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editorial

PREFEITURA ENTREGA 200 UNIDADES 
HABITACIONAIS NO RESIDENCIAL TENENTES 5
A Prefeitura realizou durante todo o mês de junho, a 
entrega das 200 unidades habitacionais do Residencial 
Tenentes 5.
A antecipação da entrega das casas foi uma ação da atual 
gestão para tirar os beneficiários do aluguel neste tão 
delicado momento de crise econômica.
A modulação das entregas foi realizada por quadras, com 
intuito de evitar aglomerações, e ainda com vistas, a serem 
realizadas as vistorias dos imóveis (“casa a casa”), a fim 
de que a empresa que construiu as unidades possuísse 
tempo hábil de realizar as adequações e reparos – caso 
fosse solicitado por algum mutuário.
A Prefeitura Municipal foi responsável pelas obras de 
infraestrutura viária, calçamento, galeria de águas pluviais, 

esgotamento sanitário, abastecimento de água potável e 
iluminação pública do residencial.
As casas populares contam com 2 quartos, sala, cozinha e 
banheiro. Todas as unidades possuem espaço para futura 
ampliação do imóvel.
Cada casa foi financiada pelo programa federal “Minha 
Casa, Minha Vida” por R$ 89 mil. A Prefeitura de Extrema 
investiu em cada casa, aproximadamente R$ 55 mil, 
sendo cerca de R$ 35 mil referente ao terreno e R$ 20 
mil pela infraestrutura.
A Prefeitura ainda está pleiteando junto à Caixa Econômica 
Federal a inclusão de 29 novas unidades habitacionais 
dentro do programa por meio do aditamento de contrato, 
que será a Fase II.
.

No momento em que o mundo enfrenta uma das piores pandemias já registradas, a 
última aconteceu há mais de 10 anos, se confirma a importância dos investimentos 

na infraestrutura de Saúde.

A Administração Municipal vem investindo pesado na ampliação da rede primária de 
atenção em saúde, levando a Saúde da Família para todos os pontos da cidade.

Em breve serão entregues para a comunidade 4 Unidades Básicas de Saúde  
totalmente equipadas num investimento de R$ 7 milhões. Somados aos R$ 9 milhões 

investidos no Hospital Municipal, serão R$ 16 milhões de investimentos.

PREPARAR A INFRAESTRUTURA DE EXTREMA PARA OS DESAFIOS DO FUTURO É 
UMA NECESSIDADE E UM COMPROMISSO.
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CEIM VILA RICA

O bairro Vila Rica contará com um novo CEIM, com 
capacidade para 570 alunos de 4 meses a 5 anos de 
idade.
O prédio de z3 andares contará com 19 salas de aula, 
auditório para 200 pessoas e quadra poliesportiva 
coberta.

AMPLIAR A EDUCAÇÃO é
garantir um futuro melhor 
para os seus filhos.

educação
•  CEIM será construído num 
  terreno de mais de 3.287m²
•  5 Berçários, 4 Mini-maternal,  

 5 Maternal e 5 Pré-escola
•  Sala do psicólogo
• Refeitório
•  Sala de estimulação
•  Sala de música e de artes
•  2 Solários
•  Biblioteca
•  Estacionamento
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TERCEIRA ETAPA DAS PRAÇAS CENTRAIS 
JÁ FOI ENTREGUE

OBRAS E URBANISMO

Foi entregue no mês de maio, a terceira etapa das 
reformas das praças centrais de Extrema. Após a Praça 
Coronel Simeão e da parte central da Praça Presidente 
Vargas, agora foi a vez da praça Olinto da Fonseca ser 
reaberta para a população depois de alguns meses de 
trabalho de revitalização feito no local, cujo projeto 
tem como grande objetivo resgatar a originalidade 
das praças centrais para as famílias extremenses e 
visitantes do município. A ideia é que com a reforma 
completa das praças centrais, o local retome e 
ganhe ares de praça de interior, com elementos que 
harmonizem com seu entorno. O projeto já prevê que 
as praças sejam totalmente acessíveis a cadeirantes, 

idosos e a população em geral.

