
de Itajubá)
-UFLA (Universidade Federal 
de Lavras)
- U N I FA L ( U n i v e r s i d a d e  
Federal de Alfenas)
-UEMG (Universidade do 

Estado de Minas Gerais)
-UFJF (Universidade Federal 
de Juiz de Fora)
Para mais informações sobre 
editais, cursos e processos 
seletivos no ano de 2014, os 
interessados devem procurar o 
Polo Cambuí, à Rua João 
Moreira Salles, 690 - Centro. 
Telefone: (35) 3431-6693 - 
email:
polouab@prefeituradecambui.
mg.gov.br .

Inscrições para Ajuda Estudante
Serão pagos 9 meses (fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto,
setembro, outubro, novembro)
Documentos: Comp. de matrícula, CPF, RG, comp. residência, nº de
conta depósito, telefone.
Data: 20/01/2014 a 20/02/2014 / Local: Sec. de Educação - Pça. Cel Justiniano, 128 - Centro
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O SAAE, Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Cambuí, 
fechou o ano de 2013 com 
r e a l i z a ç õ e s  b a s t a n t e  
significativas, buscando levar 
a todo o município um serviço 
de qualidade, contribuindo 
para a saúde e bem estar da 
população.
Sob direção do Engenheiro 
Alex Manólio o SAAE realizou 
diversas obras na estrutura da 
captação,  t ra tamento e 
distribuição de água, como a 
troca das bombas do sistema 
de captação.
O u t r a  i m p o r t a n t e  o b r a  
realizada pelo órgão foi uma 
melhoria na anál ise da 
dosagem química, com a 
contratação de um engenheiro 
químico, como consultor, que 
possibilitou uma melhora no 

SAAE realiza melhorias para 
beneficiar a população

controle e a precisão de 
dosagem de produtos para 
aplicação no sistema de 
tratamento de água para o 
abastecimento. Foi construído 
também o leito de secagem, 
leito este que serve como filtro 
do decantador, diminuindo o 
m a t e r i a l  o r g â n i c o  e  
melhorando assim a qualidade 
da água.
Toda a rede de distribuição foi 
mapeada, auxi l iando no 
planejamento do sistema de 
água e esgoto, gerando uma 
grande melhoria dos serviços 
prestados, possibilitando uma 
maior eficácia na detecção de 
problemas e uma maior 
precisão para reparos, quando 
necessário.
Foi estabelecida uma parceria 
com a Unifei – Universidade 

Federal de Itajubá, para o 
desenvolvimento de estudos 
do sistema hidráulico da 
cidade. Através do PMSB – 
P l a n o  M u n i c i p a l  d e  
Saneamento  Bás ico  fo i  
realizado um levantamento de 
dados e avaliação técnica das 
instalações do SAAE e no 
Aterro Sanitário da cidade.
Foi aprovado, em todas as 
fases, o projeto de construção 
da  ETE  –  Es tação  de  
Tra tamen to  de  Esgo to ,  
a g u a r d a n d o  a p e n a s  a  
aprovação da liberação de 
recursos da FUNASA – 
Fundação Nacional de Saúde, 
uma doação no valor de 
R$17.500.000,00. As ETEs 
existentes passaram por uma 
grande limpeza, que não 
acontecia havia mais de três 

anos, falta de limpeza essa que 
comprometia a qualidade da 
água do Município, trazendo 
grandes riscos à população. 
Também passaram por um 
processo de limpeza as fossas 
sépticas e as redes de esgoto 
passaram por um hidro-
jateamento.
Na parte administrativa foram 
c r iadas  d i re t r i zes  pa ra  
investidores do setor imobi-
liário, sua criação gerou parâ-
metros e definiu termos para a 
delimitação de novos lotea-
mentos, pois até então não 
havia regras definidas para 
novos projetos. Essas diretri-
zes aumentaram a agilidade na 
aprovação de novos loteamen-
tos, garantia das especi-
ficações necessárias e clareza 
na relação com investidores.

saae

administração

Contabilidade
Em 2012 foi a aprovado a Lei 
Orçamentária 2.287, que 
permitia ao executivo o uso de 
30% do orçamento como 
índice de suplementação sem 
a prévia autorização do legis-
lativo.
Ou seja, do orçamento previsto 
para 2013 a administração 
poder ia  u t i l izar,  sem o 
conhecimento da Câmara, 
30% para transferência de 
valores para uso em diferentes 
projetos, em uma comple-
mentação de valores de 
projetos já existentes, remane-
jando, para isso, verbas 
destinadas a outro projeto.
Muitas vezes, nos anos 
anteriores, eram encaminha-
dos à câmara pedidos exorbi-
tantes de suplementação, que 
chegavam algumas vezes a 
50% do orçamento.
Já no início de 2013 a atual 
administração encaminhou à 
Câmara um Projeto de Lei 
pedindo a mudança do Art. 4º 
do Parágrafo II da Lei Orça-
mentária, mudando o índice de 
suplementação dos já citados 
30% para 5%, sendo que des-
ses foram utilizados apenas 
4,27% no decorrer do exercício 
financeiro.
Tal redução da suplementação 
mostra uma maior capacidade 
de gerenciamento das verbas 

públicas e uma maior eficácia 
administrativa. 

Recursos Humanos
O Departamento de Recursos 
Humanos deu posse a 142 
novos servidores públicos, 
aprovados nos concursos de 
2010, 2012 e no Processo 
Seletivo Simplificado do PSF – 
Programa de Saúde da 
Família.
Além disso, o Departamento 
realizou duas edições do “Ciclo 
de Palestras”, em parceria com 
o Isepec – Instituto de Ensino e 
Pesquisa de Cambuí, ofereceu 
palestras direcionadas aos 
servidores, sendo abordados 
temas visando maior harmonia 
nas relações interpessoais e 
melhorando a auto-estima. 
Criando no ambiente de 
trabalho um lugar mais 
agradável.

Tributos
O Departamento de Arrecada-
ção e Fiscalização Tributária foi 
responsável pela homolo-
gação de 200 novas empresas 
no Município durante o ano de 
2013, sendo essas microem-
p r e s a s  e  m i c r o e m p r e -
endedores individuais.
O IPTU, Imposto Predial, que 
nos anos anteriores era alvo de 
uma grande inadimplência, 
chegando ao ano de 2012 ao 

valor de R$ 6.264.883,71, com 
o REFIS – Programa de 
Recuperação  F isca l  do  
Governo Federal, que tem 
como meta a renegociação e o 
parcelamento de débitos 
tributários, esse valor caiu mais 
de 50%, fechando 2013 com 
um valor de inadimplência de 
R$ 2.238.840,11. 

Compras e licitações
O Departamento de Compras e 
Licitações da Prefeitura, no 
desenvolvimento de ativi-
dades, ações e serviços para 
atender o Município de 
Cambuí, realizou durante o ano 
de 2013 mais de 1.700 
processos, sendo esses em 
sua maioria realizados através 
de pregão, devido às principais 
vantagens desta modalidade 
que são: celeridade do proces-
so, maior transparência social, 
e c o n o m i a  p r o c e s s u a l  
proporcionando maior efici-
ência, dificuldade de fraudes e 
atos de corrupção, aumento da 
competitividade pela ampli-
ação de números de licitantes e 
ma io r  poss ib i l i dade  de  
economia para a Adminis-
tração.
Das licitações realizadas no 
decorrer do ano, destacam: 
Finalização da obra de asfalta-
mento e sinalização do acesso 
do Distrito Industrial; Reca-

peamento e s inal ização 
horizontal da Avenida do 
Carmo; Sinalização horizontal 
da Avenida Prefeito José Bar-
bosa; Substituição da rotatória 
po r  passagem e levada  
próximo à rodoviária; Ilumi-
nação da Avenida Bento 
Jacinto; troca da iluminação do 
Estádio Monte Caste lo;  
Cobertura da quadra polies-
portiva do bairro Rio do Peixe; 
cobertura da quadra polies-
portiva e refeitório da Escola 
Municipal Dr. Carlos Cavalcan-
ti e calçamento de diversas 
vias.
O Departamento informa que 
todas as sessões de abertura e 
julgamento dos processos 
licitatórios são públicas e a 
população pode, assim como 
deve, participar para acompa-
nhar como os recursos públi-
cos estão sendo empregados.
Importante informar ainda, que 
os procedimentos licitatórios 
são publicados no site da 
Prefeitura Municipal em jornal 
de  c i rcu lação reg iona l ,  
cumprido exatamente o que 
preceitua a Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações. 
Indo de acordo à Lei de 
Responsabilidade Fiscal e 
mostrando uma administração 
transparente, que zela pela 
capacidade de gerenciamento 
administrativo.

Seriedade e transparência
marcam administração