A Praça Olinto da Fonseca conta com canteiros e 
paisagismo que traz para o jardim um sistema de 
irrigação automatizado que garante o uso de forma 
racional da quantidade de água para as plantas. A 
iluminação também foi valorizada com a instalação de 
postes de luz com estilo colonial de praças de interior. 
No local, foram instalados ainda novos mobiliários 
feitos de madeira plástica e serralheria artística, como 
nas demais praças. Além de facilitar a circulação de 
pessoas, a praça servirá para organizar o trânsito no 
local.
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CEIM CACHOEIRA 3 / PONTE NOVA
educação

A Prefeitura de Extrema entregará mais um Centro de 
Educação Infantil Municipal para a população neste ano. 
As obras do CEIM Cachoeira 3/Ponte Nova estão a todo 
vapor.

O CEIM atenderá cerca de 350 crianças e está sendo 

• 350 crianças entre 4 meses 

    e 5 anos

• 5 salas de pré-escola

• Quadra coberta

• 3 Berçários com solário

• Duas salas Maternal

• Uma sala Mini-maternal

• Lactário

• Auditório para 200 pessoas

• Sala multiuso

construído para atender a demanda da população do 
bairro Ponte Nova.

A unidade terá 11 salas de aula, uma quadra coberta,   
Auditório e Sala multiuso.
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saúde

SECRETARIA DE SAÚDE RECEBE CAMAS HOSPITALARES E 
MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Com a finalização das obras civis do Hospital Muni-
cipal “Dr. Roberto de Cunto” no mês maio, uma nova 
etapa foi iniciada: a compra de equipamentos e mo-
biliários que irão compor o novo espaço. 

O prédio recebeu os móveis planejados para os quar-
tos e salas de atendimento. Essa etapa só pôde ser 
iniciada após a finalização da instalação do piso viní-
lico e da aplicação de cera impermeabilizante.

Além dos móveis, a Secretaria de Saúde adquiriu 
ventiladores pulmonares, monitores multiparamê-
tros, bombas de infusão, dispensadores, circuitos 
de respiradores e mais de 80 camas hospitalares.

Também já foram entregues os equipamentos da la-
vanderia do novo hospital.  

O INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS ATÉ 
O MOMENTO SOMA MAIS R$ 4 MILHÕES
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ESCOLA  DOS 
3 PODERES / PONTE 
NOVA

EDUCAÇÃO

• Quadra coberta com vestiários
• 6.485,45 m² de construção
• Quadra de vôlei 
• Sala de jogos
• Amplo refeitório de 260 m²
• Biblioteca e laboratório de informática
• 4 salas temáticas
• 20 salas de aula
• Prédio acessível com rampas

As obras da maior escola do município já foram iniciadas. 
A Escola dos Três Poderes, localizada no bairro Ponte 
Nova, terá capacidade para 1.500 alunos em dois turnos.

O prédio será construído em modelo pré-moldado e terá  
acessibilidade plenamente assegurada. 

A escola contará com 20 salas de aula, salas temáticas, 
amplo e inovador laboratório de informática conjugado 
com biblioteca, sala para atendimento de crianças 
especiais, auditório, quadra coberta com vestiários e 
arquibancada, salão de jogos, quadras e pátios auxiliares.

Construído de forma moderna, o prédio contará com 
geração de energia através de painéis fotovoltaicos e 
captação de água de chuva para reuso.
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obras e urbanismo

O bairro do Salto está recebendo mais de R$ 8 milhões em 
asfalto. Em sua primeira fase, está sendo executado 5.500 
metros de asfalto, além de obras de drenagem e alargamento.

Na segunda fase, será asfaltado o famoso “corredor para 
Monte Verde”, que liga Extrema a Camanducaia, uma via com 
mais de 7.500 metros de pavimentação.

BAIRRO DO SALTO

O novo prédio, que será custeado pela Prefeitura está sendo 
construído ao lado da Praça dos Três Poderes, no Bairro 
Ponte Nova, onde já funcionam o Poder Executivo, a Câmara 
Municipal e o Fórum. A construção é importante para a cidade, 
uma vez que o batalhão terá uma infraestrutura melhor, já 
preparada para receber mais policiais e assim aumentar o 
efetivo para o Município.

A obra terá 3.956,86 m² de área costruída. Um investimento 
de R$ 9 milhões.

BATALHÃO DA PM

O estacionamento de carretas já está em fase final, sendo 
entregue ainda neste semestre. Em um investimento de 
R$ 472 mil, o espaço  está localizado em um ponto estratégico, 
antes do portal norte da cidade e perto da Rodovia Fernão 
Dias. O terreno tem 7 mil m2, abrigará as carretas que antes 
estacionavam dentro do município.

ESTACIONAMENTO DE CARRETAS

A Estrada do Fisgão receberá mais de 6.182 m² de asfalto em 
sua segunda fase. A estrada, que liga o bairro da Mantiqueira 
ao Portal de Extrema, receberá também obras de drenagem 
e pavimentação.

Nessa fase o investimento será de aproximadamente R$ 1,3 
milhões.

ESTRADA DO FISGÃO - FASE II
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A estrada que liga Extrema ao Conservador das Águas, no 
bairro das Posses, está passando por obras.

Com mais de 28.700 m² de asfalto, a estrada também 
receberá drenagem. Será investido mais de R$ 2 milhões.

BAIRRO DAS POSSES

A Caixa Econômica Federal aprovou o projeto de construção 
do Residencial Roseira 3, que terá 156 novas casas. O 
empreendimento faz parte do Programa Federal “Minha Casa, 
Minha Vida” e será destinado a famílias que tenham a renda 
bruta mensal no valor de até R$ 5.600, de acordo com a Lei 
Municipal 4.091/19.

O financiamento será feito pelo Programa Carta de Crédito 
FGTS Associativo - Imóvel na Planta, subsidiado pelo FGTS. 
A classificação das famílias beneficiadas será de acordo com 
as inscrições realizadas pelos mutuários de 2017 a 2018.

O valor de entrada do imóvel será conforme a avaliação da 
renda familiar de cada mutuário, tendo a possibilidade de usar 
o FGTS.

RESIDENCIAL ROSEIRA 3

A atual gestão vem realizando novos investimentos na 
área da Habitação. Além do Residencial Tenentes 5, com 
200 unidades habitacionais que foram entregues ao 
longo do mês de junho, e do Roseira 3 com 156 unidades 
habitacionais, a Prefeitura está dando seguimento nos 
estudos e projetos do Residencial Tenentes 6.

Os projetos executivos complementares estão sendo 
desenvolvidos com projeção de aproximadamente 
130 novas casas populares. O Residencial Tenente 6 
será ao lado do Tenentes 1, em área de 56 mil metros 
quadrados adquirida pela atual gestão no valor de 
R$ 3.225.269,91.

No local, também será construído um Campo de Futebol 
para atendimento às famílias do Bairro do Tenentes, 
bem como uma área que será destinada a construção 
de uma nova Unidade Básica de Saúde, considerando o 
grande crescimento do Bairro.

Vale ressaltar que a Prefeitura não tem medido esforços 
com vistas a diminuir o déficit habitacional existente no 
Município de Extrema.

PROJETOS DO 
RESIDENCIAL TENENTES 6 

SEGUEM AVANÇADOS

LOCAL

LOCAL
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esporte, lazer e juventude

“CAMPOS DE FUTEBOL DA CLIMP E DO JD. BELA VISTA 
E QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DO RODEIO SÃO 

ALGUNS EXEMPLOS”.

Investir em esporte e entretenimento é diretamente 

investir na melhoria da qualidade de vida dos munícipes e 

consequentemente melhorar a saúde dos extremenses através 

da prática esportiva.

Sabendo disso, deste o início de 2017 a Prefeitura investiu em 

diversos equipamentos públicos voltados ao esporte em todos 

os cantos do Município. Foram diversas quadras poliesportivas 

construídas, coberturas de quadras existentes, reforma 

completa do ginásio poliesportivo, além de projetos e ações.

No Bairro do Rodeio, a Prefeitura adquiriu uma área de 12.000 m² 

onde está sendo construída uma quadra poliesportiva coberta 

e a sede da associação de moradores do Bairro. Futuramente 

será construído uma Unidade Básica de Saúde, de forma a 

compor um Centro Comunitário com vista a fortalecer o vínculo 

e tornar mais próxima à relação da população do Bairro com o 

Poder Executivo Municipal.

No Bairro Jardim Bela Vista, uma demanda antiga dos moradores 

está sendo atendida: a construção de novo Campo de Futebol 

e Vestiários.

A Prefeitura já vem realizando em paralelo a análise de projetos 

para o entorno do Campo de Futebol que prevê a construção de:

PREFEITURA MANTÉM INVESTIMENTO NA ÁREA DE ESPORTES

O Ginásio Poliesportivo Gumercindo Luiz Pinto 
Monteiro está na segunda fase de sua ampla reforma. 
Nesta etapa, será reformada toda a rede elétrica 
interna do ginásio, incluindo a troca da iluminação. 
Toda a estrutura de segurança será adequada para 
liberação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros 
(AVCB). Um dos destaques desta fase de obras é a 
construção do novo complexo aquático, com duas 
novas piscinas cobertas e aquecidas. As piscinas 
serão semi-olímpicas, com 25 metros de comprimento. 
Ainda durante as obras, a fachada do ginásio será 
reformada e os vestiários da piscina serão ampliados. 

POLIESPORTIVO

• ARQUIBANCADA COBERTA

• ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

• ESTACIONAMENTO (CAMPO DE            

 FUTEBOL E AVENIDA JARDIM BELA   

   VISTA-BARREIRO

• PRÉDIO AUXILIAR (BANHEIROS,       

 CANTINA E SALÃO

• PARQUE MUNICIPAL DO BARREIRO   

 QUE FICARÁS ÀS MARGENS DO RIO  

 JAGUARI 

• REVITALIZAÇÃO DO LAGO

Já a Climp recebeu fechamento em alambrado no antigo 
Campo de Futebol que conta com novo gramado e irrigação 
automatizada. Também está sendo realizado estudo para 

a construção de um novo vestiário para atendimento aos 
desportistas. O local recebeu em 2018 uma quadra poliesportiva 
coberta

• GINÁSIO COBERTO
• NOVOS VESTIÁRIOS
• PISCINAS AQUECIDAS
• ESPAÇO PARA COMPETIÇÕES                                                              
• PISCINAS PARA HIDROGINÁSTICA

Campo de Futebol da Climp
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esporte, lazer e juventude

O Bairro Jardim Bela Vista ganhará o mais moderno Campo de Futebol de Extrema. O espaço contará com quatro vestiários 

para jogadores e um para árbitros, arquibancada coberta com 5 lances de escada e banheiros externos masculino e feminino. 

Além da nova área de lazer e atividades físicas, a obra contará com vários itens de urbanização como uma nova avenida 

para melhorar o fluxo de veículos para o Barreiro e Roseira, obras de drenagem, pavimentação e iluminação.

NOVO CAMPO DO JARDIM BELA VISTA

FAZENDA DO MATÃO: 
Está sendo realizada a pavimentação em cerca de 2.150 
metros de extensão no bairro. Além da pavimentação, 
foram realizadas obras de drenagem e alargamento ao 
longo de todo o trecho.

BAIRRO JARDIM:
Será realizada a pavimentação de 2.100 metros de extensão 

OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM TODOS OS CANTOS
na entrada do bairro. Além dessa obra, será realizado o 
alargamento em alguns trechos, obras de drenagem e 
recapeamento. RUA ALCEU SELERGES:

A rua Alceu Selerges, no Bairro da Roseira, está passando 
por obras de alargamento em todo o trecho, drenagem e 
pavimentação. Ao todo, serão 700 metros de obras que 
trarão melhorias no acesso dos moradores.
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saúde

No último dia 05, foi concretado a laje do segundo pavimento 
das obras da ampliação da Farmácia de Minas, na Praça da 
Saudade.
A ampliação se dá devido a crescente demanda pelos 
serviços de Assistência Farmacêutica no Município. 
Somente até abril deste ano, foram realizados mais de 10 
mil atendimentos na unidade.
A obra de ampliação será interligada a atual unidade de 
atendimento e contará com 322,07 m², divididos em três 
pavimentos, sendo: subsolo, 1º e 2º pavimento.
A Prefeitura vem assegurando o acesso da população 
extremense à farmacoterapia de qualidade e contribuindo 
para o uso racional de medicamentos.
A Secretaria de Saúde de Extrema conta hoje com equipe 
multidisciplinar composta por farmacêuticos, auxiliares 
e também estagiários que atuam na unidade central de 
Serviços Farmacêuticos do Município (Farmácia de Minas). 

OBRAS DA AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS 
RECEBEM LAJE NO SEGUNDO PAVIMENTO

A atual unidade da Farmácia de Minas está localizada na 
Praça da Saudade, 200, no Centro de Extrema. 
Os investimentos com a ampliação somam mais de R$ 500 
mil e tem previsão para ser finalizada no segundo semestre 
deste ano.
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UBS DO BAIRRO DA FURNAS E VILA RICA 
ENCONTRAM-SE EM FASE FINAL DE OBRAS

Duas novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) foram en-
tregues a população no mês de junho: UBS Salto e Forjos.

No dia 8 de junho foi entregue a UBS do Bairro do Salto 
“Plínio de Oliveira”. A obra está localizada na Estrada Mu-
nicipal Pedro Rosa da Silva, próximo da escola municipal 
“Alcebíades Gilli”.

Já a UBS do Forjos “Eunice Silveira” foi entregue no dia 
10 de junho e está localizada na Estrada Municipal João 
Batista Magalhães, próximo da nova quadra poliesportiva.

A Administração investiu cerca de R$ 1 milhão em cada 
obra, que conta com consultórios médicos, de enferma-
gem, odontológico e multidisciplinar para o Núcleo de Apo-
io à Saúde da Família (NASF), além de sala de vacina, far-
mácia, auditório e outros espaços.

A construção das novas UBS possuem projeto arquite-
tônico padrão, contando com 355 m² de área construída, 
além de amplo estacionamento para veículos. A localização 
das edificações foi cuidadosamente escolhida pela Admi-
nistração.

Além das UBS do Salto e Forjos, em breve será aberta a 
população a UBS Fazenda do Matão “Nicola Mingareli” que 
hoje funciona em sede locada. Em reta final de obras en-
contra-se a UBS do Bairro da Furnas e Vila Rica que serão 
entregues em breve. O Bairro do Juncal também será con-
templado com nova unidade. 

PREFEITURA ENTREGA 
DUAS NOVAS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE

UBS Bairro dos Forjos “Eunice Silveira“

UBS Furnas

UBS Bairro do Salto “Plínio de Oliveira“

UBS Vila Rica

UBS Fazenda do Matão “Nicola Mingarelli“

UBS Juncal
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obras e urbanismo

PREFEITURA INVESTE EM CONSTRUÇÃO DE 
CENTRO COMUNITÁRIO NO BAIRRO DO JUNCAL
No bairro do Juncal será construído um Centro Comunitário, 
composto por:

 • UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS);
 • QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA;
 • SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES;
 • VESTIÁRIOS;
 • FECHAMENTO EM ALAMBRADO DO CAMPO DE   
  FUTEBOL, E
 • PISTA DE CAMINHADA EM PISO INTERTRAVADO.

A primeira fase de implantação do projeto “telegestão” já 
foi concluída. A Prefeitura finalizou a substituição de 3.200 
lâmpadas de vapor de sódio por LED na área central do município. 

Em paralelo foi iniciado a segunda fase do projeto que é a im-
plantação das lâmpadas de vapor de sódio e mercúrio em diver-
sos pontos da Zona Rural que já possuíam rede de baixa tensão.

O “telegestão” teve suas tratativas iniciadas em 2018 e con-
templa além da substituição das lâmpadas em LED, a implan-
tação de módulos/gateways nas lâmpadas, que estarão vincu-
lados a uma central que será controlada por software de gestão 
em iluminação pública. O software possibilitará identificar, por 
exemplo, se alguma lâmpada apresenta defeito, está queimada 
e ainda aumentar ou diminuir a luminosidade das lâmpadas em 
determinas pontos.

Como se sabe, as lâmpadas em LED possuem via útil maior, o 
que impacta em custos de manutenção menores, além de me-
lhorar a luminosidade das vias públicas e diretamente refletir 
em questões de segurança. Outra vantagem é que as lâmpadas 

PREFEITURA DE EXTREMA IMPLANTA 4 MIL NOVAS 
LÂMPADAS LED NA CIDADE

possuem garantia de 5 anos pelo fabricante, sem custos pelo 
Município.

Foram investidos R$ 5,2 milhões no projeto que prevê economia 
de até 70% no consumo de energia, assim que estiver 100% 
concluído.

A Unidade Básica de Saúde seguirá o padrão da atual 

administração e possui vistas a atender a população do bairro 

para os próximos 30 anos. A quadra poliesportiva, a sede da 

Associação de Moradores e o vestiário também seguem o padrão 

de obras da administração, que tem como objetivo oferecer à 

população a melhoria da qualidade de vida.
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PODER PÚBLICO FORTALECE DIÁLOGO 
COM AS COMUNIDADES
A Prefeitura de Extrema vem investindo cada vez mais na re-
lação com a população. Uma maneira de fortalecer essa ligação 
é através das Associações de Bairro, que trazem diversos bene-
fícios para a comunidade. 
Nesse ano, foram concluídas as obras de 2 associações, no 
Bairro Roseira e Pessegueiros, além dos Bairros do Tenentes e 
Mantiqueira, que estão em andamento. 
As novas sedes acompanham os mesmos padrões usados nas 
construções da sede do Bairro Vila Rica: 110m², com duas salas 
e um grande salão em cada unidade. São nesses espaços que a 
população de cada bairro se reúne para realizar diversas ativida-
des culturais, esportivas e sociais, além de discutir com o Poder 
Público o futuro da comunidade. Na sede, os moradores têm à 
disposição aulas de ginásticas para idosos e zumba para todas 
as idades, como também de reunião com os moradores entre 
outros eventos sociais.

Associação do Pessegueiros

Associação do Roseira

Associação do Mantiqueira

Associação do Tenentes

“ALTERNATIVA VISA À ELIMINAÇÃO DE RISCOS DE CONTA-
MINAÇÃO AMBIENTAL DE SOLO, ÁGUA E AR, O APROVEITA-
MENTO ENERGÉTICO DE RESÍDUOS, COM GERAÇÃO DE UM 
ATIVO ECONÔMICO”.

Com a aproximação do fim da vida útil do Aterro Sanitário Mu-
nicipal, a administração pública municipal já se mobiliza para a 
transição de uma nova destinação final dos resíduos sólidos.
A alternativa escolhida foi a construção de uma Usina Termoquí-
mica de Geração de Energia (UTGE), onde os resíduos sólidos 
produzidos no meio urbano serão transformados em energia. As 
principais vantagens da UTGE são a redução da necessidade 

PREFEITURA INICIARÁ CONSTRUÇÃO DE USINA 
TERMOQUÍMICA PARA RESÍDUOS SÓLIDOS

de área de disposição final de resíduos (em relação a um aterro 
sanitário), a eliminação de riscos de contaminação ambiental de 
solo, água e ar, o aproveitamento energético de resíduos, com 
geração de um ativo econômico, além da redução de emissões 
de gases de efeito estufa, contribuindo com a Política Municipal 
de Combate às Mudanças Climáticas.
A obra tem o valor aproximado de R$ 3,4 milhões e já foi lici-
tada. Extrema será a segunda cidade a utilizar essa tecnologia 
no Estado de Minas Gerais. Essa obra garantirá não somente a 
destinação ambientalmente correta dos resíduos sólidos de Ex-
trema, como também a geração de receita a partir da venda da 
energia elétrica produzida e do custo evitado de disposição final 
de resíduos sólidos, que será revertida em ações de melhoria à 
população extremense



PREFEITURA E GOVERNO DO ESTADO 
MANTÉM RECURSOS FINANCEIROS 

PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS

O período de pandemia exigiu do Poder Público um grande 
investimento financeiro tanto nos hospitais públicos 
quanto privados e, em Extrema, a unidade referência é o 
Hospital e Maternidade São Lucas.

Através de um contrato com a Secretaria de Estado de 
Saúde de Minas Gerais, o Hospital São Lucas irá receber 
o valor de R$ 720 mil em três parcelas de R$ 240 mil 
para a manutenção dos leitos de UTI durante a pandemia. 
O contrato assinado no dia 19 de maio tem vigência de 
três meses e tem como objetivo cobrir os custos de 
atendimento aos pacientes do SUS.

O recente investimento vem somar aos repasses que a 
Administração Municipal tem feito desde 2017, um valor 
que já totaliza R$ 11 milhões 536 mil. Os valores dizem 
respeito aos custos de procedimentos como cirurgias e 
exames, mas também são referentes a uma Lei Municipal 
que complementa o pagamento feito pelo SUS.

A Lei Municipal Nº 3210 de 2014 garante a complementação 
de pagamento do SUS para os leitos de internação e para 
os leitos de UTI e são realizados com recursos do município. 
Os repasses feitos por esta lei totalizam R$ 2 milhões e 
609 mil.

Fonte: Portal da Transparência


